Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. - 13. decembra 2019
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: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia - otváram XI.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. Na
dnešné zastupiteľstvo sa žiaden z poslancov neospravedlnil a preto vás prosím,
prezentujte sa. Konštatujem, že bolo prezentovaných 37 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov.
Dovoľte, aby sme si v tejto chvíli spoločne uctili pamiatku obetí tragédií, ktoré sa
v posledných dňoch stali tu v neďalekom meste Prešov a zároveň aj v našom
partnerskom meste Ostrava a venujme všetkým pozostalým tichú spomienku. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, na dnešnom zasadnutí vítam
ekonomického diplomata Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode
pána Daniela Cabana a zároveň aj pána Buraša, ktorý sa o vzťahy v Ukrajine pre mesto
Košice dlhodobo stará. Pán Caban požiadal o slovo v súvislosti s doručením ďakovných
listov z Úradu prezidenta Ukrajiny. Preto sa Vás chcem opýtať, či je všeobecný súhlas s
jeho krátkym vystúpením. Ak áno, pán Caban máte slovo. Nech sa páči.
p. Caban, ekonomický diplomat Generálneho konzulátu SR v Užhorode: Dobré ráno prajem
všetkým, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,
ďakujem veľmi pekne, že ste mi umožnili dnes vystúpiť pred vami. Dovoľte mi, aby
som vám tlmočil pozdravy v mene Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v
meste Užhorod. Skôr ako pristúpim k prezentácii avizovaný listov, tak by som chcel
mestu Košice vyjadril veľkú vďaku za to, že generálnemu konzulátu pomáha v
aktivitách a v budovaní dobrej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou.
Nemusím sa tu zmieňovať, nakoľko sú dôležité pre kvalitný a spokojný život dobré
vzťahy so susedmi. Je v záujme Slovenskej republiky, aby za východnou hranicou sme
mali partnerskú krajinu. Úlohou generálneho konzulátu okrem konzulárnych záležitostí
a vízových záležitostí je práve budovať dobré vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou
a sme veľmi vďační, že mesto Košice nám v tomto výdatne pomáha. Každoročne sú
usporiadané mnohé podujatia ako výstavy, športové podujatia, kultúrne podujatia, tak
isto sú aj, bežia niekoľko úspešných, beží niekoľko úspešných projektov v rámci
nórskeho mechanizmu. Takže aktivít je veľmi veľa a pokiaľ mi je známe, tak tento
týždeň ste tu mali aj primátora Užhorodu. Delegácia mesta Košice zase bola pred tromi
týždňami v Užhorode, takže vzťahy sú veľmi dobré. Máme z toho radosť a úprimne
vám za to ďakujeme. Teraz by som rád pristúpil k spomínaným listom, ktoré adresoval
splnomocnenec ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre rehabilitáciu
zranených veteránov ozbrojených síl. Ako iste vete, tak v tohtoročnom ročníku
Medzinárodného maratónu mieru sa zúčastnilo aj družstvo desiatich veteránov
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z Ukrajiny. Išlo o ťažko zranených vojakov, ktorí zranenia utrpeli na východe počas
bojových operácii. Mesto Košice sa o nich veľmi vzorne postaralo, umožnilo im
štartovať, bolo im poskytnuté ubytovanie. Ten pobyt v Košiciach bol veľmi pozitívne
hodnotený ako v ukrajinských, tak v slovenských médiách a na základe toho vznikla
táto iniciatíva a pán splnomocnenec sa rozhodol poďakovať mestu aj takýmto
spôsobom. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, prejavujem
vám svoju srdečnú úctu a vďačnosť za pomoc, ktorá bola poskytnutá pri zabezpečení
účasti ukrajinského družstva bývalých účastníkov bojových operácii na Medzinárodnom
maratóne mieru, ktorý sa uskutočnil v Košiciach, dňa 6. októbra. Vďaka vám, pán
primátor, ako aj všetkým poslancom mestského zastupiteľstva bola návšteva krajského
družstva fascinujúca a plná zážitkov. Pre nás to bola veľká česť pripojiť sa k
európskemu maratónskemu behu a pokračovať v tradícii desiatok 1000 účastníkov
Medzinárodného maratónu mieru, ktorí bežia rôzne vzdialenosti pre vyššie ciele. Tento
rok sa k účastníkom pridali aj ukrajinskí obrancovia, ktorí zvládli trate dlhé štyria a pol,
21 a 42 km. Beh bol pre každého účastníka vlastnou výzvou. Všetci členovia mužstva
utrpeli zranenia počas obrany svojej vlasti. Absolvovali liečebné a rehabilitačné kúry.
Zo zranení sa zhotovovali viac ako rok. Rehabilitácia prostredníctvom športu má
pozitívny vplyv na účastníkov bojových operácií, ako je na ich rodiny a prispieva k
rýchlej adaptácii veteránov do civilného života. Vážený pán primátor, teším sa na ďalšiu
užitočnú a produktívnu spoluprácu s vami. S vďakou a úctou Vladim Sviridenko. Pán
Sviridenko poslal taktiež ďakovný list splnomocnencovi mesta Košice pre rozvoj
cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Je veľmi dobre, že mesto má takúto osobu, ktorá
sa stará o zušľachťovanie vzťahov s partnerským mestom. Vážený pán Eduard Buraš,
dovoľte mi, vyjadriť vám, dobrému priateľovi a patriotovi Ukrajiny, svoju srdečnou
účtu a vďačnosť za pomoc skupine zranených veteránov pri zabezpečení ich účasti na
Medzinárodnom maratóne mieru. Ďakujem vám, v mene ukrajinského mužstva, za
pohostinnosť počas ich pobytu na Slovensku. Vďaka vám bola ich návšteva Košíc
zaujímavá a zanechala v nich hlboký dojem a príjemnú spomienku. Vďaka vám malo 10
obrancov Ukrajiny možnosť uskutočniť svoj sen a absolvovať maratón mieru spolu s
účastníkmi z rôznych štátov sveta. Členovia družstva z Ukrajiny bežali tri rôzne
vzdialenosti a každý z nich zaznamenal svoje vlastné víťazstvo. Ani jeden z vojakov
nebol profesionálnym športovcom a všetci dokázali, že život sa po vážnych zraneniach
nekončí, ale vždy je potrebné bojovať o život a veriť v seba. Rehabilitácia
prostredníctvom športu pozitívne vplýva na účastníkov bojových operácií a prispieva k
ich návratu do civilného života. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami, s mestom
Košice, s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve, Generálnym konzulátom
Slovenskej republiky v Užhorode. Verím, že naša spoločná práca bude prospešná a plná
úspechov. S vďakou a úctou Vladim Sviridenko. Ja by som ešte túto príležitosť chcel
využi na poďakovanie. Moja návšteva v Košiciach dnes bude mať aj iný rozmer.
Navštívim za chvíľku Základnú školu na Staničnej ulici. Je to partnerská škola so
školou v Užhorode. Spolupráca prebieha už niekoľko rokov a košická škola sa rozhodla
darovať učebnice pre túto školu, takže dnes prevezmem tento dar a je to praktická
ukážka toho, že ozaj spolupráca nie je iba na, ale aj v praxi. Takže ďakujeme vám veľmi
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán diplomat, ďakujem za vaše vystúpenie a Ukrajine želám mier.
---
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Návrhová komisia
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz prejdeme k programu
zasadnutia, ktorý ste dostali k pozvánke. Pri tejto príležitosti prosím predsedov
poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Pri tejto
príležitosti vám oznamujem, že poslanci Karaffa, pán námestník Gibóda, pán poslanec
Rovinský a pán poslanec Stanko v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacie
poriadku oznámili vzdanie sa členstva v poslaneckom klube Košickí aktivisti a nezávislí
a tým pádom vám túto zmenu som povinný oznámiť. Nech sa páči, pán poslanec Grega.
Nech sa prihlási.
p. Grega, poslanec MZ: Že aj ja patrím do tejto skupiny, tak...
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže vašu verbálnu žiadosť berieme na vedomie
a bolo by asi účelné, aby ste to urobili aj písomným spôsobom. Ďakujem pekne. Nech sa
páči, pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Príjemné dobré ráno, kolegovia. Dobré ráno a ďakujem za slovo
pán primátor. Navrhujem do návrhovej komisie pána poslanca Berbericha a pána
poslanca Filipka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Dobré ránko, ďakujem za slovo. No vzhľadom na to, že sme
momentálne prišli o nejakých členov, si môžeme dneska vyskúšať navoliť toho tretieho
do komisie z radov iných poslancov. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Teda nie je žiadny návrh. Nech sa páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,
navrhujem nášho kolegu z návrhovej komisie, pána Dominika Karaffu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrhová komisia je navrhnutá v zložení pán
poslanec Karaffa, pán poslanec Filipko, pán poslanec Berberich. Má niekto ešte nejaký
iný návrh? Ak nie, ďakujem pekne. Poprosím poslancov, hlasujme o tomto návrhu.
Hlasovanie: za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Oznamujem, že na XI. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Košiciach bude návrhová komisia pokračovať v zložení: pán poslanec
Karaffa, pán poslanec Filipko a pán poslanec Berberich. Zároveň žiadam členov
návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. Ostatným
poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
---

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Bernard Berberich a Ing. Ján Jakubov
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K programu rokovania
p. Polaček, primátor mesta: Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený
v pozvánke. Prosím vaše návrhy, ktoré sa týkajú vypustenia, resp. zmeny poradia
bodov. Zároveň mi dovoľte vás požiadať, aby si napr. pán námestník osvojil návrh
vypustiť bod číslo 38, ktorým je programový rozpočet mesta Košice. Pardon opravujem
sa, bod 40 návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022. Tento
návrh o vypustení bodu by som chcel zdôvodniť niekoľkými poznámkami. 1. v priebehu
rokovania, ktorých bolo niekoľko, mnohí poslanci prišli s množstvom návrhov a tých
návrhov je naozaj veľa, aby sme ich dokázali zapracovať tak, aby boli zmysluplné.
Zároveň sme pri príprave rozpočtu začiatkom týždňa v rámci štátneho rozpočtu a
rôznych prognóz zistili, že výnos dane z príjmov fyzických osôb pre územnú
samosprávu bude nižší o ďalších 700.000,- Eur, čiže naše príjmy sa znižujú. A zároveň
pri analýze poplatkov za uloženie odpadu od spoločnosti U. S. Steel v súlade so
zákonom č. 329/2018 Zb. zákonov o poplatku za uloženie odpadu a zákona číslo
587/2004 o environmentálnom fonde a nariadením vlády 330/2018 sú príjmy z
poplatkov príjmom environmentálneho fondu, ktorých následne rozdeľuje pre obce. Z
dôvodu tejto legislatívnej zmeny a zároveň zníženia produkcie spoločnosti U. S. Košice
tým, že z troch vysokých pecí vyrábajú len dve vysoké pece, bude príjem z poplatku
oproti predchádzajúcim rokom nižší o 1,5 milióna Eur. Čiže ak som v minulosti alebo
ešte v priebehu minulého týždňa vás informoval, že v rozpočte nám chýba približne 18
mil. Eur, dnes môžeme hovoriť, že sme nad sumou 20 mil.. Všetky tieto skutočnosti je
dôležité nanovo zapracovať, nanovo si prejsť požiadavky a teda navrhujeme, aby sme
tento bod vypustili. Nech sa páči, k tomuto otvára aj rozpravu. Pán poslanec Djordjevič
má nejaký procedurálny návrh, nevidím ho.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor. Dobré ránko všetkým prítomným, chcel
by som vás všetkých poprosiť, aj keď v rokovacom poriadku to explicitne uvedené nie
je, aby ste pred každým bodom skrátil svoje rozpravy a monológy na 6 minút, keďže
minule to bolo raz 20 a raz 28 minút, aby sme sa aj o čas neoberali. Všetko je
v dôvodovej správe, čiže aj verejnosť si to vie pozrieť a doplňte len tie informácie, ktoré
považujete za nutné, lebo naozaj je to veľký nepomer medzi vašimi monológmi a potom
našou diskusiou. Ďakujem pekne. Takže 6 minút.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Jakubov. Informoval som
len o nových skutočnostiach.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán primátor, vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, pokiaľ sa nemýlim, tak je právom prekladajúceho a to
ste vy pán primátor, stiahnuť bod z rokovania. Neviem prečo by mal tento návrh dať
pán námestník, keď vy ste ako predkladateľ - máte právo. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Robili sme to v minulosti nie úplne správne. Zákon implicitne to
hovorí takto.
p. Jakubov, poslanec MZ: Hej, dobre.
p. Polaček, primátor mesta: Tak je to novinka. Nie je to veľmi komfortné, ale mali by sme to
robiť takto. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa. Nech sa páči. Hovoríme o vypustení
resp. o zmene poradia bodov.
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p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Prajem všetkým pekné dobré ráno. V
súlade s prijatými návrhmi na majetkovej komisie a na komisii legislatívno-právnej
žiadam o stiahnutie materiálu s číslom 16 - etický kódex a žiadam o jeho prepracovanie
a dopracovanie a následne potom predloženie do komisií a klubom poslaneckým.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dobrý deň. Tak kolega Karaffa ma už predbehol.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja toho mám viacej. Veľmi krátko
budem charakterizovať.
p. Polaček, primátor mesta: Keď je viacej, trochu pomalšie.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Hej, ale budem jednou vetou charakterizovať prečo. Bod č. 7 –
audity: je to vyhodenie peňazí, predvolebná kampaň. Keď tak veľmi chcete, vráťme sa k
tomu po parlamentných voľbách. Bod č. 23 – prenájom telocvične ZŠ Bernolákova: na
komisii športu, aktívneho oddychu sme zistili, že mesto Košice vykonáva výskum
efektívnosti obsadenia telocviční a práve u tohto žiadateľa je podozrenie, že neefektívne
využíva svoj čas a práve preto sme prerušili na komisii tento bod, takže navrhujem ho
stiahnuť. Potom je to bod č. 39 – VZN o miestnych daniach: dôvody sú veľmi zásadné a
budem o nich ešte informovať a tak isto 16 - etický kódex, keďže som si prehrával
zastupiteľstva a hlavne mi vadí, že predkladateľom ste vy, keďže za posledné 4 roky vy
s námestníkom ste poslancov nazývali idiotmi, mesto ste znevažovali, čiže vy nie ste
kompetentní a vôbec sa to nehodí, aby vy ste bol predkladateľ, keď už, tak by som
akceptoval pani Gurbáľovú, ktorá aspoň takéto vystúpenia za ostatné 4 roky na pôde
mestského zastupiteľstva nemala. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Chápem, že sa bojíte etického kódexu. Nech sa páči, pán poslanec
Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Dobré ráno, kolegovia, poprosím stiahnuť takisto bod 7 – forenzný
audit a tak isto bod 37 týkajúci sa zmena členstva v dozorných orgánov vodární.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň, kolegovia, kolegyne. Hľadal som, do ktorého bodu by som
vás chcel poprosiť, aby sme pridali...
p. Polaček, primátor mesta: To spravíme o vypustení a zmena. Pridávanie bude v ďalšom
programe.
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, tak k tomu vypúšťaniu ešte možno by som jednu poznámku
chcel poprosiť. Nezvládli by sme do zajtrajšieho dňa nájsť miesto na tých jeden a pol
milióna Eur a naozaj robiť na tom a pracovať ďalej na rozpočte? Fakt to musíme
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vyhodiť a stretávať sa znova všetci, je neviem, o 5 dní?
p. Polaček, primátor mesta: Je to o diskusii.
p. Špak, poslanec MZ: Sme tu všetci.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: My sa nebránime tomu, len tých požiadaviek je strašne veľa a sú
tu ďalšie dva milióny, ktoré treba hľadať. Nech páči, pán námestník. Zapojte pána
námestníka, prosím.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Už to ide. Ďakujem. Kolegovia, tak ako už bolo
navrhnuté pánom primátorom, prednášam oficiálne návrh na stiahnutie bodu 40 návrh
programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 a 2022 z dôvodu nutnosti jeho
prepracovanie. Z rovnakého dôvodu by som vás chcel poprosiť, aby sme nechali
rovnako, resp. z podobného dôvodu vás chcem poprosiť, aby sme nechali bod 16 etický
kódex. Ja som sa zúčastnil rokovaní niektorých komisií, ale nie sú oficiálne výstupy v
akých bodoch a kolegovia z referátov nás poprosili, aby zazneli nejaké tie oficiálne
výhrady na tomto forme, aby mohli, aby vedeli, v akom smere majú prepracovať tento
etický kódex. Takže chcem vás poprosiť, ponechať bod 16 etický kódex v programe
rokovania. Čo sa týka forenzných auditov, chcem zareagovať na kolegu poslanca.
Nestihol som pán poslanec Djordjevič, nepredkladávame materiály do zastupiteľstva z
dôvodu predvolebnej kampane. Nikto z vedenia mesta nekandiduje do parlamentných
volieb, tzn. vašej poznámke, teda pardon, okrem pani námestníčky, ospravedlňujem sa,
ale ospravedlňuje sa, ale nikto to nepredkladá za tým účelom, aby robil nejakú
predvolebnú kampaň. Je to za účelom zistenia stavu a sľúbili sme to obyvateľom
a chcem vás ešte poprosiť a sa nám, strácame čas, pri tých, aby sme sa dostali
k exaktným výsledkom. A chcem vás ešte poprosiť, pán poslanec, navrhli ste stiahnuť
bod 31, ktorý sa týka, pokiaľ sa nemýlim, prenájmu pozemkov pre výstavbu cesty R2 a
... (pozn.: diskusia mimo záznam) OK. 39? Tak keď chcete stiahnuť dane, tak potom
neviem ako chceme riešiť? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, sa faktickými pán poslanec Djordjevič, pán
poslanec Jakubov, následne.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, za slovo, pán primátor, No,
Vy hovoríte, že nerobíte to ako predvolebnú kampaň. Veď nikto nepovedal, je to
predvolebná kampaň priamo v súvislosti s vašou kandidatúrou, ale podľa môjho názoru
je to vrátenie politickej podpory z komunálnych volieb, ale je samozrejme
bezpredmetné v danej chvíli. Skôr by som chcel reagovať na to, že navrhujete stiahnuť
rozpočet mesta, ku ktorému ste sa „xy-krát“ stretávali, ja neviem, kde všade. Radničná
sála, magistrát. Čiže, vlastne, nulový výstup, aby ste opodstatnili a uviedli k číslam viac
ako to, že poviete do novín, alebo urobíte tlačovú správu, že nejakých 12 miliónov za
balíčky, pritom základne školy prepláca štát. Tak isto aj platy učiteľov aj obedy. Iba
škôlky materské obedy, zadarmo a zvýšené platy učiteľom mesto, čiže dokážte tých
12 miliónov, nestrieľajte milióny. Hej, dokážte ich, pošlite poslancom tabuľky, ako ste
prišli na 12 miliónov. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, všetko ste dostali. Tlačové oddelenie vám poslalo
tlačové správy, kde sú všetky tieto sumy vyčíslené, okrem tých dvoch, ktoré som dnes
spomenul a boli aj stretnutia. Pán poslanec, toto je procedurálny?
p. Karaffa, poslanec MZ: Áno.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Pán predsedajúci, ja vás chcem poprosiť, toto nie je bod, kde by sa
malo diskutovať. Preto neviem, faktickými poznámkami rozvíjať túto diskusiu hlavne,
keď vám bolo vyčítané, že príliš veľa rozprávate a vlastne sa hlási aj ten, kto vám to
vyčítal. Čiže skúsme ukončiť rozpravu, prosím vás o to, ako predsedajúceho, a posuňme
sa k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, a ešte nech sa páči, pán poslanec Jakubov, určite
niečo vecné.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, chcel som v podstate povedať
presne to isté, čo pán kolega Karaffa. Teraz máme bod, že vypúšťame materiály. Váš
pán spolusediaci po ľavej ruke sa mal vyjadriť k tomu bodu a nie otvoriť rozpravu
k ďalším bodom. Prosím, buďme konštruktívni.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. OK. Pristúpime na chvíľku k hlasovaniu k bodu
7 – audit, by som vás chcel poprosiť, aby sme diskutovali o tomto bode, pretože ak
nezačneme tieto audity robiť, čas uplynie a už budú zbytočné, aby sme ich robili.
V bode 16 nás kolegovia požiadali, aby sme o nich diskutovali, pretože nevedia, čo
majú zmeniť. Žiadne pripomienky z komisií neprišli. Takže teraz pristúpime
k hlasovaniu a chcem sa ešte spýtať, lebo neprišiel žiaden návrh, keby ste chceli niečo
prehodiť. Uzatváram diskusiu. Ďakujem pekne, Teraz pristúpime k hlasovaniu
o vypustení materiálu z programu rokovania. Prvým bodom na vypustenie bol návrh
pán poslanca Karaffu, pridal sa k nemu pán poslanec Horenský a pán poslanec
Djordjevič. Bod č. 16 – Etický kódex. Nech sa páči, prosím, hlasujte o vypustení tohto
bodu.
Hlasovanie č. 2 -

za: 27, proti: 2, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý a bod číslo 16 je vypustený.
Ďalším návrhom o vypustení bol bod číslo 7 - Forenzné audity pánom poslancom
Djordjevičom. Nech sa páči, hlasujeme o vypustení bodu číslo 7.
Hlasovanie č. 3 -

za: 24, proti: 3, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Ďalším návrhom na vypustenie bol bod číslo 23 - Základná škola
Bernolákova. To bol návrh pána poslanca Djordjeviča.
Hlasovanie č. 4 -

za: 19, proti: 2, zdržali sa: 17

p. Polaček, primátor mesta: Tento bod neprešiel. Čiže o bode 23 rokovať budeme.
Ďalším bodom pána poslanca Djordjeviča bol vypustiť bod číslo 39 – dane z VZN, len
7

vás upozorňujem, že ak ich vypustíme, rozprávať o nich môžeme až o rok, pretože
zmena môže nastať vždy len od začiatku roka. Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme
o bode číslo 39, vypustenie bodu číslo 39.
Hlasovanie č. 5 -

za: 11, proti: 16, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento bod ostáva v rokovaní.
Pán poslanec Burdiga navrhol vypustenie bodu číslo 37 – a to je pokračovanie
rokovania MZ o prerušenom bode zmena členov v orgánoch Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu, o vypustení bodu
číslo 37. Hlasujme.
Hlasovanie č. 6 -

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník Gibóda navrhuje vypustiť bod
číslo 40 – Programový rozpočet mesta Košice. Nech sa páči, prosím, hlasujem o bode
číslo 40.
Hlasovanie č. 7 -

za: 15, proti: 13, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: To znamená, o tomto bode rokovať budeme. Ďakujem pekne.
Teraz, nakoľko neprišla žiadna zmena o zmene poradia bodov sa posúvame ďalej.
Pristúpime k hlasovaniu o bodoch zverejneného návrhu programu zasadnutia podľa
toho, ako sme teraz hlasovali a ako boli body vypustené. Nech sa páči, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 8 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz očakávam od vás doplňujúce návrhy k
programu rokovania. Ak dovolíte, do programu zasadnutia navrhujem doplniť bod číslo
1/1 Návrh na šiestu zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 s názvom
finančná výpomoc pre mesto Prešov. Otváram diskusiu, nech sa páči, pán poslanec
Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Čiže dopĺňame body. Tak?
p. Polaček, primátor mesta: Áno, nech sa páči.
p. Burdiga, poslanec MZ: Ja by som navrhol doplniť bod 3/1 – Určenie platu primátora mesta
Košice. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Navrhujem doplniť bod Personálne otázky v Komisii dopravy
a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach. Neviem pod ktoré číslo, asi 3/2.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja žiadam kolegov o podporu návrhu na
doplnenie programu o bod Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi
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mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s.. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Môžem ešte raz ten názov?
p. Karaffa, poslanec MZ: Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom
Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s..
p. Polaček, primátor mesta: Bod, číslo?
p. Karaffa, poslanec MZ: Číslo 10/1.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Pekný deň prajem všetkým. Z poverenia a z diskusie Komisie športu
a aktívneho oddychu si dovolím navrhnúť bod 34/1 – Informácia o nedostatku
finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky Steel Arény.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja si dovolím možno zastúpiť troška kolegov
predsedov Komisie dopravy a výstavby a Finančnej komisie a keďže mi dali tú možnosť
na týchto dvoch komisiách predniesť dva návrhy a tie návrhy jednohlasne boli
schválené, tak si dovoľujem zaradiť bod programu s názvom Nájomné byty pre
Košičanov. A dávam to ako bod č. 2/1 aj kvôli tomu, že sú tam vlastne všetky slová
vymenované v názve tohto bodu 2. Je to žiadosť, projekt, výzva, program, predloženie.
Takže tam to najviac pasuje. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. A nasleduje pán poslanec Filipko, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Do programu pod bodom číslo 36/1 navrhujem
zaradiť bod s názvom Zmena členov orgánov spoločnosti Dopravný podnik mesta
Košice a.s..
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne doplňujúce návrhy, uzatváram
v tomto bode rozpravu. Ešte sa chcela asi prihlásiť pani námestníčka s bodom číslo 1/1.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia,
chcela by som si osvojiť návrh pána primátora - Návrh na šiestu zmenu programového
rozpočtu mesta Košice na rok 2019 – finančná výpomoc mestu Prešov. Takže
predkladám tento návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ako bod 1/1.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak by som náhodou nešiel v poradí, ako ste to
diktovali, sa ospravedlňujem. Dúfam, že som všetko zachytiť správne. Či budeme
hlasovať o návrhoch v poradí, ako ste ich predniesli. Hlasujeme o doplnení bodu číslo
3/1 - je to návrh pána poslanca Burdigu a to je plat primátora. Nech sa páči, prosím,
hlasujme.
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Hlasovanie č. 9 -

za: 21, proti: 3, zdržali sa: 13

p. Polaček, primátor mesta: Bod 3/1 bude zaradený do programu.
Ďalší bod, ktorý navrhol pán poslanec Rovinský - bod 3/2 Personálne otázky v komisii
dopravy. Nech sa páči, prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 10 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh ako bod 3/2 bude zaradený do programu rokovania.
Bod číslo 10/1 navrhuje pán poslanec Karaffa pod názvom Memorandum o porozumení
medzi Východoslovenskou distribučnou a mestom Košice. Nech sa páči, prosím,
hlasujte.
Hlasovanie č. 11 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol zaradený do programu.
Pán poslanec Lörinc navrhuje bod č. 34/1 s názvom Informácia o hospodárení v Steel
Aréne. Nech sa páči. Hlasujeme.
Hlasovanie č. 12 -

za: 31, proti: 1, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím tlačové oddelenie, aby mi pripravilo
všetky správy k Steel Aréne, aj všetky požiadavky, ktoré k tejto téme vznikli.
Pán poslanec Špak navrhol bod číslo 2/1 - Nájomné byty pre Košičanov. Ak som
správne zachytil. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu pána poslanca Špaka.
Hlasovanie č. 13 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý.
Pán poslanec Filipko navrhol bod číslo 36/1 pod názvom Zmena členov orgánov v
Dopravnom podniku mesta Košice a.s.. Nech sa páči, hlasujeme.
Hlasovanie č. 14 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento bod bude zaradený do programu.
A pani námestníčka navrhuje bod číslo 1/1 - Návrh na šiestu zmenu programového
rozpočtu - finančná výpomoc pre mesto Prešov. Nech sa páči, prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 15 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Verím, že som všetko zachytil správne.
Programová zmena? Áno, je to zvlášť schválené. Ďakujem pekne.
--Bod č. 1
Slovo pre verejnosť
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 1 Slovo pre verejnosť bude tak, ako sme si už zvykli,
prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po dvanástej
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hodine v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ.
--Bod č. 1/1
Návrh na 6. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - finančná
výpomoc mestu Prešov
p. Polaček, primátor mesta: Prechádzame k bodu č. 1/1 Návrh na šiestu zmenu programového
rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - finančná výpomoc mesta Košice. Pri tejto
príležitosti mi dovoľte prečítať základnú dôvodovú správu, nakoľko ňou nedisponujete.
Podľa § 7 ods. 2 veta 2. ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec môže poskytovať dotácie aj inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak
zabezpečujeme niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. Na
základe uvedeného mesto Košice má záujem poskytnú mestu Prešov účelovo finančnú
dotáciu vo výške 50.000,- Eur. Dotácia bude poskytnutá za účelom riešenia
mimoriadnej situácie a to na pomoc pri zmiernení a odstraňovaní následkov výbuchu
plynu, ku ktorému došlo dňa 6. decembra 2019 v bytom dome na Mukačevskej ulici
v Prešove. Finančné prostriedky budú uhradené na bankový účet mesta Košice, mesta
Prešov. Mesto Košice v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 583/2004 Zb. zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov povoľuje
výnimku z časového použitia účelovej dotácie poskytnutej v príslušnom rozpočtovom
roku. Príjemca je oprávnený použiť a vyúčtovať dotáciu na financovanie výdavkov
vynaložených na schválený účel najneskôr do konca roka 2020. Návrh na uznesenie
predstaví pani námestníčka, ktorý ho má pred sebou. A pri tejto príležitosti mi ešte
dovoľte jednu vec v rámci tejto tragédie mestu Košice bol zaslaný aj otvorený list
poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach, neviem, či ním disponujete, a
primátorovi mesta, kde občania sa obracajú na vás s návrhom a žiadosťou o zrušenia
ohňostroja počas novoročných osláv v Košiciach. Tento list píšu ako reakciu na smutnú
a tragickú udalosť a chcú nás vyzvať ako najvyššie výkonné orgány mesta o podporu
tohto návrhu. Pri tejto príležitosti, predpokladám, že týmto listom disponujete všetci,
som požiadal pán Herrgotta, ktorý je poverený riadením oddelenia kultúry, ktorého tu
nevidím. Vidím. Nech sa páči, aby nám len vysvetlil, ako to na ten Silvester v Košiciach
s programom je, čo ten ohňostroj stojí a zároveň mal, ja ešte nemám informáciu,
odkomunikovať s dodávateľom niektorých služieb, nakoľko veci máme uzatvorené a
zazmluvnené, aké sú možnosti. Ak je tu teda všeobecný súhlas a je tu zamestnanec,
takže nech sa páči, pán Herrgott.
p. Herrgott, vedúci referátu marketingu a kultúry: Vážený pán primátor, dámy a páni, prajem
vám pekný deň, silvestrovské oslavy aj v tomto kalendárnom roku mesto pripravuje, pre
vašu informáciu, v dvoch častiach. Začíname detskou oslavou dopoludnia v priestoroch
radnice. Mňa sa prioritne, najmä aj s týmto v súčinnosti s otvoreným listom týka
večerná silvestrovská oslava. Mesto Košice tieto oslavy pripravuje v spolupráci s
umeleckou agentúrou, so spoločnosťou, ktorá nám dodáva ako balík, kompletný celý
program od tanečných, speváckych, hudobných vystúpení vrátane ohňostroja za
dohodnutú cenu. Mne sa dnes na základe týchto informácií podarilo s agentúrou spojiť,
aby som zistil dielčiu časť ohňostroja, ten však má v porovnaní s inými mestami, pre
vašu informáciu, naozaj veľmi smiešnu cenu. Ten náš je v rámci dodávateľskej veci má
hodnotu, ktorá sa rovná asi dvom tisíckam Eur. Mali sme dve takéto možnosti, keď som
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komunikoval s agentúrou, buď tieto, pretože zmluva je uzatvorená na program ako taký,
aby sme tie čiastky, tú čiastku, miesto ohňostroja vzali a investovali do ďalšieho
programu, na čo agentúra vravela, že program je vystavaný dobre a zbytočne je tam
niečo umelo dosúvať. Tak sama agentúra prišla s takým návrhom, že ak teda v tomto
prípade z tohto titulu nie ohňostroj, aby sme ho neurobili a ona bez ohľadu na to, že
objednávka je vystavená aj na čiastku vrátane ohňostroja, ju fakturovať nebude a na
základe svojej celej objednávky vyfakturuje o čiastku 2.000,- Eur menej. Myslím si, že
toto je také najlepšie riešenie pre nás, než hľadať niečo umelo do programu dávať niečo
naviac, čo nepotrebujeme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Určite to nie je smiešna suma. Možno je
zanedbateľná. Ešte informujte poslancov o akú sumu sa jedná v rámci toho programu
silvestrovského.
p. Herrgott, vedúci referátu marketingu a kultúry: Celý silvestrovský program, všetci
účinkujúci vrátane ohňostroja majú hodnotu alebo teda objednávka je na sumu 12.600,Eur a tú čiastku 2 tis. som myslel smiešnu v porovnaní s tými inými, lebo dve tisícky za
pompézny ohňostroj veľkého mesta nie je veľa, takto to bolo myslené, čiže oni majú
objednávku na 12.600, ohňostroj by nebol a vyfakturovali by čiastku 10.600,- Eur.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. To čo sa stalo minulý týždeň v Prešove je
veľmi vážna, veľmi nepríjemná situácia, hlavne teraz pred sviatkami. Ja viem, že môj
názor sa nestretne u možno veľkej časti s pochopením, asi zožnem za to aj kritiku, ale
myslím si, že aj vzhľadom na tú súčasnú finančnú situáciu, ktorú v Košiciach máme a
myslím, že 50.000,- Eur je veľa. Preto navrhujem 20.000,- Eur a poprosím, nerád by
som k tomu viedol diskusiu. Po debate s viacerými poslancami som dospel k tomu
názoru, že viacerí kolegovia majú podobný názor. Uvidíme ako dopadne hlasovanie,
čiže návrh na uznesenie: V zmysle platných právnych predpisov Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach schvaľuje a) poskytnutie účelovej dotácie vo výške 20.000,- Eur mestu
Prešov na pomoc pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti - výbuchu plynu
v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove dňa 6. decembra 2019, b) schvaľuje
šiestu zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019, výdavková časť
program číslo 7 služby občanom, podprogram 6 - iné obce, aktivita 1 - mesto Prešov,
účelová dotácia na poskytnutie pomoci pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti
dňa 6. decembra 2019, bežné výdavky plus 20.000,- Eur, program číslo 9 interné
služby, podprogram 6 ostatná podporná činnosť, finančná rozpočtová oblasť aktivita 2
poplatky banky, dane vrátane príjmov z minulých rokov, bežné výdavky mínus 20.000,Eur. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa s faktickou.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Dobré ránko kolegovia, vážený pán
primátor, absolútne som zhrozená z toho, čo predniesol teraz, aj keď je to právo, pán
kolega Karaffa. Je to ešte veľmi mladý človek, neoplieskaný životom. Pre boha ľudia,
nie sme na trhovisku, takže absolútne veľmi, veľmi nešťastný a zlý návrh. To je ako s
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tým, že mŕtvi to pocítia, to ste minule pán kolega povedal. Veľmi smutné.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som pôvodne prihlásil, nevidel som, že aj pán
Karaffa. Som čakal, že bude čítať niečo podobné, ako napísal včera poobede na
Facebooku, že pri rôznych tragédiách ako v minulosti pomohol Prešov a čo prečo sme
nepomohli pri udalosti na západe Slovenska alebo pri požiar bytovky pri Krompachoch
alebo minulý rok v Košiciach boli tragédie, kde horelo v bytových domoch na Terase,
ako pomohlo mesto Košice, ako pomohol Prešov a možno budete niektorí prekvapení,
ale napísal len pravdu, aj keď v danom kontexte, kde sa celé Slovensko sa zapája
a politici sa predbiehajú a málokto z nich siahne do vlastného vrecka a rozdávajú z
cudzích rozpočtov. To vyznieva naozaj bizarne, čiže ja by som jeho vystúpenie
nezhodnotil ako úplnú tragédiu, len mohol to teraz radšej vypustiť, ale nepovedal
žiadne, ani vo svojom statuse, ani dnes o finančnej kondícii mesta, kde sa bavíme
pomaly niekedy o každom cente, keď to predkladateľom vyhovuje, nepovedal žiadne
klamstvo, ale napriek tomu ja podporím akúkoľvek dotáciu, ktorú mesto Košice utiahne
zo svojho 235 miliónového rozpočtu. Ale zase za toto by som ho nestrieľal a nevešal.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani námestníčka.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Takže ešte raz. Oslovujem si návrh pána
primátora a predkladám ho. Návrh na šiestu zmenu programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2019 finančná výpomoc mestu Prešov a tento návrh predkladám v znení:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a) poskytnutie účelovej dotácie vo výške 50.000,Eur mestu Prešov na pomoc pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti výbuchu
plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove dňa 6. 12. 2019, b) schvaľuje
šiestu zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 výdavková časť,
program číslo 7 služby občanom, podprogram 6 iné obce, aktivita 1 mesto Prešov,
účelová dotácia na poskytnutie pomoci pri zmiernení následkov mimoriadnych udalostí
dňa 6. 12. 2019, bežné výdavky 50.000,- Eur, program číslo 9 interné služby,
podprogram 6 ostatná podporná činnosť, finančná a rozpočtová oblasť, aktivita 2
poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokoch, bežné výdavky mínus
50.000,- Eur. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, Nech sa páči, pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si osobne myslím, čo sa týka
toho návrhu pani námestníčky Gurbáľovej, že je správne, aby sme Prešovu pomohli,
najmä ak sa pozerám na zostatok rezervného fondu, resp. rezervný fond na budúci rok.
Dúfam, že sa nám takáto udalosť nevyskytne u nás v meste. Dúfam, že sa niečo takéto
nestane a v prípade, že by sa stalo naozaj aj my sami budeme potrebovať pomoc. Teraz,
keď vieme nájsť finančné prostriedky, hoci mesto nie je v najlepšej finančnej kondícii,
tak je to možnože o to lepšie. Čo sa týka, ešte krátka reakcia na ten ohňostroj, moje
názor je taký, že ten ohňostroj sa dá moderne nahradiť napr. nejakou svetelnou šou. Nie
je ten ohňostroj nevyhnutnosť. Sú na to negatívne reakcie obyvateľov, ktorí majú,
hlavne psíčkarov, starších ľudí a podobne. Takže myslím, že toto je tiež dobrý návrh.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Stanko.
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p. Stanko, poslanec MZ: Milé dámy, vážení páni, v nadväznosti na kolegov a pána Karaffu
a Djordjeviča, chcel by som dať nejaké osobné vyhlásenie. Ja osobne sa vzdávam platu
za mesiac december v prospech mesta Prešov. A vyzývam aj ostatných kolegov, ak by
boli ochotní sa zapojiť. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Asi odmeny.
p. Stanko, poslanec MZ: Odmeny a platu. Celého príjmu za mesiac december.
p. Polaček, primátor mesta: Za mesto Košice.
p. Stanko, poslanec MZ. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcem len reagovať na pána kolegu
Stanku a chcem upozorniť, že my ako poslanci sa nevieme vzdať platu, vieme ho
darovať. Hej. Čiže len na margo tohto.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel aj z tohto miesta vyjadriť
úprimnú sústrasť pozostalým tejto strašnej tragédie. Naozaj som to vnímal veľmi
intenzívne. Mám v Prešove množstvo známych, priateľov aj rodinu a pozeral som sa
hlavne aj na to, ako reagovala samospráva, ako reagovalo mesto Prešova a čo robilo
mesto Prešov a všimol som si, že mali jeden malý problém zo začiatku. A preto sa vás
chcem pán primátor spýtať. Máme my nejaký transparentný účet?
p. Polaček, primátor mesta: Mesto Košice nemá transparentný účet, pokiaľ ja viem.
p. Strojný, poslanec MZ: Dobre.
p. Polaček, primátor mesta: Asi také neexistuje.
p. Strojný, poslanec MZ: Dobre. Preto by som rád dal návrh, ktorý mi vlastne bol, môžem
povedať v spolupráci s pánom Jurajom Mazákom z mestskej časti Ťahanovce. Ja dúfam,
že nikdy nebude musieť byť použitý na nejakú nepríjemnú udalosť, ale takýto
transparentný účet sa môže hodiť aj na rôzne charitatívne zbierky a podobne. Takže
preto si dovoľujem v tomto bode podať návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Košiciach žiada primátora mesta Košice, aby zriadil pre mesto Košice transparentný
účet, ktorý bude vedený zdarma. Sú banky, ktoré tieto transparentné účty robia zdarma,
ak sa nemýlim a pre výnimočné a mimoriadne prípady, prípadne charitatívne zbierky.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovom. Je to dobrý nápad, ale je to
práca na 20 minút v banke, pán kolega a neviem o tom, že by existovali účty zdarma
a dupľom nie transparentné. Takže ak existuje taký účet, dobre, však zriaďme to, ale ja
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len informuje, že to stojí 20 minút roboty. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Stanko.
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za upozornenie. Ja len doplňujem technické, že ak to nejde
odoslať, tak peniažky odošlem z vlastného účtu a pošlem nejaký sken o odoslaní.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len si dovolím reagovať na kolegu Špaka,
lebo všetci, ktorí sme kandidovali, sme mali povinnosť mať transparentné účty. Čiže
mali by sme to vedieť. Existujú dve banky na Slovensku. Jedna začína na S, nechcem
robiť reklamu, a má to spoplatnené nejakým smiešnym poplatkom a druhá začína na F
a má to úplne zdarma. A dovolím si aj oponovať, nie je to 20 minút na zriadenie
transparentného účtu, lebo ja mám skúsenosti s bankou S a na zriadenie som musel ísť
trikrát na pobočku a na zrušenie účtu som musel ísť štyrikrát, lebo pracovníci neboli
zaškolení a nevedeli stransparentniť bežný účet. Čiže, nie je to 20 minút.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcem vás zdržiavať, ale samozrejme, my
nemôžeme teraz riešiť to, že ako skúsení sú zamestnanci sporiteľne, keď už hovoríme
o S, však tam som nepovedal prvé meno. A k Fiu, ja mám informáciu takú, že áno
fyzické osoby a aj tá jedna ešte maďarská banka tiež fyzické osoby, ale samospráva a
firmy to nemajú zdarma a keď už sa hovorí o tom, že je to pár eur, to zdarma nie je.
Lebo pre mňa slovíčko pár eur nie je zdarma. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ešte predsa len, či? Ďakujem
pekne, ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu o tomto bode a poprosím
návrhovú komisiu, aby prekladala návrhy tak, ako jej bolo doručené. Prosím, ujasnime
si, o čom budeme. Pán poslanec. Máme tri. Skúsme vysvetliť aké tri máme v akom
poradí pôjdeme.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia má pre hlasovania tri
návrhy. Pôvodný, ktorý predložila pani námestníčka a potom máme návrh ešte od pána
Karaffu, to je pozmeňovací a potom máme ešte ďalší, ktorý je úplne iný. Vlastne
o zriadení toho transparentného účtu od pána poslanca Strojného.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za vysvetlenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Prvý návrh pozmeňujúci predložil pán
poslanec Karaffa: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmená
d) zákona č. 401 z roku ´90 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7
ods. 2 zákona č. 583 z roku 2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
poskytnutie účelovej dotácie vo výške 20.000,- Eur mestu Prešov na pomoc pri
zmiernení následkov mimoriadnej udalosti - výbuchu plynu v bytovom dome na
Mukačevskej ulici v Prešove dňa 6. 12. Po b) šiestu zmenu Programového rozpočtu
mesta Košice na rok 2019 - výdavková časť, Program 7 - Služby občanom, podpora 6
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Iné obce, aktivita 1 - mesto Prešov - účelová dotácia na poskytnutie pomoci pri
zmiernení následkov mimoriadnej udalosti zo dňa 6. 12. Bežné výdavky plus 20.000,Eur, Program 9 - Interné služby, podprogram 6 Ostatná podporná činnosť - finančná
a rozpočtová oblasť, aktivita 2 Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých
rokov mínus 20.000 bežné výdavky.“
p. Polaček, primátor mesta: Ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Karaffu, o sume 20 tisíc
Eur pre mesto Prešov. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 16 -

za: 6, proti: 6, zdržali sa: 25

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, druhý návrh.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže druhý návrh je pôvodný návrh
pani námestníčky Gurbáľovej: „Mestské zastupiteľstvo v zmysle príslušných právnych
predpisov schvaľuje po a) poskytnutie účelovej dotácie vo výške 50.000,- Eur mestu
Prešov na pomoc pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti - výbuchu plynu v
bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove dňa 6. 12.; po b) šiestu zmenu
Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - výdavková časť, Program číslo 7 Služby občanom, podprogram 6 - Iné obce, aktivita 1 - mesto Prešov, účelová dotácia
na poskytnutie pomoci pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti dňa 6. 12., bežné
výdavky plus 50.000,- Eur, Program 9 - Interné služby, podprogram 6 - Ostatná
podporná činnosť - finančná rozpočtová oblasť, aktivita 2 Poplatky banke, dane a
vrátenie príjmov z minulých rokoch, bežné výdavky mínus 50.000,- Eur.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda hlasujeme o návrhu pani námestníčky, 50
tisíc Eur pre mesto Prešov. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 17 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. Tretím návrhom je?
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pána poslanca Strojného na
transparentný účet. Takže návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 10 odstavec 3 zákona č. 401 Zb. o mesta Košice v znení neskorších predpisov
žiada primátora mesta Košice, aby zriadil pre mesto Košice transparentný účet, ktorý
bude vedený zdarma pre výnimočné, mimoriadne prípady.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 18 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.
--Bod č. 2
Predloženie žiadosti projektu v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban
Innovative Actions (UIA)
(Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
v rámci 5. výzvy na predkladanie návrhov Iniciatívy mestských inovačných opatrení, za
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účelom realizácie projektu „Improving citizen experience and well-being by utilizing
culture and creative assets in the digital age“)
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 2 – Predloženie žiadosti projektu v rámci výzvy
Európskej komisie v programe Urban Innovative Actions. Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, tento
materiál je predložený v zmysle schváleného uznesenia z posledného zastupiteľstva.
Projekt bol pripravovaný do poslednej chvíle, aj preto vám bol predložený tento
materiál až včera, za čo sa ospravedlňujem, že sme to nedokázali spraviť skôr. Niektoré
veci sa ešte stále dokončujú tak, aby sme si stihli dnes do 14. hodiny podať tento projekt
v rámci elektronického systému. Podstatou projektu je vytvorenie priestoru pre
inovácie, na ktoré by si Košice so svojimi partnermi netrúflo za iných okolností, resp.
nezískalo finančné prostriedky. Celková výška projektu bude 5.679.000,- Eur. Trvanie
projektu je 36 mesiacov a podiel mesta Košice na celkovej tejto investícii, resp. tá časť,
ktorú bude mať ako partner mesto Košice je 1.088.000,- a spolufinancovanie vo výške
217.748,- Eur. Chcem len upozorniť na to, že spolufinancovanie, nielen pre mesto
Košice, ale aj pre jeho organizácie ako je Creative Industry a K13 je plánované jeho
vykrytie vo veľkej možnože stopercentnej miere, čo sa týka už existujúcich
rozpočtovaných výdavkov na personálne zdroje, tzn., že nemalo by to predstaviť žiaden
dodatočný dopad na rozpočet, nielen mesta, ale ani týchto organizácií. Popis činnosti
podľa jednotlivých partnerov máte uvedený nižšie. Ak vzniknú nejaké otázky, sú tu
zástupcovia takisto ako K13-tky a Creative Industry pán riaditeľ, ktorí vedia odpovedať
na bližšie otázky, preto nechám radšej priestor na diskusiu a následne potom na
hlasovanie. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram diskusiu. Pán poslanec
Ténai. Nech sa páči.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Dobrý deň, dámy, páni, predmetný návrh projektu bol
predložený do komisie kultúry. Komisia kultúry o ňom hlasovala, doporučila ho
prerokovať a schváliť na mestskom zastupiteľstve. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. V poriadku. Takže ja som sa až v dôvodovej
správe dočítal, čo znamená Improving citizen and creative assets digital age, čiže
posilnenie občianskeho zážitku a kvality života využitím kultúry a kreativity v digitálnej
dobe. Ide tu o to, že materiál je napísaný, by som povedal, dosť sofistikovane z toho
dôvodu, aby divák, samozrejme, že mi v Košiciach v poslednej dobe zažívame
predstavenia a sme niekedy diváci. Divák si myslí a nadobúda dojem, aké je to lacné,
hej, lebo je tam napísané, že pre mesto 270 tis. to bude stáť. Možno som sa zmýlil o pár
tisícok, sa ospravedlňujem, potom dole si rozklikne a zisťuje, že Creative Industry
koľko to bude stáť, K13 a sú to organizácie, ktoré sú dotované z rozpočtu mesta. Čiže
bolo by fér, aj keď samozrejme, že keď si to človek analogicky pospája, tak dopracuje
sa k sume, aby nabudúce vás poprosím v dôvodovej správe, aby to bolo naozaj jasne
a nie skryto napísané, že áno skutočne koľko to mesto Košice bude stáť, lebo aj mestské
organizácie sú mesto Košice alebo zriaďovateľské organizácie. A teraz poďme sa baviť
o tom, že fajn, tieto projekty naozaj sú, by som povedal, hradené z mestského rozpočtu
alebo z organizácií mesta symbolicky. Ale pri takýchto objemoch sa bavíme o tisícoch,
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v tomto prípade státisícoch eur a teraz ideme ľuďom na Vianoce pod stromček, po
zvýšení MHD, po zvýšení hrobových miest, sociálnych služieb dať ďalší darček pod
stromček. Ja verím tomu, že niekto šikovný vyrobí nejaký plagát a poslanci, ktorí budú
za tie dane hlasovať, budú tie vianočné gule. Ale ideme občanom dať darček, dvihnutie
daní, potom si ten občan pozrie materiál a my tu dávame na státisíce eur na projekty, tak
naozaj poprosím, pán Gibóda, keď ste aj vy tak podpísaný, alebo ľudia, ktorých ste
spomenuli, aby to vysvetlili, prečo je tento projekt prospešný pre Košice a prečo by sme
takýto objem peňazí mali dať vzhľadom na situáciu. Ja verím tomu, že keby mesto
Košice stalo finančne lepšie, tak predchádzajúci bod by tu neboli návrhy na znižovanie
sumy 50 tis., ale poslanci by sa to pretekali, kto dá viac. Ale poďme sa pozrieť na vec
takto. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Keďže som jeden z troch
poslancov, ktorý je aj členom dozornej rady CIKE, podrobne sme si rozobrali aj túto
investíciu. Chcem povedať, že v súčasnosti neexistuje lepší a efektívnejší model pre
samosprávy ako uchádzať sa o externé peniaze. V prípade, že projekt získame, tak za
náš vklad, menej ako 300 tisíc Eur získavame miliónový projekt. To znamená, každé
jedno euro, ktoré do toho projektu samospráva dá, sa vráti nespočetne násobne viac. Ak
ten projekt neuspejeme, tak tie peniaze jednoducho nebudú použité. Čiže chcem
poprosiť všetkých poslancov, aby sme zbytočne neviedli diskusie. Každá jedná snaha
o externé financie je dobrá a zvlášť pri tom, ako dookola spomíname, že nemáme
finančné prostriedky. Treba viac takýchto projektov.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, poslanci, ešte raz, ospravedlňujem sa, že
táto správa bola pred vás podložená až včera. Beriem, že možno nie je úplne zrejme z
nej ako vítku do budúcnosti spraviť to exaktnejšie. Tak ako je uvedené, že projekt má
celkovú výšku 5,6 milióna a podiel mesta na tomto projekte je 19 % a zároveň z tohto
podielu, tohto jedného milióna, máme my spolufinancovanie 217 tis.. To znamená, že
reálne mesto musí vykázať spolufinancovanie vo výške 217 tis. pri celkovom 5
miliónovom projekte. Rovnako aj všetci partneri musia, sa zaviazali, že budú robiť
svoje spolufinancovanie. To znamená, to sa týka aj Technickej univerzity, to sa týka aj
združenia IT Valley, to sa týka aj súkromných spoločností, ktoré sú do tohto projektu
zahrnuté. Ja dám potom, poprosím, aby dostal slovo aj pán riaditeľ Creative Industry,
pán Michal Hladký, len chcem uviesť jednu vec. Včera som sa zúčastnil, pardon, v
utorok som sa zúčastnil stretnutia so zástupcami IT firiem kreatívneho priemyslu a
zároveň so zástupcami Start Up-ov, ktorých je v Košiciach veľmi málo, napr. sú
podporované a vznikané. A práve tento projekt vytvára priestory na to, aby sme túto
sféru podporili. My sa tu dnes bavíme o tom, čo bude v Košiciach o 5, o 10 rokov ako
IT priemysel, ktorý tak veľmi posilnil toto mesto za posledných 10 rokov, ako bude
vyzerať neskôr. A práve potrebujeme dosiahnuť to, aby tento IT priemysel sa dokázal
pretransformovať z toho robotického, poviem to tak, že fabrikového IT priemyslu na
kreatívny priemysel. A toto vytvára tu unikátne miesto, kde sa to môže diať, kde môže
vzniknúť táto spolupráca na úrovni, nielen vzdelávacích inštitúcií, ale aj súkromného a
mestského priestoru, ktorý bude aj pridanou hodnotou pre mesto a zároveň tým
vkladom mesta do pomoci tejto sféry. A poprosím teda, ak je všeobecný súhlas, aby
mohol vystúpiť pán Michal Hladký z Creative Industry, ktorí mali na zodpovednosti
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prípravu celého projektu a žiadosť.
p. Polaček, primátor mesta: Je všeobecný súhlas? Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič
dokončite si s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, ja súhlasím
s tým, čo povedal pán poslanec Lörinc, že sú to najvýhodnejšie formy financovania pre
mesto. Ja som vo svojom diskusnom príspevku nepovedal, že nie sú, ja som sa pýtal, či
posilnenie občianskeho zážitku a kvality života využitím kultúry a kreativity v digitálnej
dobe je to, čo človek potrebuje. Použijem slová pána Ihnáta, sídliska sú hladné po
oprave chodníkov, autobusy nám horia, sú výzvy na nákup autobusov. Bola taká výzva
v septembri. Nezapojilo sa mesto na nákup autobusov, čiže ja som len chcel podotknúť
a opýtať sa a predkladatelia, aby mi zdôvodnili, prečo mám hlasovať za. Ja pochybujem,
že každý poslanec si prečítal 400 strán materiálov od A po Z. Hej. Niekto to preletí v
noci predtým. Opýtal som sa, ja som nepodal, že budem hlasovať proti. Ja som vás
vyzval, aby ste ma presvedčili hlasovať za. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lipták a následne
vystúpi pán Michal Hladký.
p. Lipták, poslanec MZ: Ja by som si najprv radšej vypočul pána Hladkého a potom by som
povedal to, čo chcem. Ak môžem. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán Hladký. Tu dole je mikrofón. Nech sa páči,
vystúpi pán riaditeľ Michal Hladký, riaditeľ CIKE.
p. Hladký, riaditeľ Creative Industry: Dobrý deň, pán primátor, pán viceprimátor, vedenie
mesta, vážení poslanci, poslankyne, rozhodli sme sa vstúpiť do tohto projektu, pretože
je to jedinečná príležitosť, ako už povedal pán viceprimátor, získať prostriedky na
inováciu, ktorú by za iných okolností si mesto nemohlo dovoliť alebo by k nej
nepristúpilo. V tomto programe Urban Innovative Actions prvýkrát sa objavila aj
kultúra a kultúrne dedičstvo. Mesto Košice bolo Európske hlavné mesto kultúry, je
súčasťou UNESCO Creative Cities v oblasti mediart-u a dlhodobo sa snažíme prepojiť
kultúru a IT priemysel, ktoré považujeme za dva základné piliere toho, čo pre
budúcnosť mesta tieto sektory môže znamenať alebo kde toto mesto môže vidieť svoju
budúcnosť. V projekte sa snažíme vytvoriť inštitút alebo nástroj, ktorý by získaval
informácie o meste, čiže Open Data Platforma, ktorá by mala vzniknúť na meste, je
aktivita, ktorú nejakým spôsobom aj tak mesto sa snaží vytvoriť. To znamená, zisťovať
podmienky a potreby obyvateľov, využiť existujúcu kultúrnu infraštruktúru a zvýšiť jej
kvalitu vybavením budovy Bravo, vytvorením hub-u resp. miesta pre kultúrnych
podnikateľov, kreatívnych podnikateľov a IT sektor, kde by sa tieto 2 sektory dokázali
spájať. Chceme vytvoriť študijný program na Technickej univerzite, kde resp. nejaký
predmet alebo PhD., kde by sa vlastne Technická univerzita dokázala zaoberať
výskumom v tejto oblasti kvality života a chceme vytvoriť IT riešenia pre zisťovanie
dopadu podujatí, ktoré sa dejú v meste typu Gurmán fest alebo typu Biela noc, aby sme
mali exaktné dáta, ktoré dokážu to, že tieto podujatia majú nielen ekonomicky dopad,
ale majú aj dopad na kvalitu života v meste a má zmysel tieto podujatia realizovať alebo
nemá zmysel tieto podujatia realizovať a má zmysel niečo iné realizovať. Čiže ja by
som v skratke povedal iba toľko. Ak sú nejaké otázky nech sa páči.
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p. Polaček, primátor mesta: Ak nie sú žiadne pripomienky, uzatváram diskusiu.
p. Hladký, riaditeľ Creative Industry: Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Rozmýšľam pán poslanec. Kto skôr, či ja alebo vy. Podľa mňa ja.
Buďme struční, pokračujme v diskusii, len sa nezamotávajme, prosím.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja len veľmi stručne.
Budem len tak reagovať na jedného z predrečníkov, ktorý hovoril o tom, že mestské
časti sú hladné po chodníkoch a jeden z najväčších, práve, problémov pri opravách
chodníkov, pri budovaní cyklochodníkov a ďalších vecí je to, že nevieme napr. kde sa
nachádzajú v zemi inžinierske siete, na ktoré sa stále musíme pýtať a práve nám takéto
dáta ako mestu chýbajú. Tento projekt má, pokiaľ som dobre čítal, zatiaľ aj dopomôcť k
tomu, aby sme mali viacej informácií a viacej dát a vedeli tak efektívnejšie a rýchlejšie
pracovať aj s takýmito informáciami a zjednodušili tak, všetky tieto procesy, ktoré
pomôžu v konečnom dôsledku aj obyvateľom mesta. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. Nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka. Dobrý deň. Priznám sa, ja s týmito materiálmi a s takýmto
všelijakými programami, kde máme mať nejakú spoluúčasť 217 tis., to je a nie 270,
mám vždycky problémy, pretože je veľa obcí na Slovensku, ktoré vďaka spoluúčastiam
sa dostali do mínusu, lebo tam je spoluúčasť 217 dostaneme 5 a potom, keď si zrátali
všetky spoluúčasti zistili, že sú v mínuse aj vďaka spoluúčastiam. Chcem sa opýtať, či
sumu 217 je zakomponovaná v tom návrhu rozpočtu, o ktorom budeme rokovať, to je
jedna vec a stále som tvrdil a tvrdím, že to, do čoho mi vlastne dávame peniaze, verejné
peniaze, z mestského rozpočtu by mal robiť IT sektor, akademická pôda a art pôda. My
vlastne, mám taký pocit, ako keď sme z mestských peňazí dotovali niečo, čo ani tak
veľmi nemá vplyv na radový život Košičanov a poviem pravdu, zisťovanie všelijakých
pocitových vecí, ja mám z toho zmiešané pocity, že ideme z toho vyhodnocovať a bude
nás to stáť 5 miliónov, nás to bude stáť 217 miliónov a pán Hladký bol aj u mňa na
komisii, ja som tam položil jednu otázku a stále som nedostal na ňu odpoveď, lebo
Creative Industry existuje 10 rokov. Že mal som otázku, nech mi povie, aj pána
námestníka som sa to isté pýtal, tri veci za tých desať rokov, pri ktorých by mi ako
Košičanovi spadla sánka. A ja som tie tri veci stále nepočul, preto mám stále taký pocit,
že hráme sa, sponzorujeme niečo, čo vlastne nemá nejaký reálny dopyt na Košičanov,
len niekto, niečo sa na niečo hraje, alebo možno to je len zle odkomunikované, možno
som to zle pochopil. Ale ja mám s týmto materiálom aj preto problém, pretože kedy sme
dostali tento materiál, pán námestník? Včera? No včera som sedel do pol jedenástej na
poslaneckom klube, čiže zase je to ďalší materiál, ktorý sme si nevedeli naštudovať a
máme teraz o ňom hlasovať, čiže ja sa držím pri tomto hlasovaní. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Kolegovia, už som sa za to
ospravedlnil. Ja som na to už upozorňoval, keď sme ten projekt, resp. jeho prípravu
schvaľovali, že to bude veľmi tesné ho dokončiť a predložiť na schválenie. Čo sa týka
toho, že čo prináša Creative Industry pre Košice ako organizácia, no nás v grantoch od
roku 2014 získali peniaze vo výške viac ako 2 mil. Eur. Zapojili sa do viac ako 124
kreatívnych rezidencií a 125 umeleckých reprezentácii. Môžeme si to tu správu, ktorú
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som pre vás nechal vypracovať, plán poslanec, prejsť. Ale úprimne poviem, ak vám
nespadne sánka, ako ste to povedal z toho, že Európske hlavné mesto kultúry tu bolo
alebo že sme vôbec v nejakej sieti UNESCO, čo je dosť výnimočné. Ak toto
nepovažujete za výnimočné, neviem, akým spôsobom by som vám v tejto vašej
požiadavky, aby vám spadla sánka vyhovel. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, je ešte niečo, čo chcete dodať,
možno? Jedna, dve vety. Nech a páči.
p. Hladký, riaditeľ Creative Industry: Ja by som sa len chcel poďakovať. Ďakujem veľmi
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú k tejto téme ďalšie otázky, uzatváram
diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia využije § 34 ods. 2
Rokovacieho poriadku MZ vzhľadom na to, že materiál bol doručený všetkým
kompetentným príslušným. Návrhová komisia dáva hlasovať o uznesení podľa
predloženého návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak materiál bude schválený ešte dnes, musí tento
projekt odísť a byť zaevidovaný. Nech sa páči. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 19 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Toto uznesenie a tento projekt bol schválený. Poprosím všetky
príslušné oddelenia, aby pripravili materiál, aby som ešte dnes podpísal uznesenie a boli
odoslané tam, kde musia byť odoslané. Pán riaditeľ Hladký dohliadnite potom na to.
--Bod č. 2/1
Nájomné byty pre Košičanov
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2.1 máme bod, ktorý navrhuje pán poslanec
Špak ohľadom nájomných bytov. Nech sa páči, máte slovo.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som rád, že začíname zastupiteľstvo takýmito
pozitívnymi a príjemnými vecami. Musím povedať, že z predošlého bodu až som sa
zľakol, že kolega, poslanec Lörinc čítal moju tlačovú správu zrána, lebo použil
perfektne slovíčka, ktoré som tam začlenil. To znamená, máme problém, hľadajme v
externých zdrojov. Super. Ďakujem pekne. To isté kolega, pán námestník Gibóda
povedal, že áno, samozrejme, že treba využívať každú jednu možnosť a chytať sa
všetkých výziev. A minulý týždeň sme na komisii dopravy a výstavby a tak isto aj na
komisii finančnej schválili materiál, ktorý komisie, ktoré sú našim odporúčacím a
odborným orgánom, odporúčajú nám ako zastupiteľstvu predložiť a rokovať o ňom. Tí,
ktorí si čítali materiál videli, že je to obrovská možnosť získať externé peniaze zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne z ministerstva a ak by ste mali záujem
o diskusiu, samozrejme, tie veci, čo som naštudoval za ostatné mesiace v spolupráci so
ZMOS-om aj so ŠFRB vám to, čo budeme vedieť odpoviem, čo nebudem vedieť,
zistím. To znamená, kolegovia, ja som pripravil návrh uznesení, ktoré som odovzdal
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návrhovej komisii a budem sa snažiť ich rýchlo, stručne prečítať. Uznesenie mestského
zastupiteľstva: Mestské zastupiteľstvo Košice poveruje primátora mesta a) zriadiť
pracovnú skupinu vo veci riešenia výstavby nájomných bytov v počte minimálne 100
kusov na pozemkoch mesta Košice v súlade s územným plánom, b) zabezpečiť splnenie
podmienok Ministerstva dopravy a výstavby a Štátneho fondu rozvoja bývania pre účel
nájomného bývania, c) vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky potrebné na
vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť s týmto projektom
súvisiacu d) zabezpečiť podanie podľa požiadaviek ŠFRB a ministerstva. Potom tu mám
ešte jedno uznesenie, ktoré po komunikácii so štátnym fondom som predniesol na
finančnej komisii a tak isto bolo schválené. Máme vo vlastníctve 70 bytov v rámci
mesta. Niektoré byty 20 rokov nedostali jediné euro na rekonštrukciu a možno jednu
takú perličku vám vyberiem, ktorá vám určite uľahčí rozhodnutie a podporu tohto
môjho návrhu. Neviem či ste všetci vedeli, ale ak je byt v pamiatkovej zóne, tak sme od
ŠFRB schopný získať 60.100,- Eur ako úver jedno percentný, a teraz počúvajte, 80 % z
tohto je dotácia. Stačí vypracovať projekt, odovzdať ho. Doslova 48.000,- Eur
dostaneme na opravu jedného bytu. Takéto byty, ja viem o troch. Takže, to bolo k tomu
druhému. To druhé uznesenie znie: mesto žiada primátora mesta, mestské
zastupiteľstvo, pardon, a) pripraviť, poveruje, to je druhé, pardon, poveruje primátora
mesta zriadiť pracovnú skupinu vo veci riešenia obnovy priestorov a bytov na nájomné
byty vo vlastníctve mesta Košice, zabezpečiť splnenie podmienok Ministerstva dopravy
a výstavby a Štátneho fondu rozvoja bývania pre účely nájomného bývania, c) vyčleniť
z rozpočtu finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie a
inžiniersku činnosť s týmto projektom súvisiacu, d) zabezpečiť podanie žiadosti podľa
požiadaviek ŠFRB a ministerstva do 28. 2. 2020. Áno, toto je možno taký extrémnejší
termín, ale ide o naše byty, ktoré poznáme, vieme, kde sú, vieme na nich urobiť projekt
a urobiť projekt do tých dvoch, troch mesiacov, nie je problém. Na opravu bytu určite
nie. Je to v našom majetku, je to naše vlastníctvo. No a, keďže sa konečne komisia
dopravy a výstavby pohla, čo musím pochváliť pána predsedu Rovinského, tak sa
podarilo jednohlasne odsúhlasiť odporúčanie pre nás, pre mestské zastupiteľstvo, ktoré
som už trikrát prednášal. A ja si vám ho dovolím tretíkrát prečítať. Takže posledný
návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta a) pripraviť vznik
samostatného inštitútu mesta Košice pre strategické plánovanie, rozvoj a projektové
riadenie. Termín: 06/2020, b) aby zabezpečil pri každom dopravnom projekte účasť
zástupcov cyklo dopravy, MHD a zástupcov riešenia pohybu chodcov a ŤZP. Termín:
od podpísania uznesenia, c) aby určil na každý strategický projekt mesta Košice
projektového manažéra. Termín: od podpísania uznesenia a d) na základe Stratégie
rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice podať správu o jej uplatňovaní
v praxi. Termín: 03/2020. Ak samozrejme, môžem, poprosiť, predsedov komisií,
ktorými to prešlo o vyjadrenie, ale ako máme už týždeň v e-mailoch. Ďakujem veľmi
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, prosím, doručte mi kópie tých
uznesení sem, aby som vám všetko, čo ste vymysleli vysvetlil, že už bolo dávno
vymyslené a vám to vedel vyoponovať. Tie uznesenia sú všetky bezpredmetné. Skúsim
vysvetliť to, čo som zachytil. 1. Na hybridné byty nemôžeme zobrať dotáciu ŠFRB.
Máme na to dokument od ŠFRB a ministerstva. Nie je to možné. Zároveň môžeme brať
peniaze zo ŠFRB jedine na tzv. ucelené celky bytov. To znamená, predstaviť si treba
bytovku. Čo sa týka tých sedemdesiatich bytov, teda nemôžeme žiadať peniaze zo
ŠFRB, ale časť bytov žiadame z ďalších iných možností napr. komunikujeme pánom
Revasom, či by sme cez nich nevedeli nejakých 7, 8 bytov opraviť a hľadáme rôzne
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možnosti aj cez rôzne komunitné projekty. Čo sa týka náhradných nájomných bývaní
v meste Košice a lokalít a projektov, ešte v auguste bola zadaná požiadavka, ktorá bola
spracovaná v meste Košice, kde z nej vycitujem a teda projekt beží, má svojho
projektového manažéra a príslušné oddelenia sa týmito, výstavbou nájomných bytov
zaoberajú. Potenciálne vhodné naďalej zostávajú - lokalita v mestskej časti Ťahanovce
západne od Americkej triedy, v lokalite južne od predajne Lidl v mestskej časti
Dargovských hrdinov. Zároveň v rámci územného plánovania z hľadiska máme možné
lokality na výstavbu nájomných bytov - lokalita Vodárenská, nebudem čítať parcely,
lokalita Clementisova, lokalita Zupkova, lokalita Jesenského - bývalý zberný dvor
Kosit, zároveň lokality Považská, Uralská. Tie sme museli z našich možností vylúčiť.
Čiže týmito lokalitami sa zaoberáme. V tejto chvíli je v kurze najmä lokalita
Jesenského. Chceme stihnúť do marca, pretože v marci je potrebné, aby sme všetky
podklady mali urobené. Tento projekt už beží od augusta. Spracovať projektovú
dokumentáciu a získať všetky potrebné dokumenty k lokalite Jesenského, teda bývalý
zberný dvor Kosit. Je tam potrebné aj robiť nejaké asanačné práce, je tam potrebné
zbúrať jednu budovu, kde pravdepodobne, je tam už narušená statika a v tomto
priestore, ak ten zberný dvor poznáte, máme záujem postaviť bytovku pre najmä mladé
rodiny ako štartovacie byty. Tento projekt zabezpečuje bytový podnik. Keby som mal
tie všetky uznesenia ešte by som mohol skúsiť niečo. Tým pádom pracovné skupiny
existujú. V rámci projektového riadenia mesto Košice má takéto oddelenie. Nevolá sa
možno projektové riadenie, ale volá sa strategické oddelenie a toto strategické oddelenie
má svojich manažérov a zaoberajú sa aj takto projektami a napr. práve s bytovým
podnikom sa snažia nájsť tie najvhodnejšie možnosti aj samotného prefinancovania. Sú
to témy ťažké, ale témy, ktoré sú pre mesto dôležité a tieto témy vôbec nespia,
pracujeme a verím, že tou prvou bytovkou, ktorú naozaj mesto robí samostatne, bude
práve na tej Jesenského ulici. Čiže zabezpečiť splnenie podmienok Ministerstva
dopravy a štátneho fondu je v procese. Vyčleniť rozpočtové finančné prostriedky to je v
návrhu na rozpočet urobené, aby bytový podnik mohol pracovať aj v rámci inžinierskej
činnosti. Časť nám zabezpečuje samotné UHA. Zabezpečiť podanie žiadostí podľa
požiadaviek. Jednoducho to bude, lebo máme záujem o tieto finančné prostriedky
a vieme, že do začiatku marca to treba urobiť. Inštitút strategického plánovania – máme
oddelenie strategický rozvoj, aby sa pri každom dopravnom projekte zúčastnili
zástupcovia aj cyklu dopravy, MHD, zástupcovia riešenie pohybov dôchodcov. Deje sa.
Pod ďalšie obdobia sa do týchto procesov bude zapájať aj nový cyklo koordinátor,
ktorého v meste budeme mať a zároveň aj IKD východ a.s. v rámci rôznych dopravných
projektov, ktoré potrebujeme s nimi riešiť. My sme si čítali viac, ako som sem dostal.
Pracovná skupina vo veci riešení výstavby nájomných bytov existuje. Opäť splnenie
podmienok ministerstva dopravy, to som spomínal. Vyčleniť, spomínal som,
prostriedky, čiže ideme prijímať uznesenia, ktoré sú jednoducho v procese, ktoré sú
úplne prirodzené pre samosprávu a treba ich robiť. Na tej Jesenského ulici robíme od
augusta, od septembra a verím, že to bude úspešný projekt. Nech sa páči, s faktickou
pán poslanec Špak a pán poslanec Rovinský. Neviem, či ten originál niekto potrebuje.
Pardon.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Bude to rok a pol, čo
počúvame sľuby a teraz vás fakt prosím, pán primátor, lebo ak vidíte v rozpočte niekde
spomenuté alebo vo vašich plánoch konkrétnych na budúci rok, že sa naozaj niečo ide
diať s touto výstavbou nájomných bytov, s opravou našich bytov v rámci mesta, ja to
tam nevidím. Ja nechcem nič strašné, ja chcem, aby sme využili externé zdroje, aby sme
naozaj podávali žiadosti. Strávil som niekoľko dní s ľuďmi zo ŠFRB, s ľuďmi zo
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ZMOS-u a tá štatistika je neúprosná. Mestečko Nové Mesto nad Váhom postavilo 720
nájomných bytov. My nula. My sme zrekonštruovali nejakých 40.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto, ja len zopár poznámok, lebo niektoré
som povedal na komisii dopravy a výstavby. Prvá vec. Ľudia si u nás mýlia často
nájomné byty a sociálne byty. Nájomné byty nie sú sociálny byty. Druhá. Ľudia u nás,
aj mladí, uprednostňujú vlastnícky vzťah ku bytu, než nájomný vzťah ku bytu. To
znamenať teda to, že nie je celkom isté, či a aký záujem o tieto byty bude. Pozor,
nebudú to sociálne. Pokiaľ viem, v Košiciach už boli postavené nájomné byty, ktoré sa
potom úspešne predali a toto ja nepovažujem za správnu cestu. Tretia poznámka.
Myslím, že sme Miro spolu boli na tom seminári o bytoch... (pozn.: zaznel zvukový
signál) Prihlásim sa potom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len reagujem na pána poslanca Špaka. Nie je
v moci žiadneho primátora, ani mestského zastupiteľstva, ani nikoho, keď prídete
a nemáte žiaden projekt, aby ste mohli začať tie tehličky dávať k sebe a postaviť veľké,
krásne, zlaté stavby. Na to jednoducho je mravenčia práca, ktorú treba pripraviť a som
rád, že aj bývalý riaditeľ bytového podniku, pán Sabo, sa predtým, ako prišiel o funkciu,
pretože sme vymenovali nového riaditeľa, s týmito projektami stotožnil, pripravil,
projektovo ich manažuje a verím, že ich aj spolu s novým riaditeľom dotiahnu do
úspešného konca napr. v rámci tých hybridných bytov je tam kontokorent, ktorým
zároveň ideme prefinancovať tie byty tak, aby mesto na to nedoplatilo a dokázali sme to
finančne utiahnuť bez podpory mesta. Na jednej strane je v žiadosti poslancov, aby sme
hľadali externé zdroje a jednoducho to všetko má svoj čas a svoj priestor, ktorý v tom
čase musíme nájsť. Čiže, ak sa niekto domnieva, že za rok a dva dni, nie rok a pol,
v tomto meste budú stáť nové stavby, sociálne a nájomné, tak buď je populista alebo
nerozumie a vo vašom prípade ako stavbárovi, by som si myslel, že rozumiete ako
niektoré veci a projekty sa pripravujú. Jednoducho je to dlhý proces, ale na konci toho
procesu majú byť spokojní Košičania a ja verím, že budú. S procedurálnym, nech sa
páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že na túto tému nie sme
pripravení rokovať, odzneli tu dva také rôzne názory - pán primátor hovorí niečo iné,
prebieha. Pán Špak nám nepredložil poriadne materiál. Navrhujem prerušiť rokovanie
tohto bodu a nech pri pokračovaní pán Špak predloží normálne tento materiál. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby mesto Košice by pripravilo
ucelenú správu. Oboznámime poslancov, aby mali z oboch strán náhľad, čo sa deje s
bytmi a v rámci ďalších projektov. Myslí, že by to bolo korektné. Ďakujem pekne.
Hlasujeme o návrhu pána poslanca Filipka.
Hlasovanie č. 20 -

za: 16, proti: 6, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Ja len dodám, že verím, že
v tom februári už budeme hlasovať o tom, aby sme sa mohli zúčastniť príspevku zo
Štátneho fondu rozvoja bývania. To bol prerušený, tým pádom ideme ďalej
a v budúcnosti potom nech nezabudnú pán poslanec Saxa, Špak, čo chceli povedať.
Posúvame sa k bodu číslo tri.
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--Bod č. 3
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 3 predkladám Správu o činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra mesta Košice. Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, máte slovo.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Dobrý deň, vážené pane poslankyne, vážení páni poslanci,
vážený pán primátor, obdržali ste do dnešného, na dnešné zasadnutie niekoľko
materiálov z mojej strany. K nim sa dá povedať, že Útvar hlavného kontrolóra za
obdobie od posledného zastupiteľstva vykonal 4 kontroly. Tieto kontroly boli vykonané
na Základnej škole na Krosnianska 2, na Súkromnej základnej umeleckej škole na
Miškoveckej ulici, v Zoologickej záhrade a vykonávali sme kontrolu dotácií
poskytovaných mestom Košice. V rámci našej kontrolnej činnosti sme sa venovali aj
niekoľkým podnetom a tiež na požiadanie Krajského riaditeľstva Policajného zboru sme
vykonali kontrolu zameranú na obstarávanie náhradných dielov na autobusy Solaris
a Citelis. Môžem skonštatovať, že pri našich kontrolách boli zistené vážne nedostatky v
používaní príspevkov, ktoré dostávajú neštátne školy na prevádzku a mzdy a
predovšetkým to spočívalo v skresľovaní údajov o počte žiakov a v nesprávnom
vyúčtovaní. Upozornili sme tiež na pokračujúce bezpečnostné riziko v Zoologickej
záhrade z titulu nedokončeného vonkajšieho oplotenia, neriešenia majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov v Zoologickej záhrade, nedostatky v poskytovaní a vyúčtovaní
dotácií v oblasti kultúry a športu a na Krosnianskej 2 ako zvyčajne, na katastrofálny stav
okien k čomu sme doručili aj dokumentáciu fotografickú. Môžem povedať, že tieto
kontrolné zistenia, ďalšie naše kontrolné zistenia naďalej poukazujú na potrebu
systémových zmien v nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta, poukazujú na potrebu
viacej sa venovať oblasti miestnym daniam z hľadiska ich reformy a optimalizácie. Tiež
súčasne poukazujú na potrebu zmeniť prístup k mestským organizáciám a k mestským
obchodným spoločnostiam. V tejto súvislosti by som chcel aj upozorniť mestské časti a
mesto, že mesto a mestské časti svojím spôsobom hazardujú s dôverou obyvateľov, keď
si zoberiete portál city monitor alebo portálu odkaz pre starostu.sk uvidíte napr., že
mesto sa 3 roky nedokázalo venovať podnetom a pripomienkam občanov, ktoré boli na
portáli city monitor a je množstvo nevyriešených alebo vôbec sa nevenuje mesto a
mestskej časti podnetom, ktoré sú dávame na portáli odkaz pre starostu.sk. Musím
upozorniť, že niektoré mestské časti sa tomu naozaj poctivo venujú, ale niektoré nie. Čo
sa týka realizácie plánu kontrolnej činnosti ešte v 2. polroku 2019 prebiehajú u nás
kontroly na Základnej škole Starozagorská, Základnej škole Maurérova, ukončujeme
kontrolu na Základnej škole Trebišovská, o ktorej teraz využívanie priestorov na
Základnej škole budeme rokovať. Kontrola je zameraná momentálne na nakladanie s
pozemkami v majetku mesta a tiež na obstarávanie veterinárnych, asanačných služieb a
zriadenie karanténnej stanice pred odchytené túlavé zvieratá. V tejto súvislosti by som
vás chcel informovať, že som sa obrátil na primátora mesta v súvislosti s karanténnou
stanicou a odporučil som mu pozastaviť, resp. nepokračovať pri zriaďovaní karanténnej
stanice na Jarmočnej ulici číslo 1. Mestské zastupiteľstvo dostáva k dispozícii plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Pri jeho zostave som vychádzal z pokračovania a
zabezpečenia periodických kontrol, hospodárenia, je doplnený o tematické kontroly
znova v oblasti miestnych daní, bude zameraná na kontrolu vedenia, evidencie a výberu
dane za psa a na aktuálnosť všeobecne záväzných... (pozn.: zaznel zvukový signál)
Môžem dokončiť? Ďakujem pekne. Upozorňujem, že plán nebol koordinovaný s
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referátom kontrolingu a auditu, pretože nemám k dispozícii informácie, čomu sa referát
venuje. V súvislosti s rozpočtom mesta, chcem len podotknúť, že po stránke
legislatívnej dodržania metodickej stránky je všetko v poriadku, na druhej strane som
upozornil na niekoľko možných rizík, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť
finančnú stabilitu mesta. Dá sa povedať, že počas roka sme mali podstatne viacej
možností, aby sme rozpočet urobili bližší, transparentnejší a ústretovejší voči občanom.
Chcem úplne na záver len upozorniť ešte na jednu vec. Niektorí z vás si možno všimli,
že Správa mestskej zelene má na portáli svojom, na webovej stránke už nový modul cintoríny a krematórium. Aj keď táto stránka a tento modul je momentálne chudobný,
obsahuje len všeobecne záväzné nariadenia, prevádzkové poriadky. Na druhej strane,
tým že je ticho okolo toho znamená, že mesto, aj keď z druhého konca začalo riešiť
záležitosti svojich obyvateľov, tzn. prevzalo a začalo sa v plnom rozsahu starať o
verejný cintorín a krematórium. V tomto prípade trošku predbehnem pána primátora,
pretože vianočné darčeky ešte bude rozdávať a chcem sa poďakovať vo svojom mene
zamestnancom Správy mestskej zelene za to, že bez väčších problémov zabezpečili
prevzatie a fungovanie cintorínov a krematória. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór, veľmi pekne ďakujem. Nadviažem na vaše slová.
Málo kto si uvedomuje, aký to bol obrovský projekt, prevziať cintorín a krematórium.
Čiže som veľmi rád, že to hodnotíte pozitívne. Na základe kontrol a komunikácie s
pánom hlavným kontrolórom posilňujeme oddelenie auditu a kontrolingu, kde sa bude
jeden kontrolór venovať len školstvu, len školám, pretože naozaj tých pochybení nám
začína pribúdať. Tá história je rôzna, či to o nevedomosti riaditeľov alebo z iných
dôvodov. To sa bude riešiť následne, ale musíme začať identifikovať všetky prešľapy.
Je ich tam strašne veľa. Zároveň od januára všetky, komu bude mesto Košice
poskytovať dotácie, bude musieť mať subjekt zriadený transparentný účet, aby sme
videli ako z našimi peniazmi reálne nakladá a takéto zmeny vlastne čakajú každého, kto
od mesta Košice dostane nejakú dotáciu. Nech sa páči. Otváram k bodu diskusiu. Nech
sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa Vás pán hlavný
kontrolór opýtať ku kontrole na Miškoveckej základná umelecká škola. Boli tam dosť
závažné porušenia, ako ste konštatovali u pani riaditeľky. Chcem sa opýtať, aké
opatrenia boli navrhnuté v tomto prípade a či bude vyvodená nejaká zodpovednosť, či
bude alebo aké opatrenia ste navrhli alebo ako ďalej budee pokračovať vlastne v rámci
týchto zistení, ktoré ste uviedli. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Navrhujem, aby sme, ak bude viac otázok na pán kontrolóra, nech
si zapíše a potom naraz skúsi zodpovedať v druhom kole. Nech sa páči, pán poslanec
Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, tak isto budem, ale ja nebudem
dávať otázky a budem čítať to podstatné z rozsiahlej správy. Neviem či každý ju čítal.
Súkromná Základná umelecká škola Miškovecká 20 - 12 náhodne vybratých a 6 žiakov
nenavštevovalo základnú, pardon, súkromnú základnú umeleckú školu. Čiže boli tam
neoprávnene čerpané dotácie. Čo sa týka štatutára, za pedagogický výkon bral 1.790,Eur mesačne, za plat riaditeľa 1.644, čiže dokopy 3.434, čiže skoro toľko ako naša pani
námestníčka. Dokopy to bolo 41.191,- Eur ročne. Prémia ročná bola štatutárom samým
sebou vypísaná alebo navrhnutá 3.366,- Eur a odmeny za rok 2018 vo výške 14.200,Eur. Čiže dokopy ročne 58.757. Čiže mesačne 4.896, čiže nie až toľko ako pán
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primátor. No a, čo sa týka toho, čo som aj minule hovoril, schvaľujem, že posilňujete
kontroling na školstve, lebo tu vidíme, kde môžeme šetriť. No a ešte prečítam veľmi
podstatnú konštatáciu možných rizík na rozpočet. Jednostranné zapojenie dane
z nehnuteľnosti do riešenia príjmovej stránky rozpočtu ako náhrady za nižší príjem dane
z fyzický osôb v roku 2020 bez celkovej reformy optimalizácie výšky miestnych daní a
poplatkov bez zefektívnenie ich výberu. Veľmi vysoké zapojenie návratných zdrojov
financovania a prostriedkov z rezervného fondu do výdavkovej časti rozpočtu a výrazné
navýšenie kapitálových výdavkov s rizikom nepripravenosti investičnej akcii. Hej,
bavíme sa o návrhu rozpočtu pre rok 2020. Ďalej zvyšujúci sa investičný dlh mesta
vyplývajúcich zo zhoršujúceho sa technického stavu nehnuteľného majetku zvlášť
dopravnej infraštruktúry, objektov škôl a školských zariadení a kultúrnych pamiatok,
nedoriešené prerozdelenie samosprávnych pôsobností medzi mestom a mestskými
časťami a netransparentné rozpočtové pravidlá participácie mestských častí na
programom rozpočte mesta, nízke využitie peňažných prostriedkov z fondov Európskej
únie a fondu štátneho rozvoja a neúspešnosť mesta pri ich získavaní, neefektívne
vynakladanie výdavkov len na základe subjektívneho posudzovania pokračujúce
neefektívne nakladanie s majetkom mesta, neukončené obstarávanie koncesnej zmluvy
na zabezpečenie verejného osvetlenia, nesystémové riešenie, čo sa týka výkupov
pozemkov Borovicová, Zoologická záhrada Kavečany, stále prebiehajúce spory so
spoločnosťou EEI, neusporiadané vzťahy, teda a nedoriešenie financovania skvalitnenie
služieb MHD. Dosť by som povedal závažné nedostatky, toľko stretnutí. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovom. Tak na úvod sa chcem pridružiť k vystúpeniu
pani poslankyne JUDr. Iľaščíkovej, ako aj pána poslanca Djordjeviča. Čo sa týka
veľkých nedostatkov, ktoré boli zistené na Miškoveckej ulici na Súkromnej základnej
umeleckej škole. Aj tento prípad, ako aj jej niektoré iné zistenia hlavného kontrolóra v
oblasti školstva potvrdzujú, že v tejto oblasti je pomerne veľmi vysoká miera
porušovania zákona o rozpočtových pravidlách a že ak vezmeme do úvahy, že zhruba
50 %, pravdepodobne zhruba 50 % žiakov tejto školy v danom prípade nenavštevovalo
túto školu reálne, napriek tomu škola dostávala z nášho mestského rozpočtu dotácie na
týchto žiakov a keď to vezmeme za obdobie jedného, prípadne dvoch školských rokov,
takto činí napr. ročne, ak vezmeme tu mierku, že 50 % nechodilo, čo nie je ale ešte
dokázané, že by to mohlo byť temer 100.000,- Eur ročne ako nelogicky a neoprávnene
vyplatené. Tak si myslím, že takýto luxus my si tu určite nemôžme dovoliť, pretože ide
o čerpanie s verejnými financiami. Takže ďakujem pánovi kontrolórovi, že na tieto veci
prišiel a že nám ich ukázal a tak isto je zvláštne, že táto škola vyberá zároveň od žiakov,
respektíve od ich rodičov, umeleckých odborov, mesačný poplatok, ktorý ale nie je
zaúčtovaný v účtovníctve tejto školy. Sú tam iba dotácie, ktoré sme poskytli my,
pripadne Košický samosprávny kraj. Čiže chcem sa prikloniť k tomu, že aké
konzekvencie z toho budú vyvádzané, čo už sa pýtali dvaja predrečníci a zároveň podľa
môjho názoru by tieto zistenia predbežne mohli vykazovať aj znaky skutkovej podstaty
trestného činu, pretože to je ozaj veľmi zarážajúci prípad. A druhá ešte moja poznámka
je k tomu stanovisku alebo vyjadreniu pána kontrolóra vo veci karanténnej stanice a
rozpočtu na rok 2020, konkrétne na Jarmočnej ulici. Plne sa stotožňujem s tým, čo pán
hlavný kontrolór v tomto liste primátorovi napísal, pretože nie je známa doposiaľ presná
výška celkových investičných nákladov. Vzhľadom na to, že bolo oficiálne
deklarované, že má ísť iba o krátkodobé, tzn. dočasné riešenie umiestnenia karanténnej
stanice na Jarmočnej ulici. Nie je ozaj žiadna informácia, čo s ním bude sa robiť ďalej,
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po uplynutí tých dvoch rokov, či o bude ako zmarená investícia alebo na aký iný účel to
mesto hodlá využiť. To zanemená, ja som toho názoru, aby sa nepokračovalo v týchto
prácach súvisiacich s Jarmočnou s karanténnou stanicou, aj z tých dôvodov ďalších,
ktoré pán kontrolór v tom liste píše. Ďakujem za slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo sa týka základnej školy Miškovecká, je to
jeden z najväčších škandálov. Ak už nepodal, tak mám informáciu, že hlavný kontrolór
bude podávať trestné oznámenie, ale môžem vám povedať, že aj v K13-tke sme našli
historicky divne vyplácané odmeny a prebieha tam interná kontrola mesta. Takže to si s
tými odmenami toho je kade-tade, čiže verím, že sa urobí poriadok v tom nehospodárení
v rámci nakladania s verejnými zdrojmi. Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážená pani námestníčka, vážený pán
primátor, vážení kolegovia, aj ja sa vrátim k súkromnej Základnej umeleckej škole
Miškoveckej 20, keďže média neviem, či tú správu majú pred sebou. Bola tam nejaká
kontrola, v roku 2018 táto škola dostala 200.000,- Eur z mesta Košice. Kontrolná
skupina podrobila kontrole náhodným výberom 12 žiakov, len 12 žiakov z celkového
počtu. Poviem pri jednom žiakovi alebo žiačke MB zapísaná v individuálnych aj
skupinových zoznamoch výučby. Podľa čestného prehlásenia zákonného zástupcu
ukončila štúdium v rokoch 2016 a 17. V školských rokoch 2017 a 18 školu
nenavštevovala. Dotácia na menovanú žiačku bola zo strany riaditeľky z ZUŠ žiadaná
neoprávnene a poskytnutá vo výške 1.200,- Eur v roku 2017 – 18 a 1.300,- Eur 2018 –
19. Z kontrolných zistení vyplýva, že 12 náhodne vybraných žiakov z celkového počtu
510 zapísaných, boli vlastne uvádzané iné študijné odbory a súkromnú základnú
umeleckú školu nenavštevovalo. Tí istí žiaci sa nachádzajú v zoznamoch aj na školský
rok 2018 a 19. Riaditeľka uvedie žiakov úmyselne neoprávnene uvádzala v zoznamoch
na poskytnutie dotácie s cieľom získať čo najväčšiu dotáciu. Pozrieme sa na mzdové
náklady. Mzdové náklady v roku 2018 - 204.795,- Eur. Táto pani riaditeľka dostala
dotáciu aj z KSK. Vykonanou kontrolou mzdových nákladov bolo zistené, že Súkromná
základná umelecká škola v zastúpení DM, ako pani riaditeľky, ako zriaďovateľ školy
uzatvorila dňa 1.2.2010 pracovnú zmluvu na dobu neurčitú s DM, či sama so sebou, na
druh práce – riaditeľka. Kontrolou bolo zistené, že od 1. 9. 2017 bol menovaný
oznámením o výške platu určený funkčný plat 1.783,- Eur a súčasne bol jej funkčný plat
riaditeľa 1.568,- Eur. Z kontrolných zistení vyplýva, že riaditeľka poberá dva funkčné
platy. Jeden ako riaditeľka, druhý ako pedagogický zamestnanec. Okrem uvedeného
funkčného platu si riaditeľka ZUŠ udelila v roku 2018 v rozpore so zákonom
o odmeňovaní prémie v celkovej výške 3.300,- Eur a odmeny 14.200,- Eur. Kolegovia,
nie je normálne, aby riaditeľ školy, či už súkromnej, zarábal, zarobil za rok 58.000,Eur. To sme kde? Má dvakrát väčší plat ako starosta. Poviem otvorene, zneužíva
systém. Zneužíva systém, ktorý jej mi povoľujeme, zatiaľ. A prepáčte, posledná veta.
Naozaj, keďže tieto kontrolné zistenia poukazujú na neefektívne a nehospodárne
nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami poskytnutým mestom a KSK, ja túto
základnú umeleckú školu, tým ako to riadi táto pani riaditeľka považujem doslova za
práčku. Nehnevajte sa, nebudem hlasovať za akúkoľvek dotáciu pre takéto subjekty.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Karabin, ďakujeme. Stotožňujeme sa práve s tým, preto
trestné oznámenie neviem či išlo alebo bude. Pán kontrolór nám povie. Nie sme
zriaďovateľom tejto školy, čiže tam ťaháme za menší povraz. Nech sa páči, pán
poslanec Horenský.
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p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže budem sa opakovať ako moji predrečníci.
Taktiež ma zarážajú určité skutočnosti, ktoré boli zistené na základe kontrolnej činnosti.
V rámci otázky pre pána hlavného kontrolóra by som sa taktiež chcel opýtať, aké
konzekvencie vyplývajú aj pri dotáciách, ktoré, resp. dostatky pri, nedostatky pri
poskytovaní dotácií jednotlivých subjektov, ktoré nespĺňali niektoré kritériá pre to, aby
mohli získať tú žiadosť. Taktiež by som sa chcel opýtať, ako je to myslené v správe
hlavného kontrolóra, práve tá veta, ktorá tu už bola citovaná. Čo sa týka rizika rozpočtu,
neefektívne vynakladanie výdavkov len na základe subjektívneho, to subjektívneho má
trošku zaujíma, posudzovania a pokračujúce neefektívne nakladanie s majetkom mesta.
To je jedna otázka. Posledná otázka, či vieme asi približne nejakú tú sumu vyčísliť, o
koľko mesto prišlo pri neefektívnom výbere miestnych daní alebo za to, že nebol
vyrubený poplatok za užívanie majetku bez právneho vzťahu. Či vieme vyčísliť nejakú
tu sumu o koľko mesto prichádza ročne. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dovoľte len myšlienku venovať kolegom
predrečníkom. Pán Djordjevič, pán Karabin, veľmi si vážim vaše názory, ale
nepotrebujem, aby ste nám čítali predložené materiály, ktoré boli písomné, aj ja som si
ich prečítal, aj mnohí naši ďalší. Kradnete nás o čas, konštruktívny. Chápem, že ste
rozhorčení, ale nepotrebujeme čítať to, čo je už raz napísané. To je moj skromný názor.
Teraz k tomuto bodu. Dovolím si predložiť k plánu kontrolnej činnosti pána kontrolóra
doplňujúci návrh ohľadom plánu kontrolnej činnosti, kde chcem navrhnúť, aby v rámci
kontroly hospodárenia jeden z tých kontrolovaných subjektov bola materská škola
Hrebendová 5. Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v zmysle príslušných právnych
predpisov schvaľuje doplniť časti a) kontrolná činnosť malé a hlavné kontroly bod 1
kontrola hospodárenia, ako jeden z kontrolovaných subjektov 3 mestské organizácie.
Zaradiť objekt MŠ Hrebendová 5. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem krásne. Pán poslanec Karabin, faktická. Prosím,
nebuďme osobní.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán Filipko. Ja som vycitoval len
niektoré veci. Po ďalšie, silne pochybujem, že všetci poslanci si prečítali túto správu
a po tretie, média túto správu nemajú. Jednoducho, tu sa udial podvod, my to máme
dotovať, nejaká základná súkromná umelecká škola. Média o tom nevedia. Ja nebudem
hlasovať za financie a nechám to len tak, áno čítali sme to. A čo ďalej? Dáme ďalšiu
dotáciu? O dva roky, o tri roky? Druhej, tretej, piatej škole? To si môžem ja urobiť
základnú školu súkromnú umeleckú a budem brať 5 baby na mesiac? Je to v poriadku?
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážený pán kontrolór, úplne sa
stotožňujem s diskusnými príspevkami, ktoré tu doteraz odzneli, či už pani Iľaščíková,
pán kolega Hlinka a ďalší. Ak sa nemýlim, tak podľa novely zákona o kontrolnej
činnosti kontrolór má právo dať aj návrh na opatrenia. V minulosti to nebolo dobré. Pán
hlavný kontrolór, vzhľadom na závažnosť týchto zistení, ktoré vyplynuli,
predpokladám, vďaka dôslednej a kvalitnej kontrolnej činnosti, ja som očakával, že tu
budú dané nejaké návrhy na opatrenia pre poslanecký zbor a veľmi, veľmi ma to mrzí
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a chyba mi, že tu nie sú. Pretože ak pán primátor povedal, že sa chystá nejaké trestné
oznámenie minimálne, mali sme určitou formou opatrenia alebo mohli sme tu mať to
spomenuté a okrem toho sú tu tak závažné zistenia, ak som dobre čítal ako hrubé
porušenie finančnej disciplíny atď., atď., kde sa chcem opýtať. Pán hlavný kontrolór, ak
prídu nejaké ďalšie kontrolné orgány na kontrolu, či už to bude finančná správa atď.,
atď., predpokladáte, že nebudú vyvedené, vyhodené žiadnej vážne postihy, či už pre
mesto alebo pre tieto subjekty? Ak áno, tak som očakával nejaký návrh opatrení a ten
mi tu fakt chýba. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Ešte raz dobrý deň. Ja sa pokúsim byť stručný, keďže mi ide,
samozrejme, o karanténnu stanicu a nechcem to predlžovať tak ako minule, len
uvediem, že doteraz bolo preinvestovaných na karanténnu stanicu, resp. bude, vyše
62.000,- Eur. A ako všetci vieme, má ísť len o krátkodobé, teda dočasné riešenie a
nemáme ani informáciu ako bude v budúcnosti naložené s investíciou po ukončení
využívania, neboli vypracované doteraz, pokiaľ mi je známe, žiadne finančné analýzy
dopadov a iný variant na prevádzkovanie karanténnej stanice, nemáme špecifikované, či
bude alebo nebude mať zariadenie na Jarmočnej dopad a aký na obyvateľov mestskej
časti, nie sú ukončené stavebné konania, je tam niekoľko vecí, napriek tomu boli
preinvestované prostriedky. Mňa by nezaujímalo na základe koho pokynu a odpovede
na tieto veci, ktoré som teraz uviedol, že prečo neboli doteraz vyčíslené, urobené
analýzy atď., čo som hovoril. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám dve veci, čo sa týka súkromných a
mestských škôl. My sme včera na klube dosť dlho riešili veci okolo tejto problematiky,
pretože niekedy pocit ako keby štátne, ako keby mestské školy boli znevýhodňované
oproti súkromným, keď obidva subjekty podnikajú napr. na mestskom pozemku a preto
sme toho názor, že by trebalo urobiť jasné pravidlá o prenajímaní mestského majetku
rôznym súkromným subjektom, lebo rôzne subjekty majú rôzne ceny. A teraz ku
karanténe. Chcem sa pánovi hlavnému kontrolórovi poďakovať, som zabudlo povedať
na jednu vec, za správu, z ktorej som zhrozený, nielen čo sa týka karantény, aj ostatných
vecí. O tých školách už ani nebudem hovoriť. Ku karanténe. Páni poslanci, ja som sa tu
na poslednom zastupiteľstve trikrát položil tri otázky pánovi primátorovi a vás to
nikoho nezaujímalo a to boli presne tie otázky, na ktoré teraz pán hlavný kontrolór
upozornil v správe a tie otázky zneli: to že, koľko bude stáť dočasná karanténa, to sme
sa nedozvedeli, aj keď som sa trikrát pýtal. Pýtal som sa, v ktorej finančnej položke
z rozpočtu sa bude financovať táto vec, tiež to nikoho nezaujímalo, ani 41 poslancov, že
odkiaľ budú na to financie a položil som dve otázky, kedy bude slávnostné
prestrihávanie pásky dočasnej karantény na Jarmočnej a kedy bude prestrihávanie pásky
karantény trvalej. Neviem, na ktorom mieste. Pretože ak správny manažér manažuje
svoj projekt, musí vedieť, kedy chce byť v cieli a podľa toho si zostaví všetky kroky.
Mám pocit, že v tejto budove to asi nevie nikto. A to už nehovorím o tom, že súčasný
stav, čo sa týka nakladania so živými zvieratami je mimo právneho rámca a deje sa to za
záhadných okolností. Čiže toľko problémov kolo toho, čiže otázka moja znie: Ako to
bude ďalej s dočasnou karanténou, pán primátor. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Faktická, nech sa páči, pán Jakubov.
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p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán kolega Lipták, bolo to
veľmi nepríjemné voči ostatným štyridsiatim poslancom. Nemáte pravdu, táto otázka tu
bola pomerne dostatočne analyzovaná na ostatnom zastupiteľstve. Mnohí sme
spomenuli, čo nás to stojí naviac oproti minulosti, ako sa rok nekonalo v tejto oblasti
a samozrejme, všetkých nás to zaujíma, z čoho zoberieme peniaze, keďže dnes máme
napätý a problematicky rozpočet, o ktorom sa budeme baviť zajtra a samozrejme, mesto
bude musieť vynaložiť pomerne slušnú finančnú čiastku na to, aby sme to riešili takou
formou ako je momentálne zo strany vedenia navrhnutá. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som chcel poukázať na niektoré
skutočnosti, ktoré sú v tej správe uvedené, čo sa týka karanténnej stanice na Jarmočnej
1. Spoločnosť Hala projekt s.r.o., vypracovala projektovú dokumentáciu za 24.540,Eur. Bytový podnik mesta Košice s.r.o., začal realizovať niektoré prípravné stavebné
práce pred vydaním stavebného povolenia na základe objednávok mesta Košice vo
výške 37.839,78 Eur. K dnešnému dňu nebola spracovaná a doručená mestu Košice
cenová ponuka Bytového podniku mesta Košice za realizáciu prác v zmysle
spracovaného projektu na Jarmočnej 1. Podľa návrhu programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2020 je v programe 3 Zelené mesto, podprogram 2 čistota územia,
mestská aktivita 2 veterinárna starostlivosť, kastračný program, vybudovanie karantény,
navrhovaný rozpočet v celkovej výške 290.000,- Eur. Pôvodne nám bola oznámená pred
mesiacom suma 20.000,- Eur a za 2 týždne z toho bežné výdavky z tejto sumy tvoria
140.000,- Eur a kapitálové 150.000,- Eur. Správa konštatuje, že podľa informácie
poskytnuté na poslednom zastupiteľstve ide o krátkodobé a dočasné riešenie. K
dispozícii nie je informácia, ako bude v budúcnosti naložené s investíciou po ukončení
krátkodobého využívania. Neboli vypracované finančné analýzy dopadov iný variant,
zriadenia a prevádzkovanie karanténnej stanice na rozpočet mesta Košice. Nie je
špecifikované, či bude alebo nebude mať zriadenie karanténnej stanice na Jarmočnej 1
dopad na bežný život obyvateľov mestskej časti Juh. Nie je ukončené stavebné konanie
a nie sú doriešené po právnej stránke prípadné nároky Arcidiecéznej charity Košice z
titulu ich pôvodného zámeru na využitie na Jarmočnej 1. Z týchto dôvodov a dôvodov
zložitej rozpočtovej situácie mesta Košice sa odporúča nepokračovať v prácach
súvisiacich so zriadením karanténnej stanice na Jarmočnej 1 a zdržať sa pri zriaďovaní
karanténnej stanice takýchto riešení, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť rozpočtové
hospodárenie mesta v roku 2020 a ktoré by mohli byť posudzované ako nehospodárne,
neefektívne a neúčelné vynakladanie verejných prostriedkov. To čítam zo správy, nie
môj názor. Takže je to na zamýšľanie a na zamyslenie sa všetkých, keď dávame ako
poslanci podnet, prečo daný projekt realizovať a kde ho hlavne realizovať, lebo my sme
za riadenie karanténnej stanice, ale za zákonných podmienok. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ vysvetlí všetky zákonné postrehy.
Nech sa páči, ku karanténnej stanici, nech si to tu vyjasníme, aj keď tento bod je trošku
o niečom inom. Nech sa páči, pán riaditeľ magistrátu.
p. Čop, riaditeľ MMK: Dobrý deň, takže čo sa týka karanténnej stanice, povedzme si na
rovinu, tam sa robili len prípravné práce a všetky práce, ktoré boli zrealizované, boli
realizované na základe oznamovacej povinnosti. A čo sa týka projektovej
dokumentácie, je to nevyhnutné, aby sme vedeli vôbec posúdiť, či na danom mieste sme
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schopní a či ten objekt sa hodí na samotnú karanténnu stanicu. Pre začiatok stavebného
konania sa tomu nevyhnete, takže v každom prípade, kdekoľvek sme išli do tohto,
museli by sme vychádzať z takýchto podkladov, ktoré sa tam spravili. To je zatiaľ asi z
mojej strany všetko, čo k tomu môžem povedať.
p. Polaček, primátor mesta: Čiže žiadne práce sa nerobili nelegálne, robili sa v súlade so
zákonom a tým, že pán kontrolór požiadal, aby sa, poviem to tak, nejak utlmilo tento
projekt, je utlmený. A teraz neviem, či tam chceme karanténnu stanicu alebo
bezdomovcov. Čo skôr? Pretože, aj z tej správy, keď ste čítali a nastáva tam istá, určite
kolízna situácia. Našim cieľom bolo halu, ktorá tam je sfunkčniť, ale na základe
podnetov, tlaku sme šli do väčšieho projektu. Myslím si, že sme to, už sme to mohli
mať urobené v omnoho jednoduchšie forme, aká bola moja predstava, jednoduchšia
forma, úplne jednoduchšia bez stavebných úprav. Dotlačili sme sa k tomu, že chceme
stavebné úpravy, ideme do väčšieho projektu a musíme si povedať, čo ďalej.
Každopádne je stavba utlmená, pretože všetky materiály sú u pána kontrolóra a ten
kontroluje. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Bol som mimo rokovacej
miestnosti, nestihol som sa na pána poslanca Filipka prihlásiť faktickou poznámkou, tak
ho vybavím týmto diskusným príspevkom. Vážený pán poslanec Filipko, správa
hlavného kontrolóra mesta Košice nebola uvedená na webe mesta. To, čo povedal pán
Karabín, médiá a ctená verejnosť nemali prístup k týmto informáciám. Vyprosím si od
vás, aby ste ma vy poúčal o tom, čo mám čítať a čo nie. V prípade vodární, pán primátor
čítal spredu zozadu a zozadu dopredu trikrát to isté viac ako 20 minútovým monológom
a nepoučil ste ho. Zrejme vieme všetci prečo. Hej. No. Tak si od vás vyprosím. Venujte
sa svojim diskusným príspevkom. Vy ma nepoučujte, vážený. Hej. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán kontrolór, tu bolo niekoľko otázok. Nech sa
páči, máte slovo. Skúsme stručne informovať poslancov.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem veľmi pekne. Začnem možno odzadu. Chcel by
som informovať práve pánov poslancov, že v súlade so zákonom 211/2000 sú všetky
správy o výsledkoch kontrol zverejňované na webe mesta niekoľko rokov dozadu, ale
tento zákon jasne hovorí o tom, že sa majú zverejňovať až po prerokovaní
v zastupiteľstve. Čiže tieto správy budú k dispozícii tak, ako sú správy k dispozícii
iného charakteru. Ďalej, čo sa týka pána poslanca Jakubova, my musíme striktne
postupovať v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. Tento zákon hovorí o tom, že
hlavný kontrolór a útvary hlavného kontrolóra nedávajú opatrenia, ale navrhujú
odporúčania. Moje odporúčania vždy dostáva mestské zastupiteľstvo v správe o činnosti
a ako ste si všimli, vždy na začiatku každého roka dávam kompletný prehľad týchto
odporúčaní vám k dispozícii, aby ste vedeli, ktoré boli zrealizované a ktoré nie. Čo sa
týka listu, nie kontroly, ale listu odporúčacieho pánovi primátorovi. Chcem len pána
poslanca Knapa ubezpečiť, že práce doterajšie, ktoré boli vykonávané na Jarmočnej,
boli vykonávané na základe ohlásenia, tzn. nebol porušený zákon, ale na druhej strane
vzhľadom k tomu ako vyzerá rozpočet mesta, vzhľadom k tomu, akým spôsobom tieto
práce boli realizované a sú realizované bez analýz, bez všetkého, preto vzniklo
odporúčanie smerom k pánovi primátorovi, ale legislatíva, stavebný zákon bol
dodržaný. Ďalej, čo sa týka pani poslankyne Iľaščíkovej, je dôležité si uvedomiť, že
všetky tieto prostriedky, ktoré idú na neštátne školy a školské zariadenia sú financované
z originálnych kompetencií mesta, tzn., akonáhle my zistíme takéto niečo, inicioval som
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a odporúčal som rozsiahlejšiu aktualizáciu VZN 138, v ktorom bude zakotvené aj
presnejšie na aké účely, čo sa týka prevádzky a miest v zariadeniach a v školách je
možné prostriedky použiť a hlavne, akým spôsobom vyúčtovať tieto prostriedky
smerom k poskytovateľovi - mestu a tiež, že môže a je oprávnené mesto v prípade
zistenia akýchkoľvek porušení tohto VZN-ka pozastaviť poskytovanie dotácií týmto
neštátnym školám a zariadeniam. Dôležité je naozaj, aby bolo opravené a doplnenia
VZN 138, o čom sme diskutovali práve aj so zástupcami oddelenia školstva. Ešte chcem
doplniť jednu vec, pre vašu informáciu, v súčasnej dobe orgány činné v trestnom konaní
riešia štyri oznámenia a je pripravované ďalšie oznámenie, piate. Jedno z tých oznámení
sa týka aj týchto subjektov, o ktorým sme sa bavili. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram v tomto bode diskusiu a poprosím
návrhovú komisiu, aby predložila návrhy na uznesenia. Nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden
doplňujúci návrh k tomuto bodu predložený poslancom Filipkom: „Mestské
zastupiteľstvo v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje doplniť v časti A.
Kontrolná činnosť za a) Hlavné kontroly, po 1.) Kontrola hospodárenia, ako jeden z
kontrolovaných subjektov (tri mestské organizácie) zaradiť subjekt MŠ Hrebendová 5.“
Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme o návrhu pána poslanca.
Hlasovanie č. 21 -

za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďalší návrh.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Nasleduje pôvodný návrh na uznesenie:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 odsek 7 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie po 1.) Správu o činnosti
a výsledkoch kontrol od X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá
obsahuje výsledky z kontrol podľa predloženého návrhu; po 2.) Stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Košice k návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 –
2022 a schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na
1. polrok 2020.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 21 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 3/1
Určenie platu primátora mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Prechádzame k bodu číslo 3.1, ktorý predložil pán poslanec
Burdiga. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.
p. Burdiga, poslanec MZ: V úvode mi dovoľte povedať, že pôvodne som požiadal v súvislosti
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s predkladaným návrhom úpravy platu primátora pána Rovinského, aby tento návrh
predostrel pánovi primátorovi s tým, aby ho predložil sám pán primátor s odvolaním sa
na solidaritu voči občanom v súvislosti so zaťažením občanov novými a zvýšenými
daňami, či možným zvýšením cien odpadu. Žiaľ, nestalo sa tak a teda návrh predkladám
ja. Predtým než prečítam samotný návrh uznesenia, dovoľte výňatok z dôvodovej
správy: Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta Košice a
solidaritu s občanmi mesta a v neposlednom rade aj s poukazom na nehospodárne
nakladanie majetkom mesta vychádzajúc z konštatovaní hlavného kontrolóra mesta,
ktoré predniesol v predchádzajúcom bode, navrhujem upraviť doterajšie zvýšenie platu
na 0 % s účinnosťou od 1. 1. 2020. Doplním snáď pre informáciu poslancov, čo bolo
ďalšie, čo mňa k tomu viedlo. To je myslím, že občanmi vnímané neriešenie parkovacej
politiky v meste Košice. V zónach 1 a 10 nebolo vybudované žiadne parkovacie miesto,
dokonca nebola započatá ani projektová príprava. Doteraz nebol obsadený riadne post
šéfa referátu parkovania. Zatiaľ je tam stále len dočasne poverený pán Kaščák. Takisto
neviem, teda musím uviesť obštrukcie pri urovnávaní vzťahov s firmou EEI, či dokonca
aktuálne hroziace riziká z toho vyplývajúce z čerpaní fondov EÚ do budúcna. Takisto
forenzný audit a priebeh a jeho následné zavádzanie mesta pri jeho obhajobe, či totálne
zlyhanie pri karanténnej stanici a dlhodobé nekonanie vo veci, čím sa mesto dostalo do
časovej tiesne a následne je tu predpoklad, teda nehospodárneho nakladania s
prostriedkami mesta. Dovoľte, aby som prečítal teraz samotné uznesenie: Mestského
zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12. decembra 2019 - Určenie platu primátorovi mesta
Košice za 1.) určuje Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmená
k) zákona 401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 3, 4 zákona
253/94 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov určuje Ing. Jaroslavovi Polačekovi, primátorovi mesta
Košice zvýšenie platu o 0 % mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2020; za 2.) ruší uznesenie
číslo 58 prijaté na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach 14. 2. a to k
31. 12. 2019. Spracoval a prekladá Henrich Burdiga. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja kritiku znesiem, ale mala by
mať aj svoju úroveň. Možnože ste osobne dotknutý, že som vám niektoré veci osobne
nevybavil, ale odo mňa to ani nečakajte. V správe pána kontrolóra, ja som sa nedočítal
žiadne pochybenie na moju osobu, teda mrzí ma, že také slová. Forenzný audit nastavilo
mesto Košice po novom, nakoľko dopravný podnik nám ho nedodal tak, ako sme ich
požiadali, aby to urobili. Preto prišla náprava, ak sa nemýlim forenzný audit som v tom
septembri sťahoval ja, lebo som uznal, že dopravný podnik ho správne nepripravil. A čo
sa týka spoločnosti EEI, tak myslel som si, že v tomto ťaháme spolu, ale asi nie.
A určite nemyslím si, že tu prišli nejaké totálne zlyhania a tieto slová si nezaslúžim ani
ja, ani vedenie mesta, ani zamestnanci mesta, pretože myslím si, že každý robí
maximum a výsledky, ako som povedal, možno niekde v úvode, nemôžeme čakať, že za
rok a dva dni tehličky budú postavené na voľných plochách, domy budú stáť,
parkovacie miesta budú na každom mieste a všetko bude tak naozaj, keď zavriem oči
a viem si to predstaviť, aké by to bolo. Jednoducho, všetko má svoj čas. Projekty sa
pripravujú a práca sa robí tak, ako by sa mala. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský má
faktickú.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len toľko, áno, mal som robiť poštára
a mal som sa pokúsiť nejaké veci zariadiť. Ja som si neuvedomil včera, že sme končili
o koľkej, no schválne, o deviatej? Hej. Štvrť na jedenásť. Pardon. Čiže o štvrť na
jedenásť a nepodarilo sa mi večera stretnúť sa s pánom primátorom a dnes ráno už som
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nebol členom klubu KAN.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. No tragédia, pán Rovinský, že nie ste
členom klubu KAN. Fakt tragédia. Pán primátor, teraz k vášmu platu. V tomto roku,
začiatkom tohto roka som bol jediný, ktorý vravel, že o navýšení platu rokujme po roku,
ak niečo ukážete, ak niečo vylobujete pre Košice a pokiaľ viem, zvýšenie vášho platu
navrhol o päť minúť dvanásť alebo o minútku dvanásť, váš kolega, súputník, Marcel
Gibóda, ktorý to okomentoval slovami, že je to na základe toho, že sa chystáme
organizovať EYOF a urovnať vzťahy so spoločnosťou EEI. Ani jedno, ani druhé sa
neudialo. Na druhej strane ma trocha teraz prekvapuje, keďže všetci vieme, aké sú
medzi vami a pánom Burdigom trenice, ako sa nemáte radi, tak mi to troška pripadá ako
truc podnik zo strany pána Burdigu, keď dnes máme riešiť váš plat. Mám určite na to
svoj názor, na ten plat, ale necháme to na názor kolegov, lebo stále rozhoduje väčšina.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga s faktickou.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Samozrejme, pán Karabin, je možné časťou
poslancov tento návrh považovať za riešenie si nejakého sporu s pánom primátorom.
V každom prípade ste okrem iného povedal, že nebol doriešený EYOF. Pre mňa a ja
som osobne kandidoval a väčšina, alebo istá časť poslancov, ktorí tuná sedíme, sedíme
tuná práve vďaka kauze EEI a na tom sme to celé postavili. Žiaľ, v tomto nie je posun.
Parkovacie miesta, tak ako som hovoril, dokonca nie sú ani len v projektovej príprave,
šéfom referátu parkovania je doteraz dočasne poverený pracovník. Ja si myslím, že toto
je totálne zlyhanie zo strany vedenia mesta, ale aj z mojej. Ja prijímam aj osobnú
zodpovednosť v tomto smere. Žiaľ, v poslednom období pán primátor rokuje s firmou
EEI samostatne a ja o týchto rokovaniach nemám žiadne informácie, dokonca som si ich
musel žiadať na základe info zákona. Takto si spoluprácu nepredstavujem. Nie je na
tom nič osobné.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovom. Ja by som chcel podporiť návrh Heňa Burdigu
a tiež nie je v tom nič osobné. Ja mám rád reálne veci. Keď si zoberieme parkovanie,
tak ako hovoril Heňo, naozaj, dneska neexistuje žiadna vízia toho, ako vôbec chceme
v rámci celého mesta riešiť parkovanie a to páni ideme schvaľovať už druhý rozpočet.
Nie prvý. Kauza okolo karantény úplne ukázala to, že naozaj mesto nevie riadiť,
pretože, ak by ste páni vedeli riadiť, dneska by sme tu neriešili karanténu, ktorú navrhol
dokonca pán hlavný kontrolór zastaviť. Rokujeme o tej dočasnej karanténe. Chcem len
pripomenúť, že zase som nedostal odpoveď na tie moje tri otázky, pán primátor, ktoré
som žiadal v predchádzajúcom bode. A rozpočet je najkrajšou ukážkou toho, že vy sami
ste navrhli stiahnutie rozpočtu kvôli nejakým dvom dôvodom. Nie, rozpočet viete prečo
sa sťahuje, ste chceli stiahnuť? Pretože s poslancami ste rokovali 3.12. o rozpočte, čiže
11, 12 dni pred rokovaním zastupiteľstva a nie pred troma, štyrmi mesiacmi a to isté so
starostami. Preto je tam toľko pripomienok, návrhov atď.. Čiže treba sa trošku ponaučiť
z toho a treba trošku inač riadiť toto mesto a bude aj oveľa menej treníc. Ďakujem
veľmi pekne. Čiže ja budem hlasovať za.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,
nalejme si čistého vína do pohára. Dovoľte mi, aby som prečítal alebo uviedol prehľad
platov, lebo aby sme vedeli, že o čom sa bavíme, v akom stave sú platy primátorov
krajských miest: Bratislava, pán Valo - 6.048,- Eur, Trenčín, pán Rybníček - 5.405,Eur, 3. Banská Bystrica, pán Nosko - 5.404,- Eur, 4. Trnava, pán Brocka - 5.400,- Eur,
na 5. mieste je pán Polaček – 5.316. Na 6. je Prešov, pani Turčanová - 4.878,- Eur, 7.
pán Hattas, Nitra - 4.391,- Eur a 8. miesto je Žilina, pán Fabiáne - 3.378,- Eur. Čiže,
teraz môj osobný názor je ten, že my sme o plate primátora minulý rok rozhodli a ak
každý normálny človek, ktorý tu filtruje tie informácie, ktoré odznievajú, si urobia
úsudok, že ide o riešenie nejakých osobných rozporov, tak vážení, ja sa na takýchto
riešeniach vašich osobných rozporov týmto spôsobom podieľať nebudem a vyzývam
všetkých normálnych kolegov tohto zastupiteľstva, aby za takýto návrh nehlasovali,
lebo toto je riešenie si niektorých osobných rozporov touto formou nepovažujem za
vhodné a korektné. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickými vystúpi pán poslanec Špak, pán
poslanec Jakubov, pán poslanec Burdiga a pán poslanec Djordjevič.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán Filipko, tie čísla, ktoré ste čítali, sú,
verím, pravdivé, ale nemali ste začať, to s tým nalievaním čistého vína, lebo z vašich úst
to po dnešku znie naozaj divne, keďže ste v bode 2.1 klamali všetkým, že neexistovali
materiály k tým bodom, ktoré som ja dával, pretože už týždeň sú na webe aj z komisie
dopravy, aj z komisie finančnej, úplne jasné uznesenia, zápisy, kde tento bod bol
prejednaný. To znamená, vy už čisté víno nenalievajte.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega Filipko,
súhlasím s tým, čo si predniesol, platy primátorov krajských miest, ale ak by sme sa
pozerali na veľkosť miest, tak potom naopak, by bolo potrebné navrhnúť zvýšenie platu
nášmu primátorovi. Ale ja si myslím, že nejde o veľkosť mesta, o počet obyvateľov, ale
o prácu, ktorú dotyčný funkcionár odvedie. A vieš veľmi dobre, ako v tomto meste za
ostatný rok mnohé veci boli pozastavené, nehovorím, že neoprávnene, ale hlavne ako sa
potom neriešili. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Procedurálny návrh? Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si dovolím reagovať k pánovi Filipkovi. Pán
Filipko, s tou tabuľkou a s číslami to beriem ako dobrý fór od vás, ale pevne verím, že
ste to nemysleli vážne, lebo takto sa hodnotiť práca hocikoho nedá, že to budem
porovnávať s tabuľkami iných. To je prvá vec. Druhá vec, pán Filipko, viete prečo
Heňovi Burdigovi a mne trošku viacej záleží na niektorých témach, ktoré tu riešime?
Pretože my voči voličom sme nositeľmi určitých tém, keď poviete meno Filipko,
neviem s akou témou, nechcem sa dotknúť, ale s akou témou by ste boli vy spojený voči
voličom.
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, nebuďme osobní.
36

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. To nie je osobné. My dennodenne dostávame
otázky daného typu, čo bude s karanténou, čo bude s asanačkou, ako to bude. My sme
bombardovaní. My preto...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ak si vy neviete predstaviť, aké témy nesie pán
Filipko, ja ich tu vymenujem. Prosím, nebuďme útoční na kolegov. Kľudne na mňa,
kľudne do mňa, ale nie na kolegov. Prosím.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. A na koho mám, na upratovačku? Ako nie na
mňa. Bavíme sa konkrétne k témam, preto sa tým témam venujeme, tak ako sa
venujeme. Nie kvôli tomu, že to je osobné. Ak podľa vás je karanténa, asanačka
zvládnutý proces, klobúk dole pred vami, Fungujúce Košice. Ak podľa vás rozpočet bol
pripravený tak, ako mal byť pripravený, tak tiež klobúk dole, ale podľa mňa vôbec
nebol pripravený tak, ako mal a preto dneska sa budeme, či zajtra baviť o ňom tak, ako
sa budeme baviť. A preto sme sa nechceli, vedenie ho chcelo stiahnuť z rokovania. Ale
podľa vás je všetko v poriadku. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja keď zavriem oči a predstavím si pána Filipka, tak
vidím obrovskú robotu v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom
a Maďarskom, vidím obrovskú robotu s národnostnými menšinami. Je, pán Filipko, je
nositeľom mnohých tém. Prosím neurážajme sa, neotvárajme témy voči poslancom.
O tom bol aj ten etický kódex, ktorý sme stiahli. Rozpočet sme stiahli, alebo teda som
navrhol stiahnuť, budeme o ňom diskutovať, tam si povieme ďalšie veci. Nech sa páči,
pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Filipko, poprosím, neberte to osobne,
samozrejme, myslím, že máme korektné vzťahy, ale vaša argumentácia je v tomto
prípade myslím mylná v tom, že nerozoberáte vôbec to, čo je v dôvodovej správe
a všetky tie dôvody, ktoré som tu uviedol ja, ale aj ďalší poslanci, ale rozoberáte len to,
že kto to prekladá. V zdôvodneniach je naozaj x dôvodov, môžem ich opätovne uviesť,
ale nechcem vás oberať čas, ak sme, ak sa bavíme o pôvode, teda o pôvodnom, o úvode
môjho predchádzajúceho vstupu, aby to pán primátor poňal solidárne, tak napr. primátor
Myjavy si, keďže sú v zlej a zložitej finančnej situácii, si sám navrhol zníženie platu a
poslanci mu ho znížili. To nie je o osobnom spore medzi mnou a pánom Polačekom, to
je naozaj o dôvodoch, ktoré tuná boli predložené a mňa veľmi mrzí, že sa tuná
prekrúcajú fakty. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Keďže mnohé už povedané
bolo, tak to skrátim. Takéto argumenty, že ako je to v iných krajských mestách sú,
samozrejme, detinské a ja len k tomu chcem dodať, že je to koordinované konanie
liberálnych a pravicových primátorov krajských miest, v ktorých sa jeden na druhého
vyhovárajú, ale o ostatnom poviem viac v diskusnom príspevku.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, môžete ho využiť.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak teda, začnem tým, že kto hlasoval za dvihnutie platu
primátora. Teraz buďte hrdinovia, vážení. Pán Lipták, vy ste bol dokonca aj v jednej
brožúrke, v jednej z prvých. Ešte neboli tam uzatvorené politické nominácie. Leták sa
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volal Aktivisti sa spojili, aby podporili Jara Polačeka. Ja to mám doma odložené,
posielal som vám to na web. No, vy argumentujete, buďte chlap. Povedzte, mýlil som
sa, hej. Čiže, pamätáte sa na náš telefonát pán Lipták, keď som vám volal, ako
zamestnanec Správy mestskej zelene, aby som riešil problematiku na Terase ohľadom
stromov a povedali ste mi, Jaro maká 24 hodín denne. On si naozaj tých päť tisíc
zaslúži. Pamätám si jak dnes. Som ochotný sa zaprisahať pred poslancami, to ste
povedal, Jaro si tie peniaze zaslúži. Som s ním každý deň, viete jak maká. No, tak
potom, povedali ste to a ja tu prisahám pred všetkými, že ste to povedal, ale dôkaz je len
Orange, ale aj tam po troch mesiacoch databázu mažú. Čiže, ja tvrdím, áno, povedal ste
to. A tu už len taká otázočka. Fajn, ja môžem veriť pánovi Burdigovi a ostatným
aktivistom, že sú v spore, ale naozaj po Košiciach sa rozpráva, že aktivisti majú
pripraveného svojho kandidáta na primátora. Čiže takéto srandičky tu môžu súvisieť aj s
politickou hrou, ale o tom potom, však verím tomu, že sa karty behom troch
nasledujúcich rokoch predostrú a ukážu. No, a čo som chcel vlastne hovoriť. Ja som
dosť skritizoval teraz. V podstate to nemá zmysel, ja som vtedy ani nehlasoval. Bolo pre
mňa to po dvoch mesiacoch absolútne bizarné, preto ja to teraz vôbec nebudem hovoriť.
Ja som to nespáchal, vy buďte frajeri. Ja sa chcem spýtať pána primátora, akým
prínosom je ako krajský poslanec, keďže na svojich odpočtoch hovorí ako 24 hodín robí
pre Košice, že aké sú výsledky jeho práce ako krajského poslanca za 2 roky. Hej, že
nejakú mohol by urobiť správu o činnosti v rámci toho, že je v rámci kraja. Hlavné
mesto kraja je v podstate Košice a on je primátor krajského mesta, čiže mohol by
povedať adekvátnosť koľko návrhov tam dal, čo presadil, čo vybojoval, lebo ja by som
ani ten plat hovorím, riešte si vy, čo ste to spackali. Ja by som sa spýtal, že či nechce
zvážiť svoju personálnu nomináciu ako poslanca kraja, alebo že či vie to obhájiť
a samozrejme, nie dnes a budem férovejší ako minule, pán Lipták, lebo nie je
pripravený na túto otázku, keď chce odpovie a keď nie, predloží nám niekedy alebo sa
to dočítame na nejakom statuse na Facebooku alebo na Instagrame, kde rád píše.
Ďakujem pekne za vypočutie.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Na záver, ja si budem písať otázky, čo budem
vedieť, rád odpoviem. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na pána Djordjeviča. Dúfam, že
posledná dnešný deň a myslím, že aj prvá. K tomu čo ste hovoril, ohľadom pána
Liptáka, aj ja som hlasoval za zvýšenie platu pána primátora vo februári a naozaj
s úprimným presvedčením, tak ako to povedal Lipták, ak to povedal, že si tie peniaze
zaslúži. V tom čase sme naozaj intenzívne spolupracovali a tu čestne môžem vyhlásiť,
že pán primátor, keď to môžem povedať trošku ľudsky, makal ako kôň. Žiaľ, hovorí sa
tomu sebareflexia, následne po celom roku začali veci zlyhávať. Postupne, opakovane
sme na ne upozorňovali a dneska sme ich zhrnuli, či už ja alebo ďalší poslanci. Proste je
to o ničom inom len o tom, že vtedy to vyzeralo tak, že to bude fungovať a veci sa budú
robiť. Žiaľ, na x nedostatkov bolo poukázaných a proste to zvýšenie platu primátora si
pán primátor má zaslúžiť. Momentálne po tomto roku si myslím a ten návrh dávam, si
ho nezaslúži. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Úspech je všetkých, neúspech iba jedného. To
spieva skupina, myslím, No Name. A keby sa darilo a keby nám všetko išlo úplne po
masle, mal by si viac podporovateľov Jaro. Vieme, že sa nedarí úplne vo všetkom a veci
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nejdú úplne, úplne hladko a myslím si, že nikto z nás nie je spokojný, ale to nie je
dôvod na to, aby sme sa teraz všetci pohádali, vzájomne sa obviňovali, ale skôr
rozmýšľali nad tým, čo vieme robiť spoločne lepšie. Ja som za návrh na zvýšenie platu
primátora vo februári nehlasoval aj napriek tomu, že som primátora podporoval
a doteraz ho podporujem. Môj názor na tento návrh, myslím celkom pekne to povedal
pán poslanec Djordjevič, keď to tak pôjde ďalej, tak možno aj na konci zastupiteľstva
dnešného zhodnotím, že také to bolo celkom fajn. Nuž dvakrát celkom dobre sa
vyjadril. Keď hovoríme o tom, že treba byť solidárny, tak potom skúste rozšíriť Heňo,
aj kolegovia, tú svoju výzvu potom aj na všetkých starostov, nech si všetci starostovia
zo solidarity znížia na základ platy. Poďme to rozšíriť. Je to OK? Ja si myslím, že do
veľkej miery je to aj osobné rozhodnutie a nemyslím si, že je to taká suma, ktorá v
Košiciach teraz akože proste nejakým spôsobom s tým rozpočtom to zahýbe. Akurát
som sa dozvedel informáciu, že v Bratislave schválili len 20 tis. pre ten Prešov, takže to
len toľko z mojej strany.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. Pán poslanec Strojný.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Fakt, ako so záujmom
počúvam, ako túto diskusiu a potom si ju vyhodnotím. Čo sa týka platu starostu, ja len
chcem pánovi Karaffovi povedať, že ako starosta mestskej časti a mnohí starostovia
noví, ktorí nastúpili do funkcie, máme len základné platy, čiže základné zákonom
stanovené platy. To je všetko. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Kolega Dominik, vypichnem z tvojho
príspevku jednu vetu, že poďme to spoločne robiť lepšie. Áno, spoločne. Spo-lo-čne.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič s faktickou na pána?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Hej. Na pána Karaffu. Ďakujem. Ja som to
skôr myslel tak a to nech pán Burdiga neberie osobne, lebo ja myslím, že to viac ľudí
bolo už nachystaných dávnejšie na ten návrh 0 %. On nabral odvahu, čo mu slúži ku cti.
Nech to neberie osobne, ale pre mňa sú návrhy takéto, búchať hore dole a robil som to
ako komunálny miestny poslanec zo začiatku aj ja. Sú populistické. Oveľa viac sa dá
ušetriť peňazí obmedzením kompetencie, obmedzením presunu položiek a vtedy sa
nebudeme čudovať, že zrazu vidíme na Hlavnej ulici mlynské koleso, budeme sa pýtať
koľko stojí Košičanov, či je tam nejaký únik z príjmu z parkovania. Hej. Čiže tu sú
rôzne metodiky a spôsoby na to, ako sa dá oklieštiť konanie niekoho, kto sa, ako sa zdá
urval z reťaze. Ale čo sa týka mestských častí, nechajme to na ich zastupiteľstvá, keďže
sú to samostatné právne celky a existujú aj takí starostovia, ktorí nemajú ani prednostov,
ani zástupcov platených. Čiže, oni si možno aj tie navýšenia zaslúžia.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Zareagujem na úplnú drobnosť, aby sme si to
vysvetlili. Mlynské kolo mesto zabukovalo alebo oslovilo prevádzkovateľov niekedy
marec, apríl. Mlynské kolo alebo košické oko alebo ruské kolo mesto Košice nestálo
nič. Mesto Košice má na tom príjem, príjem z verejného uzavretia, uzavretia verejného
priestranstva. Plus, mínus, je to okolo 3.000,- Eur, lebo dvakrát sme im dávali a plus
dokonca na toto, na túto atrakciu nám pomohol prispieť T-Systems, U. S. Steel, Košický
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samosprávny kraj, Rádio Košice, kde sme získali finančný obnos ako dar pre mesto, aby
mohlo ďalej využiť s tým, že sa na tejto akcii podieľajú. Ale my sme na tom doslovne
zarobili do 10.000,- Eur. Čiže verím, že ma pochválite. Ďakujem. Ďakujem pekne za
pochvalu. Pán poslanec Špak má procedurálny návrh.
p. Špak, poslanec MZ: Neuveríte, pán primátor, ja väčšinou dávam návrhy, aby sme mali
neobmedzenú diskusiu a myslím si, že dnes by sa tu našlo naozaj desiatky ľudí, ktorí by
vás dokázali bičovať ešte dve hodiny, ale ja mám iný návrh a ten návrh mám kvôli
tomu, že si myslím, že už ste aj tak dostali najväčšiu morálnu facku od svojho
najbližšieho pána Burdigu, lebo to vôbec predniesol dneska. To znamená, ja navrhujem,
aby sme zrušili ďalšiu diskusiu v tomto bode.
p. Polaček, primátor mesta: Slovíčko zrušiť si vysvetlíme.
p. Špak, poslanec MZ: No dobre, ukončiť diskusiu v predmetnom bode.
p. Polaček, primátor mesta: Tak ako je poradí a už sa ďalší neprihlásia, či?
p. Špak, poslanec MZ: Už, aby sa ďalší nemohli prihlasovať.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, bol predložený procedurálny návrh. Prosím,
hlasujte.
Hlasovanie č. 23:

za: 26, proti: 3, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. V rámci diskusií
ešte bola prihlásená s faktickou pani poslankyňa Iľaščíková. Nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Nechcela som reagovať k tomuto bodu, ale
nedá mi. Čo sa týka platu, nehlasovala som vtedy za zvýšenie vášho platu, lebo som
bola presvedčená, že dva mesiace je veľmi skoro na to, aby sme niekomu zvyšovali plat.
Čo sa týka terajšieho návrhu, ja súhlasím, keď si odmyslím, to čo je medzi vami, nejaký
ten spor. Ale myslím, že pán Burdiga povedal jasné dôvody a ja som tiež s nimi
stotožnená. A po ďalšie, hovoríme tu celý čas o zvyšovaní daní, zaviedli sme daň za
rozvoj a si myslím, že taká sebareflexia by mohla prísť aj zhora, lebo je smutné, že tu
ťarchu dávame na obyčajných ľudí a väčšinou fakt ľudia, ktorí nemajú takéto príjmy
ako máte vy, budú platiť tieto dane. Sú tu dôchodcovia, sú tu mladé rodiny, ktoré chcú
stavať a napriek tomu budú nie malé finančné prostriedky musieť zaplatiť ako daň za
rozvoj a tuná sa handrkujeme o tom, že či zvýšime, znížime plat. Si myslím, že mohlo
to prísť aj z vašej strany voči týmto ľuďom, ktorým chceme teraz zvyšovať jednotlivé
dane.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Skutočne som sa chcel faktickou pôvodne
prihlásiť, ale som nejak zle zatlačil. Chcel som sa vyjadriť k príspevkom pána Karabína
a aj pána Djordjeviča. Ma skutočne milo prekvapili vystúpeniami. Som chcel ako názor.
A čo sa týka, pán Špak, účelovo spájate veci. Chcel som vlastne aj na váš príspevok
reagovať. Plat primátora nemôžete spájať s vašim materiálom. Ja som hovoril fakty,
prečítal som verejne známe informácie a vy ste ma tu očiernili s niečím, čo nie je
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pravda, lebo materiál do rokovania zastupiteľstva, pán Špak vyzerá takto. Má to takú
košieľku a prebehne procesom prerokovania cez komisie, cez mestskú radu a potom tu
príde na zastupiteľstvo. Ja som myslel na tento spôsob, aby ste ho predložili, aby všetci
ľudia, aj občania si ho mohli naštudovať po zverejnení a toto ste neurobili v tom vašom
materiáli. Preto som navrhol ho prerušiť. Som rád, som pripravený si s vami dať
kávičku potom v bufete a si to rozdiskutovať, ale skutočne smrdí tu kampaň. Každý sa
tu len predvádza svojimi populistickými vyjadreniami. Pardon, tým nechcem nikomu
ublížiť, ale skutočne to tak už zaváňa, preto som sa ozval. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcela reagovať na
Dominika Karaffu, lenže ma nepustilo, keď to bolo možné, tak neviem, či môžem.
Dominik, nerada by som ťa nejako kritizovala, ale prečo používaš mestá, ktoré koľko
dali financie, keď taká strašná tragédia a ty dokážeš porovnávať financie kto koľko dal.
Je mi veľmi ľúto, že práve ty si taký cítiaci človek. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán Filipko. Nabudúce oblečiem to do
košieľky, ako ste spomínali, lebo keď toto je základ, prečo mi to vyčítate, tak sa veľmi
ospravedlňujem a ja som vás pochválil, že ste dali tieto čísla. Mne len vadilo to, že ste
spomínali nejaké čisté víno z vašej strany, lebo dnes už je neskoro.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mám tri veci. Vrátim sa k tým v úvodzovkách
osobným útokom. Pred mesiacom, keď sme mali zastupiteľstvo, tak tu niekto zhora,
z tamtoho stola zaútočil na Heňa Burdigu a na mňa, že sme boli proti charite, aj keď to
nebola pravda a priznám sa, očakával som ospravedlnenie. Nedočkal som sa. Takisto
niekto tu dneska spomínal, že zníženie platu primátora je osobný spor Heňa Burdigu,
čiže to bolo tiež osobné a potom ja som povedal ako príklad pána Filipka, nie kvôli
tomu, aby som ho dehonestoval alebo nejak zhodil, ale proste ide o to, že naozaj my
sme atakovaní a ja sa chcem za to, pán Filipko, ospravedlniť. Mohol som to použiť
iným spôsobom a mohol som to bez porovnania ku vám, takže ospravedlňujem sa.
K pánovi Djordjevičovi, komunikovali sme preto cez Facebook, lebo vy ste vypisovali
na mojej stránke, že som hlasoval za zvýšenie platu a ja som napísal, že ja som
nehlasoval za, lebo som tu fyzicky nebol prítomný, ale napísal som, že ja tie peniaze
primátorovi vôbec nezávidím, čiže to som k tomu napísal, aby bolo jasné. A som za to,
aby sa návrh Heňa Burdigu podporil, pretože je tu x vážnych nedostatkov za celý ten
rok, ktoré sa tu odohrali a ktoré naozaj neboli riešené a aj najmä preto, že ideme
zvyšovať dane, odvody a dosť citeľne, a preto by sme si aj my mali trošku ustúpiť zo
svojich pozícií a zo svojich vrecák. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič
s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Aj dosť vecnú, keď dovolíte. Pán Gibóda
navrhoval plat, pán Lipták, z dôvodu toho, že on nesľúbil, že budú Košice fungovať.
Nebavme sa o kampani. Bavme sa, zavrime oči, ako pán primátor rád hovorí
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a predstavte si deň, keď ste schvaľovali vyššie platy. On to nesľuboval, že bude
vyriešené EEI v ten deň, pán Gibóda. Takže pozor. Hovoríte, že vás oklamal. V čo nás
oklamal? Teraz sa ich nezastávam, bavím sa o faktoch. Hovoril pri dvihnutí platov,
platu, že dajme mu plat vyšší, lebo nebude kradnúť. No a kradne? Lebo ja dosť pozorne
sledujem, ale teraz naozaj sa nelíškam primátorovi, ale ja som kradnutie nevidel. Hej.
Takže on vám sľúbil, že nebude kradnúť a to splnil. Čiže vy ste sa oklamať nechali pán
Lipták.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som chcela na pána
Filipka, ale nepustilo ma to. Keď môžem, tak ešte budem na pána Filipka. Spomínal ste,
že si tu robíme poniektorí politickú...
p. Polaček, primátor mesta: Dohodnime sa, že toto je posledný krát už v rámci poslancov
umožním vám, ale nerobme to. Nerobme z toho, že je to štandard.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Áno, ja len chcem povedať, že aspoň
z mojej strany to určite nie sú žiadne naháňanie nejakých politických bodov a poprosila
by som, ak padnú takéto vyjadrenia, keď už, tak nech je to konkrétne, aby sme vedeli
všetci na koho mierite. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja už som na vás pán primátor nevedel, nestihol
som reagovať faktickou poznámkou. Spomínal ste práve ten etický kódex volených
predstaviteľov. Nie je pravda, že z komisií nevyšli nejaké návrhy. Boli tam nejaké
návrhy. Nie je problém si myslím, že každý kto má k tomu nejaké výhrady poslať
magistrátu návrhy na zmenu. Ja som mal aj ich osobne pripravené nejaké návrhy na
opravu, ktoré sa týkali práve toho, že etický kódex umožňoval riešiť rôzne podozrenia,
porušenia etického kódexu priamo na zastupiteľstve a tomu som chcel zabrániť, aby
sme tie zastupiteľstva napríklad nemali niekoľkodňové, pretože všetci dobre vieme, že
etický kódex je len o nejakej deklaratórnosti, nie o sankčnosti. Čiže ja pevne verím, že
ak to zase príde na stôl rokovania, tak budú tam doplnené tie zmeny, ktoré potom
pošleme. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja nechcem na toto reagovať, ale práve preto sme
chceli umožniť diskusiu, aby sme aj pani Popovič, ktorá pripravovala tento materiál,
aby počula, aké sú výhrady, lebo my ich nemáme. Máme jeden, dve pripomienky a tam
bolo aj vhodné, aj sme sa chceli vyjadriť k tej komisii OVZ. Myslím, že vy ste to
navrhovali. Nie je to možné, právne. To sme riešili. Práveže my sme to chceli takto
robiť, ale nie je to možné. Pani poslankyňa Slivenská. Nechcem odbiehať od témy.
Pardon.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Tak ja to možno uzavriem. Keď ešte pred
kolegami, ktorí sú prihlásení. Poslanec je osoba, ktorá zastupuje občanov
v zastupiteľských demokraciách a myslím si, že všetci tuná, ktorí sa vyjadrovali,
niektorí prehnane to vnímajú osobne, takého veci. Ja si myslím, že je to dobre vnímať
čisto z pozície toho, že áno, občania sa momentálne vyjadrujú, či už v rôznych
prieskumoch alebo aj petíciách, ktorá je za odvolanie pána primátora, alebo za
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odstúpenie. Myslím si, že toto je prejav občanov, ktorí sú nespokojní a netreba to
vnímať osobne. Ja si myslím, že skôr do budúcna to môže byť motivačné a tak ako na
začiatku niektorí verili, že veci pôjdu tak, ako majú, keď teraz vyhodnocujeme po roku
a nejde to tak, ako to ide. Tak k tomu pristúpme čisto racionálne a z toho dôvodu bol
predpokladám aj predložený tento návrh a ja ho podporujem, aj pána Burdigu.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keď sa ma ľudia pýtajú, že čo to za nervozita
tu vládne v zastupiteľstve, tak im dávam podobenstvo s Krištofom Columbom, ktorý sa
plavil neznámo kam a keď boli v polovičke oceánu, tak ho chceli vyhodiť z lode, lebo
boli nespokojní. Oni už čakali, že už budú na tom druhom brehu a to presne o toto ide,
že áno, všetci sme čakali, EEI – vybavené, Kosit – vybavený, vodárne – vybavené,
podzemné parkoviská – vybavené. Mali sme očakávania a tie očakávania sa zatiaľ
nenaplnili. Posledná moja poznámka, keby som to nevnímal osobne, bol by som ešte aj
dnes členom KAN. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Doplnil by som ešte pani Slivenskú. Myslím,
že tak ako tuná sme všetci poslanci, komunikujeme s ľuďmi. Ja neviem, ako vy, ale ja,
či už v uliciach mesta alebo prostredníctvom internetu, naozaj za ten rok som dostal, ale
že nesmierne množstvo e-mailov, správ či už na Facebooku alebo inde. Naozaj drvivá
väčšina ľudí, ale aj podnikateľov, s ktorými prichádzam do kontaktu, deklaruje
opakovane nespokojnosť občanov s výkonom, či spôsobom funkcie výkonu funkcie
pánom primátorom. Samozrejme, sú v tom ďalšie dôvody, ale ja si myslím, že my by
sme mali v prvom rade počúvať občanov a keď občania samotní tiež vnímajú, že to
mesto nie je vedené takým spôsobom, akým očakávali a stále to, samozrejme, sa
obracajú, že, lebo plat je citlivá záležitosť a obracajú to na plat, tak je proste podľa mňa
logické, že by sme mali reflektovať na to a tú odmenu znížiť. A netvrdím, že ju do
budúcna nemôžeme v prípade pozitívnych výsledkov opäť zvýšiť, ale tú odmenu si
treba zaslúžiť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, len by
som rád uviedol na pravú mieru niektoré fakty, lebo to tu zaznelo už z úst niekoľkých
poslancov a nebudem menovať konkrétne, ale príde mi to dosť alibistické, keď si niekto
nevie prečítať ani zápisnicu, aby zistil, akým spôsobom som odôvodňoval,
argumentoval plat primátora. Vôbec to nebolo EYOF-om, vôbec to nebolo tým, že tu
bude niečo fungovať. Dôvody, ktoré som uviedol je, že funkcia primátora mesta Košice,
ktorá je druhým najväčším mestom na Slovensku si vyžaduje riešenie širokého spektra
hospodárskych, ekonomických, sociálnych a samosprávnych problémov. pri vykonávaní
funkcie orgánu verejnej moci, plnenie pracovných povinností ďaleko prekračuje
zákonom stanovený pracovný čas a vyžaduje si neustálu pripravenosť zúčastniť sa na
rôznych aktivitách organizovaných mestom a inými inštitúciami a preto som navrhol to
zvýšenie o 40 %, tak ako to bolo v prípade ostatných miest, tak ako to ilustroval kolega
poslanec Filipko. Nič sa nezmenilo na tomto. Asi nebude náhoda, že sa s niektorými
poslancami stretáva pán primátor o 6:30 ráno, s niektorými stránkami o 6:15 ráno, s
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inými sa stretáva o ôsmej večer, pretože to mu dovoľuje jeho program, prípadne
častokrát aj pomedzi kultúrne akcie počas víkendu. Na tomto sa nič nezmenilo. Nič sa
ani nezmenilo na tom, že pán primátor pracuje na témach a pracuje aj na témach, ktoré
niektorí poslanci berú osobne. Ja som osobne až do toho momentu, kým sme po
voľbách nezačali riešiť karanténnu stanicu ani len netušil, že pán poslanec Burdiga má
nejaký záujem o psíčkov. Zistil som, to až po tom, čo to začala byť veľmi atraktívna
mediálna téma. Rovnako ma mrzí, že ideme tu znižovať plat primátora, odôvodňujeme
to daňami. Nemám pocit, že zvyšujeme dane kvôli platu primátora. Chcem sa opýtať
kolegov, že či rovnako navrhnú a mnohí z nich idú niektorí teda kandidovať do
Národnej rady, pokiaľ má správnu informáciu, či navrhnú zníženie platov poslancov a
členov vlády, pretože to boli tí, kvôli ktorým my dnes musíme zvyšovať tieto dane.
Vláda a parlament na nás preniesli túto povinnosť, a tam tú spätnú väzbu alebo to
hromženie nevidím. Nie je to žiadne, ani liberálne, ani pravicové spiknutie a zároveň
rušiť bod dane nie je prejavom sociálnej politiky, ale populizmu. A na záver sa chcem
dotknúť toho, že ku predkladateľovi tohto návrhu. Dôvody, ktoré tam uviedol. Mňa, len
mrzí, že osobné témy miesto informovania sa rovno podávania 211-stok, lebo
neregistroval som, že by sa pán Burdiga osobne zaujímal o to, o stretnutia, na ktoré
upozornil s pánom primátorom, ale rovno podal 211-tku a neinformovanie kolegov
poslancov je iba tým dôsledkom, že miesto práce pre občana sa zbavujeme
zodpovednosti a prenášame ju na niekoho, kto od koho tú zodpovednosť vyžadujeme,
ale nie sme podľa mňa úprimní k jeho ohodnoteniu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými vystúpia pán poslanec Karabin, Burdiga, pán
poslanec Lipták.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána Gibódu. Citujem. Má vraj veľa práce.
Doteraz Polaček poberal základný plat v sume necelých 3.797,- Eur. Na návrh o jeho
zvýšenie poslancom predložil námestník primátora Marcel Gibóda. Ako dôvod uviedol
rozsah činností, napr. na to, čo musí vykonávať primátor druhého najväčšieho mesta na
Slovensku. Vzhľadom na tie všetky stretnutia, aktivity, ktoré máme, nielen riešenie
parkovacej politiky, mnohých investičných akcií, prichádzajúcej možnej, veríme tomu,
úspešne začatej mládežníckej olympiáde, ktorá by mala byť v roku 2021 a s tým
súvisiace časté stretnutia, rokovania ale aj cesty do Bratislavy, tak tá záťaž na primátora
vzhľadom na nejaký normálny pracovný čas je enormne vyššia ako je bežné. Povedal
pre TASR Gibóda. To som vravel. Obhajoval ste pána primátora, jeho navýšenie platu,
za ktoré som jediný nehlasoval, bol som proti. Práve témou EEI a EYOF. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga, nech sa páči.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. K pánovi Gibódovi. Možno, že si pamätáte
leták, ktorý sme distribuovali vyše 100 tis. kusovom náklade v rámci mesta Košice,
ktorý sa volal, že Veľká košická mobilizácia. Viete si ho všetci možnože dohľadať, aj
vy pán Gibóda. K téme toho, že či bola psíčkarina moja téma. Tak bod upriamim
pozornosť možno na bod 12 – psíčkari a pomoc zvieracím útulkom, riešenia vytváraním
venčovísk s ohľadom na hygienu a bezpečnosť občanov ale aj psov a pomoc útulkom
v Košiciach a aktívna angažovanosť vedenia mesta v tejto oblasti. To je na margo toho,
čo ste povedal a zdôrazním opäť tú vec, o ktorej sme hovorili a teda to samotné EEI. To
sú obštrukcie, o ktorých som už niekoľkokrát hovoril, obštrukcie pána primátora pri
urovnávaní vzťahov s firmou EEI. Predpokladám, že informáciu k tomu vám vie dať aj
pán Takáč z právneho oddelenia, aké riziká hrozia s ohľadom na neodkladné opatrenie
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od firmy EEI. Potom som zvedavý, čo budete hovoriť, keď prídeme o možnosť čerpania
eurofondov je tuná na to obrovské riziko. Myslím, že to je dosť závažný dôvod a
zlyhanie pána primátora.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Burdiga, stále máte platné splnomocnenie na urovnanie
sporov, ja neviem, o čom rozprávate. Neviem, o čom rozprávate. Nech sa páči, pán
poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcem len pripomenúť, že
ten návrh na zníženie, nielen kvôli daniam a odvodom, ale aj kvôli nezvládnutiu
mnohých procesov v tomto meste. A druhá poznámka, pán námestník, že prečo Heňo
Burdiga komunikuje s vami cez 211, čiže cez infozákon, tak isto ako ja komunikujem
s vami, pretože napríklad už len 28. mája stále spomínam ten email, ktorý ste dostali
všetci traja, ktorí vy hore sedíte plus riaditeľ magistrátu, kde som navrhol konkrétne
riešenia, postup krokov ako riešiť asanačku, karanténu, lebo už vtedy bolo neskoro
a dole som žiadal o odpoveď a určenie do 14-tich dní, som žiadal odpoveď do 14-tich
dní a určenie mena, meno toho, ktorý bude mať na starosti tento projekt. Do dnešného
dňa som nedostal odpoveď. Preto aj ja s vami komunikujem cez infozákon, bohužiaľ.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nechceme reagovať.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, jednu vec musím naozaj priznať, pán
primátor maká 24/7. To bez debaty. Bol som toho svedkom viackrát. Naozaj sa veľmi
snaží, ale toto je reakcia na teba pán námestník, keď si povedal, že si pán primátor
predsa nájde ten čas pre poslanca 6:30 ráno alebo 8 hodín večer, no možno tam je ten
problém, že je to buď 6:30 ráno alebo 8, 9, 10 hodín večer. Tak možno si treba
poprehadzovať trošku tie priority. Ako som povedal, keď sa nebudeme baviť mimo
zastupiteľstva, budeme sa, bohužiaľ, baviť na zastupiteľstve a máme tu potom takéto
nešťastné prestrelky, ktoré mňa osobne veľmi mrzia. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Preto máme už zastupiteľstva dvojdňové. Ja sa
kritiky nebojím a myslím si, že som rovný chlap, takže nech sa páči teraz pán poslanec
Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Určite vám nezávidím túto situáciu. Sú
situácie dobré aj zlé. V priebehu roka každý môže mať svoj názor. Ja len keď chceme
voči občanom, lebo dostal som takúto otázku, keď ideme na toto zastupiteľstvo, je tu
vedenie mesta a občania sa ma pýtali minulý týždeň konkrétnu vec. Napadal prvý sneh,
zimná údržba, ako to dopadlo? V ten deň 70 ľudí na traumačke, úrazy z toho dôvodu, že
nebol odprataný sneh, ľad a ani cesty. Potvrdzuje mestská časť Juh. Prvé mechanizmy
občania ohlásili o 10:30. Jediné čo našli, tabuľky, alebo keď ich niekto vyhodil, už ani
tie. Keď chceme ukázať, že pre tých ľudí tu všetci niečo robíme, jak napadne najbližší
sneh, aby toto mesto bolo v takom stave pripravené, lebo je to vizitka všetkých nás,
nielen vás. Jeden človek nezmôže všetko, ale aby sme skoordinovali tieto činnosti. Keď
to vie zvládnuť mesto Prešov, Brezno, Zvolen, malo by to zvládnuť aj druhé najväčšie
mesto na Slovensku a vtedy ľudia uvidia, že konkrétna práca je viditeľná hneď ráno o 6stej, nie pred obedom. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán námestník.
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Neviem koľko by sme
potrebovali ľudských zdrojov, aby sme o šiestej ráno mali odpratané všetky chodníky
v meste. Viem, že aktuálne odpratávame o 280 km viacej, ako sme odpratávali pred
chodníkovou novelou a stále nám chýba 140 km. Nedá sa zaručiť, ani v tomto meste,
napriek tomu, že nás niektoré médiá chválili o tom, že máme najlepšie odpratané cesty z
krajských miest. Nedá sa zaručiť, že v prípade, že príde poľadovica tieto chodníky budú
zabezpečené natoľko, aby sa áno tieto úrazy nestávali. Ja sám som sa šmýkal na jednom
chodníku, keď som išiel v to ráno do práce. Proste nedá sa to zaručiť, ak to pán Knap
vie zaručiť a tak aby to nemalo dopad na rozpočet, veľmi rád sa pozriem na tento návrh.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ešte pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja možno prvýkrát nebudem súhlasiť
s poslancom Knapom, lebo mňa akože fakt tieto základné povinnosti pre mňa nie sú
nejak významné. Pre mňa je podstatné, čo bude s mestom o rok, o dva, o päť a tam mám
pocit, že sme to zastavili. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Skúsim odpovedať na pár
otázok. Vrátim sa jedným slovom k zimnej údržbe. Viete, to rozhodnutie o tých
modrých tabuľkách, verte mi, že nebolo jednoduché, ale veľmi jednoduché z druhej
strany stola si povedať, ľuďom sa to nebude páčiť, budeme upozorňovať na to, že niečo
nečistíme. Ale teraz sa pozrite na druhú stranu stola, kedy štatutárom tohto mesta som ja
a ak by sme to neurobili, tu zodpovednosť musím zobrať ja. Ak niekto utrpí úraz a cesta
nie je označená, jednoducho môže mať doživotné následky a potom je veľmi jedno
z tejto druhej strany vašej povedať, poďme vyvodzovať dôsledky voči štatutárovi, že
neurobil to, čo by mal. Ja nie som nadšený z toho, že nám v rozpočte chýba, nám tých
140 km ciest Kosit nacenil na sumu 722 tis.. Ak by to robila mestská zeleň, sme niekde
na úrovni pol milióna, mínus DPH, mínus marže. Je tu pol milióna Eur, aby sme urobili
tých 145 km chodníkov, na ktoré sme dali tabuľky. Pred chodníkovou novelou sa mesto
staralo približne o 100 km, 120, nejak tak, kilometrov chodníkov. My sa dnes staráme
o 250 a druhých 140 tretích, už tretia dávka. Jednoducho, my nie sme fyzicky schopní
urobiť, pretože je to aj o ľuďoch a o tých peniazoch, ktoré nám chýbajú aj vďaka
napätému rozpočtu. Prosím, vnímajte to tak, že poloha primátora je aj zobrať
zodpovednosť a robiť aj veci, s ktorými Košičania nebudú spokojní a takéto veci robia
aj zamestnanci magistrátu, lebo musia dodržať zákon, literu a nie sú to mnohokrát
príjemné a populárne veci. Ja viem, som si tými tabuľkami ublížil v rámci svojej
popularity, ale inak to nejde. Ale i preto vo VZN o čistote vám predložíme niekoľko
paragrafových zmien, ktoré budú riešiť ako by sme to mali oznamovať a robiť, aby sme
navzájom si neškodili a neubližovali, ale v danom čase, v tom novembri, sme na výber
nemali, pretože zastupiteľstvo je dnes a dnes môžeme zmeniť tie veci, ktoré nám zákon
prináša, možnosti prinášajú a peniaze prinášajú. Určite z môjho pohľadu, vážení
kolegovia, toto nie je príjemná situácia, keď sa máme rozprávať o tak osobnej veci ako
je plat, i napriek tomu, že je verejná. Tým pádom je to naozaj ťažké, lebo ak by som mal
prijať všetku argumentáciu, ktorá tu padla, tak by som vlastne istým spôsobom uznal, že
našu prácu nerobíme dobre. Viete, kolegovia, poslanci, bolo tu povedané, že drvivá
väčšina Košičanov nesúhlasí s našou prácou, ale neexistuje politik na svete, ktorého by
volili alebo oslavovalo 100 % voličov. Nie je to tak ani v Košiciach a je to prirodzené,
je to normálne a je veľmi výnimočné, keby 50 % voličov súhlasili s názormi politika,
primátora, možno poslanca. Je to veľmi, veľmi výnimočné na svete. Teda vždy je
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logické, že veľká časť ľudí bude mať iný názor, ale my sa snažíme zastupovať celú
skupinu ľudí, všetkých sto percent. Hovorili sme tu o rozpočte, kde bolo povedané, že
máme prebrať zodpovednosť. Prepáčte mi, ja nebudem, nebudem preberať
zodpovednosť za sociálne predvolebné vládne balíčky, ktoré, keď prídeme k rozpočtu,
sme dnes už nahodnotili na sumu 20 mil. Eur, Viete, kolegovia, ja som voličom
prioritne sľúbil niečo úplne iné a prosím, pripomeňme si to. Ja som sľúbil, že zastavím
rodinkárstvo, korupciu a kšefty v tomto meste a túto úlohu som naplnil na 100 %. Toto
bolo moje predvolebné heslo, hlavné a základné. Áno, aj spoločnosť EEI súvisí s tým,
že zmluva ako bola uzavretá, bola ako uzavretá a dá sa o tom dlho, dlho diskutovať, ale
dnes už peniaze neprúdia z mestského rozpočtu, tam kde prúdili predtým. Transparentné
verejné obstarávania, na ktorých šetríme milióny. Pozrime sa len na súťaž, ktorú síce
UVO drží vo svojej karanténe ušetrila 1,2 milióna Eur. Takýchto aktivít na verejnom
obstarávaní, kedy dnes je povinnosťou každého mestského podniku, každej organizácie
mesta Košice robiť všetko elektronicky. Výnimky sú minimálne. Predtým mesto Košice
zakúpilo systémy Josephine Proebiz a za, neberte ma za slovo, za 4 roky použili ho
trikrát a platili zaňho. Dnes tento systém využívame na 100 %. Každý jeden riaditeľ má
povinnosť doňho súkať informácie, aby mohli obstarávatelia hľadať ponuky na to, aby
mohli pre mesto a naše mestské organizácie pracovať. Urobili sme transparentné
výberové konania na mestské organizácie, ako aj mestskú políciu. To tu nebolo roky. V
mnohých prípadoch to tu nebolo nikdy. Ak si myslíte, že takéto zorganizovanie je
otázka jedného rozhodnutia, verte, že to sú hodiny, dni, týždne príprav, aby to dopadlo
dobre. No a bola to ešte otázka pána poslanca Djordjeviča, ktorého to už prestalo baviť.
Ako krajský poslanec, minimálne, ako kandidát na primátora som sľúbil Košičanom
aquapark. Na jar ideme vŕtať do hĺbky dvoch kilometrov a verím, že všetky posudky,
ktoré máme naplnia naše očakávanie a budeme, získame teplú vodu a následne môžeme
pracovať s investorom. Ale druhým dychom dodávam, že je potrebné zmodernizovať
Mestskú krytú plaváreň, spojiť ju s kúpaliskom Červená hviezda a Košičanom konečne,
čo najrýchlejšie, dať jedno slušné kúpalisko na úrovni, možno nie najvyššej, pretože do
toho nevieme vložiť 20 miliónov a 30, ale takej úrovni, aby sme boli hrdí na to, že
máme sa ísť kde kúpať, kde máme ísť kde plávať, kde rodičia s deťmi môžu ísť sa
trošku zabaviť. To sú možno tie veci, ktoré ma teraz napadli. Všetkých vás pozývam 17.
decembra, myslím, že o 17. hodine, na môj verejný odpočet. Ďakujem pekne. Rozprava
bola uzavretá. Poprosím návrhovú komisiu o hlasovanie, o návrh na uznesenie.
p. Karaffa, člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán primátor. Návrhovej komisii bol
doručený len jeden pôvodný návrh, ktorým predkladateľ je pán poslanec Henrich
Burdiga. Návrh na uznesenie znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje
podľa príslušných právnych predpisov určenie platu primátorovi mesta Košice po 1.)
určuje Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písmená k) zákona č. 401 z
roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 3 a 4 zákona č. 253 z
roku 1994 Zb. zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje Ing. Jaroslavovi Polačekovi,
primátorovi mesta Košice zvýšenie platu o 0 % mesačne s účinnosťou od 1. januára
2020; po 2.) ruší uznesenie číslo 58 prijaté na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Košiciach dňa 14. februára 2019 a to k 31. decembru 2019.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 24 -

za: 15, proti: 4, zdržali sa: 17
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh nebol prijatý.
--Bod č. 3/2
Personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta: Ideme k bodu 3.2. Pán poslanec Rovinský máte slovo, návrh bol
ak správne mám poznačené personálne otázky v komisii dopravy.
p. Rovinský, poslanec MZ: Áno, ďakujem, personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby
pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 10, 15 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí za člena neposlanca
Ing. Karola Labaša do Komisie dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v
Košiciach s účinnosťou od 1. 1. 2020.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram rozpravu, nech sa páči pani poslankyňa
Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som poprosila predkladateľa návrhu, aby nám troška
bližšie predstavil túto osobu, ktorá kandiduje na toto, lebo chce byť členom komisie,
aké má vzdelanie v oblasti dopravy na akých v týchto pozíciách pôsobila vlastne, máme
tu nejaký životopis alebo nejakú dôvodovú správu, ja som toho človeka nepoznám tak
len troška bližšie.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, zaradom pôjdeme a pán Rovinský. Zaskočili
ste ma s pánom Labašom, lebo všetci osobne ho samozrejme poznáme. Nech sa páči
pán poslanec. Ale máte pravdu.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo, ja mám len dve veci podporujem daný návrh, ktorý
priniesol pán Rovinský a len technickú vec, chcel by som poprosiť už minule som
žiadal na zastupiteľstve, že na webstránke mesta Košice by bolo dobré zaktualizovať
aktuálny program, aký je, lebo v podstate de facto je tam neaktuálny, lebo bol
pozmenený rokovací program celého zastupiteľstva.
p. Polaček, primátor mesta: Rokovací poriadok alebo?
p. Lipták poslanec MZ: Nie, aktualizovaný program podľa tých zmien, ktoré sme dnes urobili.
p. Polaček, primátor mesta: Rozprávame teraz, že boli zmeny, nové body niečo vypustené,
o tom rozprávame? Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Na margo personálneho obsadenia
komisii by som chcel podotknúť, že taký mám dojem, že dosť sú obsadené ľuďmi nie
spriaznených, ale známych z dvoch poslaneckých klubov, samozrejme, čo je legitímne
mali väčšinu navrhli, odhlasovali a pani starostke, pani poslankyni mesta Košice, pani
Kovačevičovej chcem povedať, že mám tu, keďže tu pána Labaša nevidím, mám ho na
fotke to je jeden z dvoch z Fungujúcich Košíc, ktorý nekandidoval na nejakú verejnú
politickú funkciu, okrem pána Kollára, ktorý je predsedom SaS v Košiciach, čiže aha tu
je, Fungujúce Košice a odbornosť viete - oni s pánom Rovinským sú odborníci od
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kozmického výskumu až po zaťahovanie nití do šijacích strojov, čiže je to odborník.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Myslím, že je maximálne neúctivé, už to bolo aj
v minulosti pokiaľ kandidát alebo niekto kto chce niekam vstúpiť do dajakého spolku,
do hocakých komisii a tu nie je, tak mal by tu byť, mal by sa predstaviť, minimálne
pána Karola Labaša pozná tým, že sa vyjadruje aj ku vykopnutým k dverám, ale tak rád
by som ho spoznal aj osobne akú víziu, čo tu chce priniesť do komisie možno sa
dozvieme niečo iné ako spomínal pán Djordjevič.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Dámy a páni milí kolegovia pri
všetkej úcte ja sa len udivujem, že keď sme volili všetkých ostatných členov komisií
ako neposlancov, že tu neprebiehala tak takáto vzrušená debata pri týchto nomináciách,
že ste si nevypýtali ich životopisy a že ste nechceli vedieť prínosy pre tú komisiu, lebo
ja by som chcel napríklad tie životopisy, ale vtedy to nikoho z vás netrápilo a teraz, keď
sa tuná bavíme o pánovi Labašovi, ktorý sme napr. angažuje, čo sa týka cyklodopravy,
aj pešej dopravy v meste už dlhodobo a organizuje, nielen občianske aktivity, ale aj
reálne aktivity tak mi to príde dosť úsmevné a mám pocit, že to je iba z vašej strany
dosť lacné vytĺkanie bodov, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Pán námestník Gibóda, ono možno sa ľudia nepýtali, lebo ste išli jak
valce, hej, brali ste si komisie, funkcie, dozorky, atď. To vtedy sa nikto nikoho nepýtal
prosto prišlo meno bum padlo, odhlasovalo sa preto aj komisia dopravy výstavby
nefunguje už rok a teraz ste si zvolili nového predsedu, ktorý, ja nič proti tebe Laco ja ti
ďakujem, že si mi dovolil predniesť tie návrhy napr. na poslednej komisii, len je divné,
že odborníci a všetci odborníci z komisie jednohlasne odhlasovali, že je všetko ok a ty
predseda komisie, si dnes ani ústa neotvoril, len teraz si vyberáš nejakého nového
kámoša z bicykla, takže je to divné, ale ja ako s pánom Labašom nemám problém vôbec
budem rád, keď tam bude rok však strávili sme dobrých pár hodín diskusiami, takže
mne ako nominant vôbec nevadí, len som potreboval vysvetliť pánovi námestníkovi, že
ako sa vyberali ľudia do komisií.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči faktická pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Chápem vašu výčitku pán
poslanec Špak, pán poslanec reagujem na vás, pán poslanec Špak, chápem vašu výčitku
voči možno členom dozorných rád alebo podobne, ale čo sa týka členov komisií
neposlancov, mali ste tam priestor na to pýtať mu na to priestor a myslím si, že tam
nešiel parný valec, mali ste tú možnosť, ďakujem
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani poslankyňa faktická.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Neviem, ako to je teraz, ale viem, že na
začiatku, keď sme mohli navrhovať nie poslancov a aspoň ja si pamätám na ten mail,
sme mali predkladať predsedovi komisie životopisy jednotlivých neposlancov, viem že
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som tak robila, navrhovala som niektorých ľudí neviem, chcem sa len opýtať, že či sa
niečo zmenilo, prípadne, prečo je teraz s tým problém napr. ak sa pýtame alebo ak sa
niekto pýta, hej, že prečo nebol predložený životopis?
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže, priznám sa, životopis pána Ing. Karlova Labaša mám. Žiaľ
nie tu. Skutočne som nepredpokladal, že Karola Labaša tu v tejto miestnosti poslanci,
ktorí sa zaujímajú skutočne o život v Košiciach nepoznajú, ale poviem ja pán Ing. Karol
Labaš, vzdelaním geodet dlhé roky pracoval, teda spolupracoval s aktivistami na poli
rozvoja cyklistickej dopravy a mestskej hromadnej dopravy, je to človek, ktorý je v tejto
problematike zorientovaný, robili sme napr. také veci ako jazdy do U. S. Steel, kde sme
sa snažili presadiť to, aby zamestnanci do U. S. Steel mohli jazdiť na bicykli dodnes sa
to nepodarilo, tak isto sme robili jazdy smer Budimír, aby ľudia z Budimíra do Košíc
vedeli dôjsť na bicykli. Keď poznáte cyklistické trasy v Košiciach, pod mnohé sa
podpísal, on bol na začiatku týchto snažení v rámci Cyklistickej únie mesta Košice,
neskôr sme sa spojili, ja som mimo iného predsedom Spolku na podporu skrášľovania
Košíc a získali sme financie na ďalší rozvoj a projektovanie cyklistickej dopravy
v Košiciach. Prostredie však nebolo tomuto naklonené, ako príklad poviem, máme ešte
stále 18 dopravných značiek priechod pre cyklistov, o ktoré šéfovia mestských častí
neprejavili záujem, čiže my sme získali dopravné značky, ponúkli sme to mestským
častiam a okrem Mestskej časti Košice - Západ, kde sme umiestnili jednu dvojicu sa
nepodarilo urobiť nič. Boli sme prví organizátori Parking day - to je akcia na podporu
nemotorovej dopravy v meste, sme robili prví na Slovensku. Založili sme skupinu
Cyklista všedného dňa, snažili sme dosiahnuť to, aby Južná trieda bola prepojená
s Hlavnou, cyklistický chodník, žiaľ tam tak isto bol urobený projekt, ale sa
nerealizoval. Ešte sme robili v oblasti mestskej hromadnej dopravy, kde presadzujeme
bus pruhy, aby ľudia v autobusoch netrčali v tej istej zápche ako trčia motoristi
individuálni. Takže toľko snáď k tomu. Myslím si, že pán Ing. Labaš bude veľkým
prínosom pre oblasť dopravy, napr. neviem páni poslanci kto sa vyjadroval ku plánu
udržateľnej mobility v Košiciach, je to dokument, ktorý celú dopravu, bude, veľmi silno
ovplyvní, je to dokument, ktorý sa spracováva na úrovni kraja ale má veľmi silné
dôsledky pre Košice. Ing. Karol Labaš vypracoval takúto správu, v ktorej podrobil aj
kritike niektoré riešenia, takže toľko ku pánovi Labašovi myslel som, že bude tu určite,
asi sa šmykol dakde.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne ja len doplním ku pánovi Karol Labaš venoval sa
aj preferencie dopravy, nebol spomenutý integrovaný dopravný systém, ktorému sa
dlhodobo venuje no a to že sa 20 rokov sa venujete cyklochodníkom to viem už aj ja.
Takže toľko s faktickými nech sa páči pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána Roviského je to také trocha úsmevné,
že máte životopis, ale ho máte doma, tak neviem či pán Labaš je vašim zamestnancom,
že máte jeho životopis, môže prísť pán Labaš, neviem či sa šmykol, či mu bicykel
zamrzol, môže tu prísť prezentovať, ukázať životopis, nielen trolovať po sociálnych
sieťach, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som to dovysvetlil, lebo človek toho
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nestihne veľmi veľa v minútovom vstupe, nemám až také výhrady k odbornosti alebo
aspoň k rozladenosti pána Labaša, lebo s ním keď je kľudný, ja neviem, keď sa ráno
prejde alebo zabehá si po lese, keď je jednoducho vysporiadaný s ním sa naozaj tá
komunikovať na úrovni, lenže neviem zaňho zahlasovať a stotožniť sa s nomináciou
tohto človeka, absolútne som rád, že ani do verejného života nevstúpil, lebo stále mám
pred očami ten jed, ktorý on vie vypúšťať z úst alebo svojej klávesnice, keď je schopný
trčať do polnoci, kým Korzár zavesí články a jednu minútu hneď prvý, aby mal právo
prvého komentu, naozaj tento človek pre mňa nie, lebo veľmi osobný bol v minulosti,
nikdy sa nikomu neospravedlnil, čiže neni dôvod na to, aby takýto človek, bol v
štruktúrach mesta Košice, dovidopo.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem teraz tam takú špeciálnu spomienku na
komisiu majetkovú. Keď jeden z mojich 1200 klientov bol dôvodom, prečo ma z tej
komisia vyhodili, lebo že vraj s nimi komunikujem. To bol developer. Teraz ideme
prijať do komisie tak isto, tej istej, takej istej silnej, takej istej dôležitej, nie kamaráta
alebo partnera alebo klienta, rovno brata, človeka, ktorý má asi veľmi zaujímavé vzťahy
s mestom, takže aj to mi dosť divné. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nie je vôbec slušné, že môj predrečník
vyťahuje rodinné vzťahy nominanta do tejto komisie a pritom veľmi dobre vie, aké sú
tie rodinné vzťahy a veľmi dobre vie, že Karol má kvôli tomu, čo pre mesto robil s
bratom niekedy aj osobný spor, ale nie o tom som chcel, len som musel aj na toto,
zareagovať. Pán Karol Labaš, je naozaj jedným statočným občanom mesta Košice a
viac takých občanov a mali by sme sa lepšie, ja návrh určite podporím. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: pán poslanec Špak do diskusie.
p. Špak, poslanec MZ: Ako sa hovorí: „suseda a rodinu si nevyberieš“, ja za to nemôžem, za
to určite nemôžem a tak isto nemôžem za to, že som musel nastaviť zrkadlo, lebo jeden
z mojich 1200 klientov je áno jeden z vašich partnerov mesta, tak isto ako jeden
z bratov. Je brat pána Labaša - mne to je úplne jedno, ja som sa predošlom vstupe
Labaša zastal, lebo som s ním komunikoval a nie hodinu ani dve, poznám ho viem, že
ma znalosti o meste vôbec v tej komisii mi vadiť nebude. Mňa napr. dneska prekvapilo
hlavne to, že si pán predseda komisie ani len nevšimol, ten môj základný dopyt, nie to,
že tam vyberáme pána Labaša, ale to, že dnes dostal možnosť na striebornej tácke 3
mil. Eur použiť pre našich mladých, ale on vo svojom veku pochybuje či vôbec mladí
by chceli bývať v lacných bytoch, to ma dnes vytočilo, pretože 16 odborníkov z tejto
komisie bolo „za“ a on jediný sa „zdržal“ a dovolil si dnes tento návrh pre udržanie
mladých v Košiciach prerušiť a odsunúť na, u vás vlastne na neurčito, však rok a pol
o tom kecá.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Strojný, faktická.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Špak som rád, že podporíš Karola do tejto
komisie a chápem aj tých, ktorí majú horko v ústach práve kvôli tomu, že im tento pán
viackrát zrkadlo nastavil.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor o mne tiež nastavujú
zrkadlo pán Labaš tak isto ako a nehnevám sa za to, desiatky rokov niečo pre to Sídlisko
Ťahanovce napr. urobil, ja ho podporím a myslím si, že bude v tej komisii, keď bude
ako pôsobiť v tej komisii, bude prínosom. Dlhodobo ho sledujem, čo sa týka cyklotrás
ďalšie veci, takže naozaj určite podľa môjho názoru, prínosom v tejto komisii by bol
takže ja ho podporím.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Celkom na záver - s pánom Karlom Labašom ja mám tiež
osobné skúsenosti niekoľko už rokov - ako aktivistu, ako cez spolok skrášľovací mesta
Košice a keď sme komunikovali, tak mal som pocit, že návrhy, ktoré mi dával v rámci
rozvoja mestskej časti Juh boli racionálne, bola snaha posunúť niektoré problémy
dopredu, aj keď tak, ako bolo povedané aj pánom Rovinským, tie rôzne návrhy napr. na
presmerovanie a vybudovanie cyklotrás mnohokrát nie sú zrealizované, ale z dôvodov,
ktoré momentálne nie sú v moci tejto komisie. Preto ja osobne nemám voči nemu pocit,
že by nebol prínosom pre prácu v tejto komisii a tento návrh podporím.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram diskusiu. Verím, že pána Labaša
všetci podporíte, dlhodobo je to človek, ktorý robí dobré veci. Návrhovú komisiu
poprosím, aby prečítala návrh na uznesenie.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhovej komisii bol doručený návrh od
predkladateľa od pána predsedu JUDr. Ladislava Rovinského: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa § 6 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov, § 10 a 15 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov volí za člena neposlanca Ing. Karola Labaša do Komisie dopravy
výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 25 -

za: 32, proti: 2, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.
--Bod č. 1
Slovo pre verejnosť
p. Polaček, primátor mesta: Je čas 11 hodín, 57 minút - podľa rokovacieho poriadku bod
Slovo pre verejnosť by sme mali dať vždycky po 12. hodine, verím, že tie 2 minúty - je
11:58, mi prepáčite a spustíme tento bod. Verím, že v sále sú prítomní, čiže otváram
bod číslo 1 Slovo pre verejnosť, ktorý otváram. Prosím obyvateľov, aby pristúpili za
svojimi príspevkami do diskusie alebo do prezenčnej listiny sa zapísali v takomto poradí
Ing. Ján Plavčan s témou - Ľudské zdroje a externality lesných ekosystémov. Pán
František Máday - Košické zrkadlo - regionálne múzeum mesta Košice. Miroslav Kacej
- téma rôzne. Bolo by treba definovať témy. Pavol Popovec - Šport, odpad, verejné
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osvetlenie. Pani Orosová Zora - Kultúra životného prostredia. Nech sa páči, pán Plavčan
máte slovo.
p. Plavčan, obyvateľ mesta: Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, ctené mestské
zastupiteľstvo, tu prítomné občianske auditórium a nezávislé médiá, prosím
o pozornosť. Na územie lesoparku je potrebné a nevyhnutné urýchlene obnoviť,
trestuhodne zanedbanú zonáciu a bioprestavbu lesných ekosystémov, v rekreačných
priestoroch, v strediskách a ekologických plochách s akcentom vytvorenia,
bioklimatického komfortu melioráciou makro a mikroklímy. So zabezpečovaním
internalít prírodného prostredia, teda verejnoprospešných funkcií lesa s osobitým
určením na rekreačné účely, došlo tu teda bohužiaľ, v hmotnej trestnoprávnej rovine,
neudržaním až zánikom bioprestavby a zonácia lesoparku, k naplneniu skutkovej
podstaty trestného činu, poškodzovania cudzej veci, ale najmä k naplneniu skutkovej
podstaty trestného činu, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku,
spôsobením škody veľkého rozsahu. Preto odteraz v záujme ochrany nášho spoločného
nenahraditeľného vzácneho majetku mestských lesov, je potrebné urýchlene ex officio,
teda z úradnej povinnosti konať, podaním trestného oznámenia orgánom činným v
trestnom konaní, žiadajú to aj obyvatelia nášho mesta, v opačnom prípade nekonaním
zodpovedné orgány mesta, hmotnoprávne naplnia skutkovú podstatu trestného činu,
nezabezpečením právnej ochrany obecného majetku. Je doslova veľkým hriechom
ignorovať odbornú profesionalitu a skúsenosť ľudských zdrojov, ktorá je veľkým
prínosom pre rozvoj nášho krásneho mesta. Stalo sa to tak vo výberovom konaní, kde
nekompetentná nezodpovedná kvázi výberová komisia dala pod veľkým vplyvom
samozvaného, kvázi ochranára, elektrikára Lukáča prednosť uchádzačovi, ktorý okrem
iného a hore uvedených excesov, dopustil rozvŕtať, uránovým prieskumom lokalitu pri
Jahodnej Kulíškovú, aj iné. Je to výzva pre aktivistov Košíc, došlo tu teda
k netransparentnému a nespravodlivému uprednostneniu uchádzača Beliho, ktorého
samozvaný kvázi ochranár, elektrikár, Lukáč, navrhol najprv za povereného riaditeľa
mestských lesov a potom následne, ako najvplyvnejší člen výberovej komisie, o ňom
sám predpojato, s konfliktom záujmov a mafiánskym spôsobom, svojvoľne rozhodol.
Došlo tu teda zo strany samozvaného, kvázi ochranára, elektrikára Lukáča, ale aj
ďalších minimálne troch členov výberovej komisie, k naplneniu skutkovej podstaty ako
predpojatosť a konflikt záujmov. Do výberovej komisie mali byť v 1. rade obligatórne
prizvaní páni profesori z lesníckej fakulty a nezávislí odborníci zo štátnych lesov a nie
predpojatí laici a diletanti.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Plavčan, skúste posledné 2 vety.
p. Plavčan, obyvateľ mesta: Bez odborných predpokladov a skúseností v lesnom
hospodárstve, ktoré je odborne veľmi špecifické.
p. Polaček, primátor mesta: Ešte môžete, pán Plavčan ja sa ospravedlňujem.
p. Plavčan, obyvateľ mesta: Je nepochopiteľné, vážený pán primátor, že podporujete tých,
ktorí išli proti vám a zavrhujete ľudí, ktorí vás úprimne v plnom rozsahu a so všetkou
zodpovednosťou podporovali a ďalej podporujú, to sa fakt, vážený pán primátor, nedá
pochopiť. Vážený pán primátor a ctené mestské zastupiteľstvo, na základe uvedených
trestnoprávnych zistení a netransparentného neobjektívneho výberového konania na
riaditeľa Mestský lesov Košice a.s., chcem vás úprimne a so všetkou zodpovednosťou
požiadať, o urýchlené ak nie neodkladné zrušenie výberového konania na riaditeľa
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Mestských lesov Košice. Riadenie Mestských lesov Košice poveriť vybraným
riaditeľom zvonku, mimo Mestských lesov Košice. V opačnom prípade preberáte na
seba všetku uvedenú trestnoprávnu zodpovednosť a taktiež neobjektívnosť a
nespravodlivosť výberového konania. Na záver, v záujme veci nás všetkých Košičanov
a ochrany nášho spoločného obecného majetku, oslovujem a pozývam na tlačovú
besedu vo foyer, nezávislé médiá, ktorým dôverujem. Ďakujem za pozornosť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že som vás sekol v polovici.
p. Plavčan, obyvateľ mesta: Mal som tu toho oveľa viac, ale keď ste ma odstavili, ja zase
hovorím takto, je to tak dôležitá relevantná téma, vo veci samej, že by si zaslúžila
osobitné rokovanie zastupiteľstva. Fakt, sú tu tak dôležité veci a naplnená skutková
podstata trestného činu.
p. Polaček, primátor mesta: Podľa rokovacieho poriadku diskusia potom prebieha vždycky na
záver po vystúpení všetkých, ktorí o slovo požiadali. Nasleduje pán František Máday
s témou Košické zrkadlo - regionálne múzeum mesta Košice.
p. Máday, obyvateľ mesta: Vážení dúfam, že ešte ste vo forme a máte chuť vypočuť pár
zaujímavých myšlienok. Žijeme v jednom z najkrajších miest Slovenska, bohatá
zaujímavá história, dynamický dnešok, rôznorodosť obyvateľstva, dáva mestu zvláštny
šmrnc je to ako pestrofarebná kytica kvetov. Obyvateľstvo tvoria občania rôznych
národnosti, rôznych vierovyznaní a skupín, etnických skupín. Skladbu obyvateľstva
tvoria pôvodní rodáci viacerých generácií, ako aj prisťahovaní, to všetci tvoria veľkú
rodinu Košičanov, ktorí svojou prácou ako sa hovorí, každý chvíľku ťahal pílku
vytvárajú užitočný spoločenský produkt. Naše mesto vyniká viacerými prioritami z
celoštátneho hľadiska ako najväčšia mestská pamiatková rezervácia, najstarší bežecký
maratón, najväčšia zoologická záhrada, Ústavný súd, jediná univerzita veterinárneho
lekárstva, ktorá oslavuje 70. výročie, a tak ďalej a tak ďalej. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, som Košičan ako chlapec z mesta, ale sa cítim ako farmár, ktorý seje semienka
za každého počasia a s tým, že verí a dúfa, že z toho niečo vyklíči. Vo mne rezonuje už
veľa rokov 1 myšlienka, ide o projekt Košické zrkadlo. Košické zrkadlo tzn., že
odzrkadliť kvalitne ako konkrétne, všetky udalosti histórie súčasnosti priebežne, lebo
roky utekajú a človek zabúda. To všetko hmotné a nehmotné bohatstvo z minulosti
a prítomnosti je roztrúsené po košických aj iných archívoch, galériách, knižniciach,
múzeách, medzi ľuďmi a najmä medzi zberateľmi. Učebné osnovy na školách nemajú
zahrnuté vyučovanie s regionálnou tematikou a tak nám vyrastajú generácie, ktoré
hriešne málo vedia o meste, v ktorom žijú. Preto v rámci tohto projektu navrhujem
encyklo vecí, zriadiť regionálne múzeum mesta Košíc, ktoré by ako dokumentačnoinformačné centrum encyklopedicky komplexne sústreďovalo a spracovávalo
samostatné tematické celky, klasickou metódou, ako aj pokrokovou technikou
digitalizáciou a podobne ide, o históriu súčasnosť. Boli by to tematické celky, zo
všetkých oblastí spoločenského žitia, ako vedenie mesta, kultúra, cirkev, šport,
telovýchova, zdravotníctvo, doprava, atď., atď. Je to asi 30 kapitol. Reálne kroky vytvoriť prípravnú komisiu a vytypovať vhodný objekt, sú zo schátrané budovy v
meste, ale ono najdôstojnejšie by bolo v Kulturparku na Kukučínovej, keď bolo
vyhlásené mesto za hlavné mesto kultúry, ja som to písomne oslovil prípravnú komisiu,
boli vtedy peniaze a obrovské možnosti v tých priestoroch, ale zmietli zo stola, teraz
dávam opäť nahlas myšlienku, vypracovať projektovú rozpočtovú dokumentáciu,
zabezpečiť finančné prostriedky na zriadenie a prevádzku, mohli by byť európske
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granty, celomestská zbierka, sponzori, časť mestského rozpočtu, atď. Získať kvalitných
a zanietených pracovníkov, personál, ktorí majú radi svoje mesto a urobia kus dobrej
práce a roztočiť mediálnu kampaň. Má to byť niečo originálne, stále živé, zaujímavé i
osožné pre obyvateľov mesta aj turistov, návštevníkov mesta, príkladom pre ostatné
mestá a obce tak tu, ako aj v zahraničí a mestá Európskej únie. Má to by projekt
všetkých Košičanov, súčasnej generácie i ďalších, znamenalo by to ďalšiu prioritu,
zosilnenie patriotizmu, hrdosti k mestu. Ako poznámka podporou a realizáciu tohto
projektu by ste sa páni poslanci a poslankyne trvalo zapísali do kroniky histórie Košíc.
Bol by to najkrajší vianočný darček pre vašich voličov Košičanov, všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán Máday. O slovo požiadal Miroslav Kacej, s
témou rôzne. Poprosím organizačné oddelenie, aby v budúcnosti neprijali témy rôzne,
jednoducho my sa tu tiež potrebujeme pripraviť, aby sme vedeli prípadne zareagovať,
vždy nech každý, kto žiada o slovo, nech napíše, na takú tému chce diskutovať. Pán
Kacej nech sa páči máte slovo.
p. Kacej, obyvateľ mesta: Dobrý deň, volám sa Miroslav Kacej, som investor a developer
v Košiciach. Rád by som vás oboznámil, páni poslanci, s novým praktikami, teda
praktikami nového vedenia mesta Košíc, mnohí možno o tom neviete, mnohí iba tušíte.
V podstate odkedy nastúpilo nové vedenie, my všetci investori máme naozaj problém,
celkom vážny, dôjsť k tomu, aby sme dostali akékoľvek záväzné vyjadrenie
z magistrátu. Magistrát má podľa zákona pokiaľ vieme, o správe 30 maximálne 60
dňové lehoty pri záväzných stanoviskách, ale dovolím si aj menovite povedať riaditeľ
pán Čop, 6 -8 mesiacov čakáme na bežné vyjadrenie a my investori sme závislí od
toho. Ten zákon to nie je iba tak, my potrebujeme tieto vyjadrenia, lebo bez toho
nevieme ďalej sa pohnúť. Rád by som ale nehovoril vo všeobecnosti, dovolím si 1
konkrétny príklad uviesť. V mojom prípade to je chystaná výstavba bytového domu
Belatrix. Je to na Terase na Idanskej ulici, mám tam územné právoplatné rozhodnutie od
januára tohto roku a či veríte či nie, 8 mesiacov čakám na vyjadrenie, čo je štandardné,
úplne bežné. Každému občanovi si myslím, že bežne to obec dáva a to je pripojenie,
možnosť pripojenia sa na inžinierske siete. Po 6. mesiacoch pán Čop mi odovzdal
možnosť pripojiť sa na elektriku a ako keby ignorovali 7 rokov platný zákon o
energetike a ten absolútne nebrali do úvahy, mali pocit, že si môže dovoliť nedať. Ja si
myslím, že tuná v sále asi všetci vieme, že zákon o obecnom zriadení 365 nemusím
citovať, ale niektoré si dovolím povedať. Úplne na začiatku je tam § 1. Základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj, ja si myslím,
že toto asi nie všestranný rozvoj ak 8 mesiacov čakám, na nejaké vyjadrenie. Ďalej § 4 obec pri výkone samosprávy zabezpečuje verejnoprospešné služby v prvom rade,
nebudem hovoriť všetky, ale medzi inými je tam aj prípojka vody, kanalizácie a
podobne, čiže nakladanie s komunálnym odpadom a nebudem hovoriť o všetkom. A
zasa § 8 - majetok obce možno použiť na verejné účely, potom aj na podnikateľské
účely a samozrejme na výkon samotnej verejnej správy, ale niekto tu z vedenia si
zamieňa tieto pojmy, lebo ak je majetok, ďalší paragraf, ak je majetok obce určený na
verejné účely, tak má v 1. rade byť verejne prístupný a to tie miestne komunikácie a iné
verejné plochy a možno obvyklým spôsobom používať a to obvykle, obvyklý spôsob
používania práve to, že mesto bežne štandardne, dovolí napojiť sa každého na všetky
inžinierske siete. Takže dochádzame k tomu, že v podstate si neplní základné úlohy
nové vedenie. Ja nechcem povedať celé vedenie, je možné, že iba pán riaditeľ a ja teraz
nebudem špekulovať lebo ja mám zakaždým odpoveď od pána riaditeľa, po šiestich,
ôsmich mesiacoch. Aj to 10, 10 možno 50-krát musím zatelefonovať rôznym
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asistentkám a neviem komu, takže dovolím si špekulovať, prečo to tak je. Asi pred
mesiacom vyšiel článok v miestnom denníku Korzár, kde som o tomto probléme
informoval a dovolil som si uviesť jednu myšlienku, ktorá vznikla, keď som bol na
rokovaní u pána, Čopa, že pravdepodobne to môže byť aj to, že som veriteľom mesta,
počúvajte dobre, ja nie som dlžník, to znamená že mesto si neplnilo svoje úlohy, som
zažaloval a výsledok bol taký, že som vyhral súdny spor, ale hovorca mesta, pán Fabian
tvrdil, že to nie je pravda, že to si iba vymýšľam, Čiže tento dôvod to nemôže byť,
vylučujem.
p. Polaček, primátor mesta: Skúste uzavrieť prosím vaše vystúpenie.
p. Kacej, obyvateľ mesta: Dobre ďalej som aj uviedol, keď si podal podnet na prokuratúru. Je
to korupčné správanie alebo snaha o korupčné správanie? Pravdepodobne, nie lebo
nevieme, tvárime sa zatiaľ, že nie je. Za tretie je to iba možno ignorovanie vás ako
poslancov, lebo ten pozemok je určený na výstavbu, územný plán nikto nezmenil lebo
zmeniť môžete iba vy poslanci, nie pán Čop.
p. Polaček, primátor mesta: Skúste uzavrieť, posledných 5 sekúnd
p. Kacej, obyvateľ mesta: Čiže otázka je, taká ja, by som tuná rád vypočul si pána Čopa
osobne, prečo takéto problémy sú špeciálne v tomto prípade a potom samozrejme v
ďalšom sa môžeme baviť o tom vo všeobecnosti. Ja nechcem počuť právnikov.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Kacej, bude diskusia.
p. Kacej, obyvateľ mesta: Viete aj pán Kočner sa oháňal právnikmi, ja chcem počuť úplne
reálne, v čom je problém v tomto prípade.
p. Polaček, primátor mesta: Pekne podľa rokovacieho poriadku je možné diskutovať o bude až
na záver, ja sa vám tiež vyjadrím k týmto obvineniam. Nasleduje pán Pavol Popovec šport, odpad verejné osvetlenie, nech sa páči.
p. Popovec, obyvateľ mesta: Ďakujem pene za slovo, vážený pán primátor, milé poslankyne,
poslanci, hostia, dovoľte mi v 1. rade poďakovať, že tu môžem stať, že ste od začiatku
vlastne svojho mandátu splnili 1. sľub a dali ste tento bod do rokovacieho poriadku a
som rád, že ho občania aj stále vo väčšej miere využívajú. Dovolím si sa v krátkosti
predstaviť mám 26 rokov, som zo Sídliska KVP, kde pôsobím už 5. rok v Komisii
kultúry, školstva a športu a už takmer 7 rokov pôsobím v aj športovej oblasti v meste, čo
sa týka floorbalu. Sledujem dlhodobo, čo sa týka situácie, nielen v našom meste, či už v
oblasti športu alebo politiky a dovolím si vyjadriť taký možno nie príliš pozitívny
postoj, čo sa týka súčasného, resp. nového vedenia mesta a jeho prístupu k jednotlivým
športovým oblastiam. Zároveň z tohto miesta pán primátor si dovolím vám pripomenúť,
že šport v meste to, nie je len hokej a basketbal. Máme tu množstvo ďalších iných
klubov, ďalších iných odvetví športu, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť nielen, čo sa týka
financií, ale čo sa týka hlavne aj návštevy jednotlivých podujatí. Môžem, mohol by som
pokračoval okolo situácie, ktorá prebiehala EYOF, výstavby NTC, čakáme na
Multihalu, čakáme na ďalšie iné projekty, ale nikam by to asi neviedlo, takže rád by
som tento čas využil, čo najefektívnejšie a pripomenul vám opäť, že šport v Košiciach
musí byť pre všetky kluby a jednoducho, áno pekné ísť na hokej do Steel Arény, kde má
mesto sky box, mne by sa to taktiež páčilo v teple si posedieť a mať tam občerstvenie,
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atď. Videl som vás tam viackrát áno, taktiež by som to páčilo a kľudne by som si mohol
vychutnať hokejové zápasy, ale poďte sa napr. niekedy pozrieť do multihaly, kde hrajú
svoje zápasy, či už floorbalové kluby alebo hádzanárske kluby, poďte sa pozrieť na
Ostrovského, kde hrá klub ATU Košice florbal alebo sa poďte pozrieť do športového
strediska Kalimero, kde svoje zápasy hrajú malé deti alebo tam prebieha gymnastika,
atď., môžem pokračovať. Áno, určite zdedili ste problémy od predchodcov, nie od
jedného nie od 2., vnímam reálie mesta, vnímam reálie politiky, atď., že to je proces
možno dlhodobý, ale ak tie procesy jednoducho ani nie sú naštartované a rok je myslím
si, že už dosť dlhá doba, tak neviem, čo môže športová obec očakávať od tohto vedenia
za ďalšie 3 roky vášho mandátu, čiže to by som od vás potom som nejaké to
vysvetlenie. Neviem či ste niekedy športovali pán primátor, ja som športovec, čiže pre
športovca nie je dôležitý niekedy len cieľ, ale ako sa k nemu dostane, čiže keď ste
správny chlap a športovec, tak ukážete všetkým v meste, nielen basketbalu a hokeju, čo
chcete pre nich urobiť a kam chceme ako mesto, ako 2. najväčšie mesto na Slovensku,
ktoré bolo a stále možno aj je považované vďaka ľuďom, ktorí sa venujú športu vo
svojom voľnom čase, považované za športové mesto, ale keď hovorím nenaštartujeme
tie procesy, tak o 3 roky tento titul veľmi ľahko stratíme. Toľko k športu. Ešte sa
dotknem priorít. Priority jednoducho si treba nastaviť na začiatku volebného obdobia,
máte ich mnoho samozrejme určité v športovej oblasti, ale niekedy je menej viac,
niekedy netreba sľubovať vzdušné zámky, električky na Furču alebo Ťahanovce a pod.
aqua parky, ale stačí, že si zoberiete k príkladu alebo k srdcu niektorých ľudí, ktorí
vedia, ako sa veci dajú robiť napr. máme tu príklady v jednotlivých mestských častí v
meste, či už je to KVP, Ťahanovce alebo aj tuná mestská časť Západ a mohol by som
pokračovať, čiže to sa týka tých priorít. Mňa ako občana, už som sa pýtal aj pred rokom
máme tu znova zimu a situácia ohľadom, či už odpadu alebo verejného osvetlenia je
doslova katastrofálna. Každý deň, každý boží deň môžem chodiť okolo odpadkových
košov a fotiť a posielať na mestskú časť KVP, ktorá to áno samozrejme promptne
vyrieši alebo to vyrieši Kosit, ale to nie je, to nie je jednoducho dlhodobo udržateľné,
tak isto verejné osvetlenie, ktoré je v správe DPMK, ktorý sám vlastne bojuje so sebou
a so svojou existenciou, tak jednoducho nie možné mu dlhodobo ustupovať niekoľko
rokov, zveriť túto oblasť verejného osvetlenia čiže, ale aj to by som chcel opäť od vás
počuť pán primátor, pýtajú sa to vás poslanci, občania, opäť sa to budem pýtať ja z
tohto miesta, čiže snažte sa, aby sa niektoré veci naštartovali, treba byť vždy pri
všetkom a všade. Komunikujte s ľuďmi počúvate ich a verím, že spoločne, nielen ja, ale
všetci, čo sme tu alebo aj aktívni občania môžeme posunúť toto mesto o 3 roky dopredu
tam, kam naozaj patrí. Ďakujem za pozornosť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Popovec aj pre vás platí, na záver, nakoľko
máme takto v rokovacom poriadku aj k vašej téme sa veľmi rád vyjadrím nápisu vám
povedal, čo sa robí, jak sa robí a verím, že budete spokojný. Nasleduje pani Orosová s
témou kultúra životné prostredie
p. Orosová, obyvateľka mesta: Ďakujem pekne. Neviem, či to funguje? Počuť? Bližšie, dobre,
prvýkrát som na takomto mieste, ale som veľmi rada, že môžem tu byť, pretože v rámci
roka dobrovoľníctva som sa zaujímala a zapojila do rôznych projekty, teda projektov,
teda ako dobrovoľníčka a nakoniec som si vybrala jednu oblasť, ktorá si myslím, že je
zanedbaná, teda to ale nepoukazujem teraz akože na vedenie mesta alebo na pána
primátora, ja to beriem celoplošne a práve preto využívam túto možnosť, tu poukazovať
na to, že fakticky toto by mal riešiť štát. Ide o to, že začala som ja sama robiť charitu a
spolupracovať s útulkami. Najprv pre matky s deťmi a potom pre Bosákovú, ktorá teda
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dáva prístrešok ľuďom bez domova. Veľa ľudí keď som ich oslovila, tým teda svojich
známych že keď majú nejaké veci, ktoré nepotrebujú, ale dali by sa ešte použiť, tak na
mňa pozerali, že či som normálna, že vôbec o takých sa starám. Lenže, prišla som na to,
že to je dvojsečná zbraň, vlastne teda to neni lenže pomoc im, ale fakticky to je pomoc
pre nás, pretože ide o našu bezpečnosť a o naše zdravie, pretože títo ľudia hlavne tam na
staničnom námestí, kde teda má byť krásne kúpalisko, čo veľmi uvítam, tam proste žijú
cez deň aj cez noc, pretože nemajú, kde a robia tam strašný bordel, tam je špina taká, že
človek pomaly sa tam už bojí ísť, pretože tam vidno jak tam sa vymočia a práve včera
som bola očitým svedkom toho ako na chodníku úplne bez zábran mladá žena stiahla
nohavice a prepáčte mi za porovnanie ako krava v maštali zdvihne chvost hej a značne
čúrať a čúrala a čúrala hodinu, vlastne minúty tam chodili ľudia pozerali na to každý sa
na tom pohoršoval a ja sama tiež a tak som išla za policajtom, mu hovorím, prosím vás
pekne to ako je to možné dovoliť, aby títo ľudia tuná špatili toto prostredie kde najviac
ľudí chodí cestuje a on povedal, hovorím, čo by mohla robiť, aby som, či by som nejakú
petíciu alebo čo lebo ja nad tým už uvažujem dlhé mesiace, že kde by som to mohla
predniesť, a on mi povedal bohužiaľ pani nič nemôžete, lebo viete to by bola
diskriminácia. No ostala som ako vyfackaná, pretože mne sa vidí že slovo diskriminácia
a demokracia sa chápe absolútne ináč než čo to je, hej a ja si myslím, že keď my sa o
tých ľudí, my normálni sa nepostaráme, tak sa oni postarajú o nás, ale v negatívnom
zmysle, že začnú kradnúť, zabíjať, pretože aj oni chcú jesť. Ja si myslím, že v každej
ľudskej spoločnosti boli v chudobinci a starobince, kde sa o týchto ľudí postaralo práve
preto, lebo keď ich necháme na ulici, kde nemajú možnosti hygieny, tak budú šíriť
epidémie, však už čítam, že už sú choroby, ktoré boli na začiatku storočí pred sto rokmi,
takže ja si myslím, že to by trebalo niečo robiť s tým a ja vás prosím všetkých, ktorí
máte možnosť, teraz idú voľby, ja sa v politike nevyznám, ale pred voľbami sú tí
kandidujúci viac otvorení takýmto veciam, myslím, že to je pálčivá otázka celého
ľudstva v celej našej spoločnosti, nielen nášho mesta ale teda mne ide hlavne o naše
mesto, pretože to krásne mesto, keď prejdem, tak nemám z toho ten pocit, že Ježiš, aké
to je fantastické, lebo na každom kroku vidím, zvracaniny na chodníku, proste
exkrementy, ľudské výkaly, ktoré vôbec nepatria na ulicu, pretože hlavne v lete šíria sa
baktérie, choroby a keď sa pozrieme v Rakúsku, tak poznám ženy, ktoré tam opatrujú a
rozprávajú, že u nich ľudské výkaly sa počítajú za nebezpečný biologický materiál, kde
oni po tých starých ľuďoch tie plienky musia ešte extra hygienický baliť, až tak to dať
do kontajnera, do komunálneho odpadu a u nás sa toto a hlavne na stanici, kde najviac
ľudí sa pohybuje, tak to je tam voľne a to nie raz som videla možno, že mám takú
smolu, lebo som videla tam v lete aj jednu ženu na autobusovej zastávke urobila si
veľkú potrebu, utrela si zadok, tam boli také handry na zemi a to potom tam nechala,
prosím vás pekne kto toto má čistiť. Ďakujem, akurát dobre som to naplánovala, toľko
som chcela povedať, prosím vás, veľmi vás prosím, aby ste sa tomu venovali, aby ste to
brali na vážnu vec, pretože sa nás to týka všetkých, naše zdravie, naša bezpečnosť a
kultúra životného prostredia ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pani Orosová. V mnohých veciach s vami treba
súhlasiť, že veci nefungujú tak, ako by mali. Vystúpili všetci, ktorí požiadali o slovo
verejnosť v tomto bode. Otváram diskusiu, možno skúsim k tým bodom, ktoré tu
odzneli. Pán Plavčan napádal výberové konanie, ktoré tým, že bolo transparentné, ja
nevidím dôvod a nikto ho nespochybnil, aby som ho spochybňoval. Na 2. strane ako
primátor hľadanú osobu, v rámci svojho poradného orgánu, ktorá mi bude pomáhať v
problematike lesov ako jedného vážneho mestského podniku radiť a spolu špecifikovať
nové ciele, čiže aj tam, ja osobne cítim rezervy a preto sa chcem pohnúť týmto smerom.
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Pán Máday vystúpil myslím že už 2-krát k regionálnemu múzeu a Košickému zrkadlu.
Ja si jeho prácu vážim a nevylučujem, že nájdeme spoločný konsenzus, aby sme
popracovali na niečom vlastnom, lebo mesto si zaslúži niečo takéto, ale je to opäť
o zdrojoch.
Pán Kacej sa zaoberal svojím developerským projektom, ja by som chcel vám dať do
pozornosti stanovisko Krajskej prokuratúry, podnet na preskúmanie postupu nečinnosť
mesta Košice, ktorým pán Kacej si sa domáhal svojich práv, kde citujem: ,,V zmysle
uvedeného v predmetnej veci týkajúcej sa uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného
bremena, a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv, mesto Košice
vystupuje nie ako orgán verejnej správy pri výkone verejnej správy, ale ako vlastník
pozemku, právnická osoba pri hospodárení s vlastným majetkom“. Stanovisko našich
právnikov - investor namieta zneužívanie vlastníckych práv vzhľadom na skutočnosť,
že mesto mu bráni, nebráni v pripojení na verejnú kanalizáciu, iba odmieta svoje vlastné
pozemky zaťažiť v ním navrhovanom rozsahu, sa o zneužitie vlastníckeho práva
nemôže jednať. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah
a ochranu. Mesto Košice tak, ako ani iného vlastníka nemožno nútiť uzavrieť
súkromno-právny vzťah, len na základe toho, že pre investora by bol tento vzťah
výhodný. Chcem len povedať, že pána Kaceja som dnes videl prvýkrát, nikdy sme sa
nestretli, nikdy sme sa nevideli, k tomu ešte dopĺňam jednu vec, jednu informáciu, aby
zbytočne tu neboli nejaké dohady. Zákon o obecnom zriadení konštituoval mesto ako
právnickú osobu, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Mesto má tak súkromnoprávnu subjektivitu,
t.j. pôsobnosť, spôsobilosť mať práva a povinnosti v zmysle uvedeného, v predmetnej
veci týkajúcej sa uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena a o náhrade za
obmedzenie pri výkone vlastníckych práv mesto Košice vystupuje nie ako orgán
verejnej správy ako už bolo povedané, ale pri výkone verejnej správy, ale ako vlastník
pozemku, právnická osoba pri hospodárení s vlastným majetkom vo vzťahu k vami
uvádzanému pozemku pán Kacej, z trestnej činnosti je v kontexte z vyššie uvedenými
informáciami potrebné uviesť, že podnet neobsahuje konkrétne skutočnosti
nasvedčujúce tomu, že by bol spáchaný akýkoľvek trestný čin. Toľko k tomu, že mesto
sa ohradzuje a jednoducho developer ak má svoje vlastné pozemky, si prípojky môže
robiť na vlastných pozemkoch a nemusí zaťažovať mestské pozemky. To je názor aj
majetkového oddelenia.
Pán Popovec nás síce pochválil za slovo pre verejnosť, ale spomínal hlavne športovú
disciplínu floorbal a tým, že mesto sa sústredí na basketbal a hokej nie to celkom, tak ja
osobne som sa zúčastnil aj Slovenského pohára v hádzanej, karate, futbal a pod. Sky
box je pre každého, ak niekto prejaví záujem, veľmi rád ho tam pozvem ja Sky box
využívam s 99 % na to, aby som využil čas a tam neformálne mnohokrát prejednal
veci, ktoré jednoducho je tam omnoho praktickejšie prejednať ja sa tam nemám čas
pozerať na hokej, ja v sky boxe pracujem. Zároveň dodávam, že 25 % peňazí sme
pridali na práve k mládežnícky šport. Práve floorbal je v našom záujme pán Popovec a
napr. projekt Želiarskej ulici, ktorá bude ešte dneska asi spomínaná, kde chceme
vybudovať telocvičňu spolu s VSD, by mala byť nastavená tak, aby bola aj pre
floorbalistov. A v rámci odpadu, to sú veľmi ťažké témy lebo ak pri kontajneroviskách
sa odpad hromadí ale sa hromadí, aj mimo kontajnerovísk, je to v 1. rade o nás
občanoch, o nás Košičanoch a našou úlohou alebo jedinou možnosťou je alebo dvoma
možnosťami je vychovávať pomáhať a následne to čistiť a sanovať ten priestor, ale žiaľ
s mnohými osobami tak ako to spomenula pani Orosová sa nedá pohnúť. Ďakujem
pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak, faktická.
59

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Myslel som si, že nebudem reagovať.
p. Polaček, primátor mesta: Som myslel, že nepočúvaš.
p. Špak, poslanec MZ: Áno cítil som to, keďže si ma hľadal očami, ale tá Želiarska pred
dvoma dňami troška mi sčervenala tvár, ale snažil som sa to udržať, ale že to ešte dnes
vytiahnete pán primátor, už ti vykám, všímaš si, lebo už budem zlý o chvíľu, tak ma to
naozaj prekvapilo a dokonca pánovi Popovcovi, ktorý sa tu snaží vypýtať si, alebo
vypýtať pre našich športovcov niečo naviac. Lebo Želiarska, ktorú pani námestníčka
Gurbáľová všetkým nám prezentovala ako jasnú vec do roku 2020, je v našom rozpočte
iba na obrázku a laicky povedané, vyčlenili ste peniaze len na projekt. To znamená toto
je jediným faktom a jediným príspevkom na Želiarsku ktorú ste ešte na ostatnom
zastupiteľstve hrali ako hotovú vec ako prvú, ktorá dostane a bude sa stavať.
p. Polaček, primátor mesta: Ja som vám to včera nevedel nájsť ale vedel som, že ešte niečo
máme pán námestník to následne vysvetlí. Nech sa páči pán poslanec Karabin.
p. Karabin poslanec MZ: Pozorne som počúval vystúpenie pána Kaceja a naozaj vo veľmi
veľa veciach sa stotožňujem. Možno o tom neviete pán primátor, ale developeri zvažujú
nejakú hromadnú žalobu, na toto mesto za nekonanie, za zdržiavanie, naťahovanie času,
možno neskoré vydanie povolenia, po 1. 1. 2020, keď budú platiť ďalších 35,- Eur za
meter, jednoducho developer, ktorý chce niečo stavať, chce tu investovať finančné
prostriedky, nesmie byť považovaný za podvodníka za neviem koho ktorý smerák ho tu
posiela a takéto vyjadrenia. Toto nemôže byť. A teraz k tým bytovkám alebo prečo pán
Kacej nevie postaviť jednoduchá vec. Mestská časť Západ má nového starostu, kampaň
bola postavená na tom, že tam nepostaví. Pán Kacej máte pozemky alebo neviem či ešte
máte, keď ste kúpili od cirkvi na KVP, nemyslím, že pán kolega Lörinc bude z toho
nadšený z tej stavby, takže pravdepodobne aj tam budete mať problémy. Jednoducho
niekto si tu robil kampaň na tom, že sa to stavať nebude. Niekto chce zabetónovať
súčasný stav, neriešiť parkovanie, ale ani bohovi, aby sa tu niečo postavilo. Tak sa
netreba čudovať, a neverím že toto vedenie... (pozn.: technický problém – nie je k
dispozícii zvuková nahrávka)
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka)
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. (pozn.: technický problém – nie je k
dispozícii zvuková nahrávka)
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii
zvuková nahrávka)
p. Gibóda, námestník primátora mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii
zvuková nahrávka)
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii
zvuková nahrávka)
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka)
p. Čop, riaditeľ MMK: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka)
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p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka)
--Bod č. 4
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,
ktoré boli prednesené na IX. zasadnutí MZ dňa 19.09.2019 a 03.10.2019
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka)
Pán Horenský predbehol pána poslanca Ihnáta, nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, no nepredbehol som ho, ale taktiež so sa chcel
vyjadriť niektorým veciam, budem len v krátkosti, aby sme zase nediskutovali o tomto
bode veľmi dlho, riešiť otázku mojej interpelácie. V 1.rade ďakujem pekne za odpoveď,
len v krátkosti moje nejakým spôsobom možno subjektívne, možno objektívne pohľady
na túto záležitosť. V texte nie je jednoznačne povedané, čo konkrétne mesto, čo
konkrétne nejaké iné organizácie v rámci dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít a
počet tých aktivít urobili, čo sa týka ďalších záležitosti, spomína sa tam nejaká komisia,
ktorá sa stretávala alebo pracovný tím, ktorý riešil nejakým spôsobom práve otázku
roka dobrovoľníctva, tu by som len chcel povedať že skôr tieto stretnutia mali nejaký
nezáväzný charakter, kde raz všetci keď sme sa stretli my sme sa len členovia
dozvedeli, že to na čom sme sa dohodli mesiac predtým, zas zrazu neplatí a začali tam
nejakým spôsobom alebo ako by to bolo, rozhodovanie o nás bez nás, niečo na štýl ako
pán Burdiga alebo pán Lipták spomínal v rámci tých pracovných skupín. Ja osobne
som čakal trošku viacej, že sa v rámci tej odpovede odprezentuje to, čo mesto Košice v
rámci roka dobrovoľníctva urobilo, aj na záverečnom ceremoniáli sa povedalo, že dôraz
sa kládol na dobrovoľnícke podujatia, ďalej na webstránku a dobrý trolejbus. Ja tú
webstránku a dobrý trolejbus skôr považujem za tu, za nejaký prostriedok na
dosiahnutie cieľa pretože mne, chýbal v rámci tohto roka nejaká tá vízia, alebo nejaký
ten cieľ, čo chceme v rámci tohto roka v dobrovoľníctve dosiahnuť a napr. tá stratégia,
ktorá chýba a ktorá možno bude pripravovaná, mohla byť nejakým takýmto 1. popudom
toho, kam by sme sa mali uberať aj pre nasledujúce roky a spomínajú sa tam ďalšie
nejaké podujatia ako polievkový festival, na ktorom sa zúčastnili dobrovoľníci, tak je to
tiež trošku neaktuálne, takže mne ostalo len veriť, že slová, ktoré odzneli na
záverečnom ceremoniáli zo strany vedenia, myslím v tom pozitívnom duchu budú v
blízkej budúcnosti pretavené do skutočnosti. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lörinc, je to procedurálny?
p. Lörinc, poslanec MZ: Áno.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja po porade s kolegami by som si navrhol
navrhnúť to, keďže už sa blížime k jednej, aby po tomto bode sme prerušili
zastupiteľstvo kvôli obedu a vrátili sa na nejaký čas, ktorý určíte, pán primátor, a
zároveň si ešte v tom dovolím informovať, že dnes začíname na MČ Sídlisko KVP
Vianočné trhy o 16:00, čiže pred šestnástkou sa budem musieť vzdialiť ja a niektorí
moji kolegovia.
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p. Polaček, primátor mesta: OK, je bežné, že štvrtky máme zastupiteľstvo. Nech sa páči, pán
poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán primátor, interpelácia v znení bola existuje reálny harmonogram...
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: reagoval na pán Lörinca) Tam ste chceli hlasovať alebo
čo? Neni potrebné asi. Ja sa ospravedlňujem, pán Ihnát, len teraz, dobrá pripomienka,
lebo som to tak zobral, že OK. Nech sa páči, ospravedlňujem sa pán poslanec Ihnát, čas
vám vrátim.
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre môžem, ďakujem pekne. Interpelácia v znení, aký existuje
reálny harmonogram opravy ciest chodníkov, schodísk pre rok 2019, za jednotlivé
mestské časti, kedy sa konečne plánované súvislé opravy ciest, chodníkov, schodísk
Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, ako začnú robiť, onedlho bude mrazivé,
daždivé počasie a mesto tu 3 mesiace stagnuje a práce nevykonáva, je pravdou jedná
vec, že občan to je jedno, v ktorej mestskej časti sa v 1. rade obracia vždy na starostu
mestskej časti, pýta sa vlastne prečo sa práce nevykonávajú, pozerá sa na to vlastne,
občan nerozoznáva kompetencie, to chcem povedať, občanovi je úplne jedno, aké
kompetencie kto má, čiže prečo sa nevykonávajú tieto práce, atď. Viem, že, že, že tá
celá akcia je vlastne v odvolacom konaní a chcel by som vedieť naozaj, že v akom to je,
v akom stave, to je ku dnešnému dňu, ďalej sa tu píše, že pri, pri pokračovaní opráv
chodníkov aj iných závad sa bude postupovať podľa priorít a v závislosti od
poveternostných podmienok. Pán Djordjevič dneska povedal ako veľmi správne, že sme
starostovia hladný po opravách chodníkov a komunikácii no a píšete mi ďalej, že tohto
roku sa okrem opráv vysprávok v Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, čo je
pravda, zrealizovali aj súvislé opravy chodníkov na uliciach Americká trieda pri kostole
rímokatolíckom a na Európskej triede medzi blokmi, čiže na Havanskej ulici. To je
pravda tiež. Poprosil by som vás veľmi pekne, nakoľko 6 mesiacov jednoducho sa v
tejto veci, aj z pochopiteľných dôvodov neudialo takmer nič, tak aby v jarných
mesiacoch bol vykonaný určitý plán pre všetky mestské časti, aby sme sa nepredbiehali
ako maratónci potom na oddelení a na referáte výstavby a dopravy, ale aby bol plán
určitý a každý starosta aby vedel vlastne, že ktoré opravy tie súvislé opravy budú
realizované a kedy asi budú realizované. Občania sa neustále pýtajú naozaj a cítim sa
trápne, že je, že jednoducho vyzerám v očiach, možno že to neviem zariadiť, ale ja
jednoducho to ani zabezpečiť nemôžem, lebo nemám to v kompetencii. Takže by som
poprosil odpoveď, kedy môžeme očakávať vôbec podpis zmluvy alebo v teoretickej
rovine aspoň. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem, chcel by som sa vrátiť k interpelácii ohľadne opakovaných
požiadaviek obyvateľov o opravu schodov na Krakovskej a na Turgenevovej ulici, tá
požiadavka bola tlmočená v interpelácii moje číslo 156 a tie požiadavky sú už
evidované niekoľko rokov a schody sú úplne v dezolátnom stave, hrozia tam stále úrazy
a pády ľudí. Odpovede dostávam tak ako aj v tomto prípade v tejto správe, že tieto
opravy budú zaradené do plánu opráv najbližšom možnom čase, v danom prípade sa to
posunulo znovu na 2. štvrť rok budúceho nového roka. Takúto odpoveď som ale dostal
aj minulý rok, že to malo byť zaradené do realizácie v roku 2019 a skutek utek. Tak
skutočne je to absolútne nezodpovedné, že takéto oprávnené požiadavky nevieme
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poriešiť viac ako pomaly už 2 roky. To je 1 vec a ďalej interpelácie 155, týkajúca sa
oznámení o konaní verejných kultúrnych podujatí. Ja som sa pýtal, že kto je na meste
Košice oprávnená osoba, aby vykonávala v prípade potreby dozor nad dodržiavaním
regúl, všeobecne záväzných nariadení mesta Košice, ale aj iných právnych predpisov,
pri konaní verejných kultúrnych podujatí. Poukázal som v tejto súvislosti napr. na akciu
Kulturparku 24. júna to bolo, septembra pardon, kde mne občania volajú po 20.00,
21.00 hodine a pod. na neznesiteľný hluk, pretože akcia sa konala pod holým nebom v
tej zóne, kde je aj, kde skejtisti chodia. Podľa tej odpovede, ktorú som dostal teraz, tak
je tu napísané, že mesto Košice nemá za povinnosť vykonávať nejaký dozor nad
dodržiavaním regúl a predpisov pri verejných kultúrnych podujatiach, jedine ak
predpokladaná, že môžu nastať problémy napr. v oblasti bezpečnosti ľudí, v oblasti
dopravy alebo zdravotno-hygienických, požiarnych záležitosti. Tak myslím si, že takto
od seba tu politickú, ale aj samosprávnu zodpovednosť dávať nabok je nevhodné,
pretože ja sa pýtam, keď mňa ako starostu budú ľudia bombardovať a budú ma žiadať,
aby sa nastala nejaká náprava, koho mám na meste Košice kontaktovať, s kým mám tie
problémy prejednať, v čase reálnom, keď tie kultúrne aktivity sa dejú. Toto tá odpoveď
mi nedošla, a mne to pripadá, ako keby sa mesto Košice chcelo zbavovať znovu nejakej
povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona 96/91, kde síce nie je to ako povinnosť, že to máme
robiť ale to znamená, že my si to môžeme kľudne zobrať ako naše oprávnenie
samospráva mesta Košice. Tak toľko k tomu. Lebo tá odpoveď nie je dostatočná.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, podľa mojich informácií, miestna samospráva
vždy vie, ak sa u nich niečo robí, lebo prechádzajú požiadavky aj cez miestnu
samosprávu a ak kolegovia nenapísali, že ten, koho treba kontaktovať je mestská
polícia, tak za to ospravedlňujem, jednoducho mestská polícia - 24 hodinový dispečing
je tam na to, aby prijal sťažnosť, preveril a vyriešil podľa príslušných ustanovení, čiže
mestská polícia. Nech sa páči pán poslanec Ihnát s faktickou.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, ja som sa hlásil
vlastne faktickou z toho dôvodu, že vlastne už sa nehlásil do diskusie do rozpravy nikto,
a tiež z toho dôvodu, aby pán primátor tiež moje vystúpenie nebolo len ako v rovine
teórie alebo len v rovine ako, ako nejak by som povedal, nejakej no že, som sa tu
vyhovoril vlastne ako fajne, ale poprosím vás, aby som dostal kvalifikovanú odpoveď
od nejakej kvalifikovanej kompetentnej osoby, takže vlastne ja som sa na niečo pýtal a
očakávam samozrejme aj v tejto správe o interpeláciách odpoveď ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ nech sa páči, odpovie vám potom, ešte ako pán
Hlinka dá faktickú. Vážený pán Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Môžem? Takže mestská polícia, keď som
kontaktoval tak bolo mi povedané, že čo nemáme s tým, akože nevedia si poradiť, asi v
takom zmysle to bolo, preto som sa rozhodol vám napísať takýto podnet a som to aj
písomne vysvetlil, že tu nejde o to, že či tie oznámenia o kultúrnych akciách mestská
časť ovláda, či má takú informáciu, ale ide o to, ako a čo sa deje v rámci tej verejnej
kultúrne aktivity, aby to bolo pod nejakým dohľadom, všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ MMK: Dobrý deň, takže čo sa týka vlastne tej otázky, v akom štádiu je
výberové konanie na súvislé opravy cestných komunikácií, výsledok je taký, že mesto si
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v najkratšom možnom termíne splnilo všetky povinnosti, ktoré malo a tzn., že na
príslušný úrad, čiže Úrad pre verejné obstarávanie predložilo všetky podklady ohľadne
verejného obstarávania, s poľutovaním sme museli konštatovať, že napriek tomu, že
všetko bolo odovzdané elektronickou cestou, tak v posledný deň, čiže v deň, keď sa mal
úrad vyjadriť, sme boli vyžiadaný o doplnenie dokladov i keď tam nebolo presne
určené, čo im chýba, takže sme zopakovali celý úkon a dokonca pani námestníčka
osobne zaniesla papierovú dokumentáciu, áno, keďže dneska sa bavíme o tom, že
všetko má prebiehať elektronicky, tak sme si dovolili odniesť aj v papierovej podobe
všetky podklady na príslušný úrad, termín, ktorý tam ide je, že 14. je ďalší termín, do
ktorého by sa mal úrad vyjadriť. K dnešnému dňu nemáme, nemáme spätnú väzbu,
bohužiaľ komunikácia taká, že úrad na naše otázky neodpovedá, vyjadruje sa, jediné, čo
si môžme zistiť je, že konanie je otvorené, to sú verejne dostupné, dostupné informácie.
My môžeme, my môžeme vlastne úrad len kontaktovať, ale dostávame odpoveď, že na
danom, na danom rozhodnutí sa pracuje, 14. je termín, takže čakáme či dostaneme
odpoveď alebo budeme vyzvaní k nejakému ďalšiemu úkonu, v tomto okamihu nie je v
našich silách spraviť viac.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a ja len dopĺňam, že vedenie mesta aj vycestovalo
do Bratislavy na ÚVO, ale žiaľ v neboli sme prijatí, tak kompetentnými, ktorí by
dokázali naše požiadavky riešiť, čo je smutné. Ak sa do tohto bodu číslo 4 správ o
odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva nikto viac
nehlási uzatváram diskusiu, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na
uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 37 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie Správu o odpovediach na interpelácie a
dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na IX. zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 19.09.2019 a 03.10.2019.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 26 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh na uznesenie bol prijatý.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v rokovacej sále
privítal poslancov Národnej rady Slovenskej republiky z Demokratickej strany, ktorí
prišli sa pozrieť na naše zasadnutie a zároveň máme s nimi dohodnuté stretnutie. Vítam
pána poslanca Jozefa Rajtára, pani poslankyňu Natáliu Bláhovú, pána poslanca
Miroslava Ivana a pána poslanca Radoslava Pavelku. Ďakujem pekne, my sme sa práve
dohodli, že o jednej si dáme prestávku na obed, ktorú my využijeme na spoločné
stretnutie. Všetkým vám prajem príjemný obed, vidíme sám 13:45 v rokovacej sále
bude pokračovať bodom číslo 5. Ďakujem pekne
- - - prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím
prezentujete, aby sme mohli pokračovať. Prezentovaných je 26 poslancov, ďakujem
pekne.
--64

Bod č. 5
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 173
p. Polaček, primátor mesta: V bode číslo 5, poprosím poslancov, aby sa usadili, pod číslo 5
máme materiál Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice číslo 173.
Mestu Košice bol dňa 8. 10. 2019 doručený protest prokurátora proti konkrétnym
ustanoveniam VZN mesta Košice, tu chcem dodať, že mestská rada tento materiál
prerokovala na svojom 12. zasadnutí dňa 22.11.2019 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu prerokovať a nevyhovieť protestu prokurátora proti ustanoveniam § 4
ods. 2 písmena c) § 4 ods. 3 písmená b) a § 5 ods. 1 ods. 2 ods. 3 všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice č.173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Košice. Nech sa páči k danému bodu otváram diskusiu. Ak sa
do diskusie nikto nehlási poprosím návrhovú komisiu. Poprosím skontrolovať
hlasovacie zariadenie. Nech sa páči pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne neviem nefungovalo, ale už je to v poriadku.
Hovoríte že mestská rada to neodsúhlasila. Mňa prekvapilo, ten výrok alebo ten text, že
nevyhovuje. Jednoducho ako poslanci sme nedostali možnosť po a) vyhovuje, po b)
nevyhovuje, ale máme len možnosť nevyhovuje. Prokurátor možno ho nazvať akýmsi
právnikom štátu, povie že to, čo sme schválili je nezákonné, je to pekne rozpísané a my
ideme nevyhovieť tomu prokurátorovi alebo tej pani prokurátorke, mysliac si že sme
múdrejší. Neviem, čo na to povedať, keď sme schvaľovali toto VZN a vrátim sa, nielen
k diskontom, ale vrátim sa k autoumyvárke KVP, tak jediná autoumyvárka, ktorá
nemôže mať otvorené nonstop je práve autoumyvárka na KVP, čo jasne diskriminačný
prvok, na toto poukázal prokurátor a my dnes povieme, že prokurátor nemá pravdu.
Nezdá sa vám to také nelogické kolegovia, jediná, jediná autoumyvárka, nie všetkých 7
jediná, nemôže fungovať 24 hodín, lebo opäť niekto si na tom postavil kampaň,
zakážem autoumyvárku, zakážem výstavbu. A teraz ideme nevyhovieť prokurátorovi,
dneska ideme nevyhovieť, nabudúce pôjdeme vyhovieť, neviem ako komu pasuje. Raz
vyhovieme, raz nevyhovieme, raz je ten prokurátor pre nás partner poradí nám, že čo je
správne a raz nie? A ak je možnosť, že nevyhovuje, tak poprosil by som aj možnosť pán
primátor vyhovuje a dajme hlasovať o tom. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec máte možnosť podať akýkoľvek návrh návrhovej
komisii, čiže nech sa páči a ja vám raz tieto vaše výroky pripomeniem pri inom proteste,
lebo to je taká Pandorina skrinka a vráti sa to, čiže pripomeniem vám to a viem aj
presne, pri ktorom. Pán poslanec, začínam zírať niekedy, že jak si k sebe cestu hľadáme.
Nech sa páči pán poslanec Djordjevič s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Všetci vieme, pri ktorom prípade sme
vlastne stanoviska mesta alebo odborných komisii, proste vedenia mesta, mestskej rady,
proste stále sa operovalo protestom prokurátora, dnes vám to nevadí, to zas možno sa
pozrieť na to aj opačne, ale v tomto by som sa mohol aj prikloniť, ale nepoviem to
vyhýbavo ale prikláňam sa k názoru mesta, v tom z toho dôvodu, že je jednoducho
zonácia je potrebná, či už keby sme sa bavili o parkovaní, alebo o nočnom kľude
nemôžu proste jednoducho byť tak podmienky nastavené iný štandard života je v centre
mesta, v európskych metropolách, a ako aj u pána kolegu na Pereši, tam zrejme
diskotéku by ľudia neboli nadšení, keby sa prevádzkovala a v starom meste ich máme
natrepaných až, čiže jednoducho áno, zonácia, keď sa pozrieme na ňu iba tak z povrchu
je diskriminačná, ale niekedy je zdravý rozum možno lepšie použiť ako zákon.
65

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Vrchota
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Karabin,
ja neviem absolútne, čo je na tom nelogického, prokurátor má nejaký svoj právny názor,
nejaký právny názor majú právnici mesta, resp. mesto, koľko právnikov, toľko názorov
buďme radi, že sú len 2 názory aj to, že sú opozitné, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin, ak akceptujete výsledky
demokratických volieb a akceptujete to, že existujú starostovia, ktorých si zvolili ľudia,
tak ako vás na Pereši a ja mňa na KVP, ja by som si v živote nedovolil sa vyjadrovať a
kydať toľko, koľko vy kydáte na mňa, na život na Pereši. Keď ma zvolilo 52 %
oprávnených voličov, ktorí prišli k voľbám, tak som mal nejaký program a ten
odzrkadľuje aj ich potreby. Takže prosím berte tak, že asi viem najlepšie čo sa deje na
KVP a ja by som si nedovolil sa miešať do života na Pereši, lebo to viete asi najlepšie
vy keď si vás zvolili občania ad 1. Ad 2 - je to všeobecne záväzné nariadenie, ktoré platí
na území mesta KVP podobne ako doteraz platilo napr. obmedzenie v časti Staré Mesto
a žiadny prokurátor to nenamietol a máme 2 autoumyvárky na KVP, a tá 1 nešťastná
o ktorú sa jedná, je tam na tom mieste napriek nevôli občanov a protestu KVP vďaka
takým hlasom, ako je ten váš lebo ste za to hlasovali v minulom období Čiže prosím,
keď ste spôsobili problém, snažte sa aspoň konštruktívne vyriešiť a dajte krvavé oči
bokom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán námestník:
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja si iba dovolím práve podporiť
vystupujúce aj pána starostu z KVP. Pán poslanec Karabin - je to všeobecné záväzné
nariadenie o tých otváracích dobách pre autoumyvárku, a týmto by som skončil, lebo
chcel som povedať vám, ale nevnímate. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo, aby som sa o to, aby sa
nabudúce pripravovali návrhy v kladnom znení lebo v negatívnom by sa nemali dávať
návrhy, lebo potom sa ľudia domotajú či, keď bol, za či bol vlastne proti, a keď bol proti
či bol vlastne za. Správne by malo byť podľa mňa, že vyhovuje a hlasovaním sa ma
rozhodnúť či áno či nie. To je prvá vec. A druhá vec k 173-ke VZN, kedysi si mestské
časti sami upravovali otváracie hodiny, čiže keby sa to vrátilo späť tak, KVP keby si
upravilo tie otváracie hodiny tak, ako to dneska platí v mestskom VZN, tak by bolo
vlastne všetko v poriadku a už v dnešnom VZN máme zóny Staré Mesto, ktoré neni ani
katastrálne územie ani nič a máme tu vyčlenené, čiže asi takto. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ale bol som upozornený, že v tomto prípade
plochých slovné spojenie musí znieť nevyhovuje, vyhovuje to, čo má ísť prokuratúre,
pretože ak by sme dali vyhovuje a neschválili pre nich to neni meritórne. Tak mi to bolo
povedané, čiže riaďme sa prosím týmto, ja len toľko poviem, že čo sa týka starého
mesta, v predajniach, v ktorých okrem sortimentu zahrňujúceho alkoholické nápoje sa
súčasne vykonáva pohostinská činnosť, a my sme tam vložili vetu, pričom tieto
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predajne nie sú primárne zamerané na prevádzkovanie pohostinskej činnosti, vieme
o ktorých diskontoch hovoríme, nemyslím si, že je správne že niekto si položí
mikrovlnku a tvári sa, že ohrieva nejakú bagetu a tvári sa, že pohostinské služby a
takýmto spôsobom obchádza, jednoducho my dnes máme a vie to aj mestská polícia,
vážne problémy s tým, že je v tejto časti mesta, kde sú tieto pohostinstvá podľa
niektorého názoru, spôsobujú aj turistom aj tým, ktorí v danej lokalite bývajú,
návštevníkom vážne problémy, mestská polícia nemá dostatočné kapacity, jednoducho
nedokáže 24 hodín stáť pri týchto diskontoch, ak majú obchôdzky lebo máme nastavené
trasy kvôli týmto diskontom špeciálne, zaťažuje to políciou, nerobí to dobrú krv, a čo sa
týka samotného KVP umývacej linky alebo autoumývarky, tak pripomeňme si, že bolo
to účelové v minulosti zmenené, aby tam bol nonstop prevádzka a tiež berme ohľad
prosím na to, že sú tam reálne bytovky, tým ľuďom nevadí ani tak samotná prevádzka
ako to okolie a ten ruch, ktorý tam je, od áut, od taxikárov, toto viem, že napádali ľudia
a súhlasím s názorom, že ak tu v minulosti mohla robiť mohli robiť mestské časti, tak
my v zmysle štatútu proste dokážeme ohraničiť pole pôsobnosti pre takéto konkrétne
ustanovenie v rámci nášho VZN, preto sme sa rozhodli protestu prokurátorovi
nevyhovieť nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel by som v tomto podporiť vaše
vyjadrenia, ale doplniť, že zbytočne sa to budeme zamotáva tejto problematiky, ktorá
má ako minca naozaj 2 strany, lebo sú tu rôzne pohľady, je tu pohľad podnikateľa, je tu
pohľad možno liberálnejšie zmýšľajúceho človeka, pohľad občana, nevieme vyhovieť
každému tak ako pán primátor povedal, že nie 100 percent ľudí ho volí, no naposledy ho
volilo 40 teraz by to bolo asi menej, ale pointa je tá, že nevieme vyhovieť každému, ale
keď môžem povedať za tých Staromešťanov, ktorí ma volia aj do toho mestského
zastupiteľstva tak, v 1. rade by sme mali zastupovať ich, samozrejme takými formami,
aby sme nezabili úplne to podnikanie v meste, čiže nájsť nejakú zlatú cestu a možno
toto, čo je predložené ňou aj je, takže nie je to úplne zlé.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči procedurálny návrh. Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem dávam návrh na ukončenie rozpravy.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Strojného.
Hlasovanie č. 27 -

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Takže diskusia je ukončená. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor, ja osobne sa na to VZN
pozerám takto, keď je nevyhovieme protestu prokurátora, prokurátor môže podať
žalobu, čiže na súd, to vieme, to je ten postup právny, to je jedna stránka veci a 2.
stránka veci je tá, ja do 10. hodiny ako to je Staré Mesto samozrejme tam nebývam,
takže neviem ako tú citlivosť tých vecí, ale do 10. hodiny, keď si niekto vypije, a nerobí
pohoršenie ako v okolí nemočí, atď., tak nevidím problém na tom, aby, aby jednoducho
to fungovalo tak, že ja som sám proti alkoholu, atď., ale zase v týchto veciach do 10.
hodiny keby to fungovalo a potom stop, ako ticho je a je nočný kľud tak jednoducho
nevidím problém.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Karaffa.
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p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som na júnovom rokovaní zastupiteľstva
upozornil na to, že v prípade, že ak schválime tú zmenu, teda len KVP, že môže prísť
protest prokurátora a on prišiel, ja takto pripravený návrh nepodporím z právneho
dôvodu, domnievam sa, že tie pripomienky prokuratúry sú opodstatnené, právne
elegantné riešenie by bolo, ak by sme zmenili štatút a každá mestská časť si to upraví
samostatne, a pokiaľ ide o tie autoumyvárky, ak mesto Košice uplatňuje v jednom
prípade, teda na časti územia odlišný postup ako na iných častiach územia bez nejakého
zdôvodnenia, v tomto vidím, v tomto vidím diskriminačné konanie, čiže s týmto
problém mám a navrhujem teda, aby sa zmenil štatút a nech si to upravia mestské časti
jednotlivo, podľa potrieb obyvateľov a pokiaľ ide o tú druhú časť, ja rozumiem tomu
zámeru prečo v podstate bolo, o čo sa snažil zákonodarca, teda zastupiteľstvo v čase,
keď prijímal to VZN a menil a nastavoval tam tie parametre, aby sme určitý typ
prevádzok vytlačili alebo zatvorili po určitej hodine, avšak tá definícia, ktorá je vo
všeobecne záväznom nariadení, čiže v predajniach, ktorých sortiment zahŕňa
alkoholické nápoje alebo v predajniach, ktoré okrem sortimentu zahŕňajúceho
alkoholické nápoje sa súčasne vykonáva pohostinská činnosť, toto je teraz dôležité,
pričom tieto predajne nie sú primárne zamerané na prevádzkovanie pohostinskej
činnosti vrátane diskontov, je to tak právne a by som povedal, že vágne, že ja sa
nečudujem, že to ten, ten prokurátor teda pani prokurátorka napadla a ešte na svoju
možnú obranu, ale uvediem, že teda ja som mal v čase, keď bol prijatý návrh, respektíve
došlo k prevodu pozemku pre pani Palčíkovú ja som to na prokuratúre napadol, čiže ja
by som mal byť asi 1. ten, ktorý bude robiť zle, ale skutočne z právneho hľadiska si
myslím, že tak ako je to naformulované vo VZN nie je to šťastné, a preto by sme mali,
to VZN upraviť do takej formy, aby bolo to, aby bolo vlastne v súlade so zákonom.
Takže ja podporím ten návrh, ktorý predložil pán poslanec Karabin, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, faktická. Nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, chcem povedať že
podporujem to, čo všetko povedal Dominik, tiež sa stotožňujem s tými vecami, ktoré
povedal, a k 173-ke, mestské časti, my sme sa už pred „x“ mesiacmi bavili na túto tému
myslím, že bol taký konsenzus dohodnutý, že mestské časti si sami pripravia 173-ky, ale
neurobil sa ten krok B, možno by bolo dobré, keby sme sa ako mestskí poslanci uzniesli
na tom, že odporúčame mestským častiam k 1. 6. si napr. pripraviť, VZN 173-ku pre ich
územné mestskej časti, s tým, že v tej dobe mesto Košice zruší celomestskú 173-ku,
lebo dneska sme mali na MZ, prejednávať štatút, čo sme sa tiež dohodli pred pár
mesiacmi a neprejednáva sa ani štatút, čiže mne chýbajú práve tie béčka pri týchto
všetkých týchto diskusiách, ktoré vedieme, čiže si dovolím dať ten návrh, ktorý som
povedal, že mestské zastupiteľstvo, neviem, je to tiež také zvláštne uznesenie, ale
vlastne oznámiť mestským častiam, že k 1. 6. alebo k 1.7. prestane platiť VZN mesta
Košice, a nech si mestské časti tieto veci upravujú na svojom území samé. Vlastným
VZN tak ako to bolo pred rokom či pred dvoma.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, ja ako poslanec a
starosta mestskej časti sa absolútne tomu nebránim, aby mestské časti si rozhodovali na
svojom území, o čase otváracích hodín a hovorím, že na svojom území, pretože mestské
časti sú samostatnými obcami, preto nevidím a mám úplne iný právny názor ako kolega
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Karaffa, čo sa týka toho územia. Len jeden taký možno drobný detail, aj v občianskych
preukazoch každý má napísanú aj konkrétne obec, že hoci to na jednej strany je síce
všeobecne záväzné nariadenie mesta, môže sa to podľa môjho názoru vyčleniť na jednu
konkrétnu mestskú časť, resp. obec, takže s týmto podľa mňa absolútne nie je žiaden
problém, v prípade KVP tá auto umyváreň tak ako už povedal pán starosta poslanec
Lörinc, ale nie je to iba 1 auto umyváreň sú tam dve auto umyvárne, takže je to na celé
území, nie je to mierené len 1 konkrétny právny subjekt. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa do diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu o
návrh na uznesenie.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhovej komisii bol doručený jeden
pozmeňujúci návrh od pána poslanca Karabina, o ktorom budeme hlasovať ako o prvom
a potom o pôvodnom návrhu. Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 27 ods. 5 zákona č. 153 z roku 2001 Zb. zákonov o prokuratúre v znení
neskorších predpisov vyhovuje protestu prokurátora proti uzneseniam § 4 ods. 2
písmena c), § 4 ods. 3 písmená b) a § 5 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice číslo 173 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Košice.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 28 -

za: 7, proti: 8, zdržali sa: 19

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh nebol prijatý, nech sa páči pokračujte návrhová
komisia.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov nevyhovuje
protestu prokurátora proti uzneseniam § 4 ods. 2 písmeno c), § 4 ods. 3 písmena b) a § 5
ods. 1, ods. 2 a ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 173
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o pôvodnom návrhu.
Hlasovanie č. 29 -

za: 23, proti: 4, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.
--Bod č. 6
Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 6 predkladám materiál, personálna zmena na
pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice poprosím pána Slavomíra Pavelčáka,
ktorý sa dnes obliekol do slávnostnej uniformy, aby v krátkosti, ideálne v troch
minútach, predstavil seba, svoje pôsobenie a aj v krátkosti svoju víziu. Pán Pavelčák
prešiel ďalšou sériu transparentných výberových konaní a verím, že po 7. alebo ôsmich
rokoch v Košiciach už nebudeme mať povereného náčelníka ale riadne zvoleného.
Nech sa páči.
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p. Pavelčák, úspešný kandidát na náčelníka MP: Ďakujem za slovo, takže vážený pán
primátor pani poslankyne páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa v krátkosti predstavil a
následne predstavil aj koncepciu rozvoja Mestskej polície Košice. Volám sa Slavomír
Pavelčák, mám 49 rokov, narodil som sa a bývam doposiaľ v Košiciach, som
absolventom strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, v mestskej polícii
som pracoval od roku 1993 do roku 2011, pričom som prešiel viacerými funkciami, od
policajta priameho výkonu služby cez koordinátora, veliteľa stanice, vedúceho
oddelenia výchovy školenia a výcviku až po funkciu zástupcu náčelníka Mestskej
polície v Košiciach. V polovici roka 2011 som po dohode odišiel z mestskej polície,
nastúpil som ako odborný referent na Okresný úrad Košice, na odbor všeobecnej
vnútornej správy, kde som pôsobil do júla 2013, od augusta 2013 do konca roka 2018
som pôsobil na pozícii vedúci servisu v súkromnej firme. Od 1. 1. 2019 som sa vrátil na
pozíciu zástupcu náčelníka mestskej polície, kde pôsobím doposiaľ. Teraz k tým
víziám, resp. ku koncepcii rozvoja mestskej polície, tak v prvom rade by to malo byť
zámery v oblasti riadiacej a kontrolnej činnosti, určite je potrebné zaviesť 24
hodinových systém práce na každej stanici mestskej polície, zaviesť okrskový systém,
posilniť priamy výkon služby, samozrejme vyžaduje si to určitý počet policajtov, tzn.
navýšenie policajtov chcem, aby policajti neboli vnímaní len ako služba, ktorá sa
premáva autách, ale aby pôsobili v priamom výkone služby v peších hliadkach, aj
cyklohliadkach, samozrejme ako som spomínal je to závislé od počtu policajtov v
nadväznosti na množstvo úloh, ktoré mestská polícia plní. Za ďalšie, bolo by vhodné
zas zaviesť do praxe systém rotačných kontrol, do toho systému zapojiť sa všetkých
riadiacich pracovníkov na úseku veliteľov staníc, aby kontroly boli objektívne a
jednotliví velitelia neprehliadali určité nedostatky na vlastných staniciach. Veľmi
dôležitý je tak isto úsek prevencie a verejného poriadku, tam je potrebné organizovať v
celomestskom rozmere preventívno-bezpečnostné akcie v spolupráci s policajným
zborom, zamerané napr. na vandalizmus nedovolenú konzumáciu alkoholických
nápojov a znečisťovanie verejného priestranstva. V oblasti materiálno technického
zabezpečenia je potrebné rozširovať ďalej systém integrovaného kamerového systému,
doplniť viacej klientov, je tak isto vhodné vybudovať tzv. satelitné pracoviská, pretože
momentálne zhruba 210 kamier sleduje 1 operátor, striedavo 2 operační pracovníci, čo
je myslím si, nie je veľmi dobrý stav. Bolo by vhodné vybudovať tie satelitné
pracoviská na úrovni jednotlivých staníc mestských polícií a tým pádom, sledovanie
tých kamerových záznamov bolo troška efektívnejšie. Zhruba všetko, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Pavelčák ostaňte pri mikrofóne. Nech sa páči
otváram diskusiu, ak sú nejaké otázky. Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mňa už pri verejnom vypočúvaní zaujalo vec
akou sú pochôdzkári a preto moja otázka znie, ak by sa chceli pochôdzkári zaviesť do
Košíc o koľko policajtov by sa musel navýšiť stav a koľko by to stálo asi finančných
prostriedkov, aby ten systému pochôdzkárov fungovať. Vďaka.
p. Pavelčák, úspešný kandidát na náčelníka MP: Systém pochôdzkárov funguje aj teraz, len
možnože tí policajti nie sú vydané priamo v pešom výkone služby, pretože ich je
skutočne málo, a keď majú plniť úlohy, tak predsa len to auto je ako prostriedok
mobility, vedia sa presunúť z jedného miesta na 2. omnoho rýchlejšie. Momentálne
plánujeme od 1. 1., resp. od 7. 1. prijať do pracovného pomeru 20 nových príslušníkov
mestskej polície a samozrejme ak to dovolí rozpočet, tak od júla 2020 ďalších 20
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príslušníkov mestskej polície, ktorí budú zaradení do priameho výkonu služby.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor, kde začnem. Najprv
oznámim, že budem dávať jednu otázku takú dosť bežnú a potrebnú Staromešťanov,
najprv by som chcel niečo povedať na osobu pána budúceho náčelníka mestskej polície,
ktorému dám hlas, keďže na ulici stretávam pracovníkov a minimálne desiatich som sa
pýtal na jeho adresu a veľmi pozitívne a naozaj nemali dôvod a sú to ľudia, ktorých
poznám roky, povedali, že je ľudský, že je ochotný, že sa s ním dá, a že na skúsenosti,
čiže k jeho osobe absolútne žiadne výhrady, keďže aj teraz som s ním komunikoval pred
malou chvíľou, úplne normálny človek taký, aký by mal byť každý úradník, alebo každý
funkcionár. No toto je, čo sa týka pána náčelníka budúceho alebo navrhovaného. Chcel
by som pán primátor povedať niečo o transparentných konaniach, kde ste z deviatich
uchádzačov trafil 7 naozaj ako dobrý vizionár a konkrétne k tu sme mali kandidátov,
kde jeden mal 19 rokov praxe v policajnom zbore bol veliteľom obvodného oddelenia
lebo som čítal životopisy učil na policajnej škole, mal policajnú akadémiu, právnickú
fakultu, v porovnaní s pánom Pavelčákom, najviac snáď bizarne vyzerala tlačová správa
napísaná marketingovým oddelení mesta Košice, kde prevzali ju médiá a bolo napísané,
že zvíťazil pred konateľom SBS. Zrejme mu chýbalo niečo v riadiacej praxi, preto
uviedol aj túto skutočnosť, lenže naozaj, keď niekto má právnickú fakultu, policajnú
akadémiu, dlhoročné skúsenosti, dosť ponižujúco to bolo napísané na adresu toho
človeka, to nemá nič spoločné s týmto pánom, ktorý tu stojí a ktorému v podstate sa aj
ospravedlňujem, že pri tomto bode uvádzam tieto skutočnosti. Ďalej uvádzam, že vo
výberovej komisii boli obaja námestníci, ja neviem ako oni rozumejú problematike
mestskej polície, ak áno tak som veľmi milo prekvapený a mohol tam byť pán
Berberich hej ja viem, že sa vám páčim, ale nemusíte sa na mňa pozerať, ja som nič zlé
nepovedal, hej, ma to veľmi irituje, zakaždým sa otáčate. Že mohli by ste nabudúce viac
odborníkov, naozaj hovoríte o nejakých transparentných konaniach, ale nič na nich
transparentné nebolo, to len vy ste si pán primátor vsugeroval transparentné,
najtransparentnejšie v histórii Košíc, ešte 100-krát to zopakujme a budeme to veriť, ale
fajn to je jedna vec, otázka môžem?
p. Polaček, primátor mesta: Čas vám vypršal.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Prihlásim sa.
p. Polaček, primátor mesta: Prihláste sa 2-krát. Keď sme pri transparentnosti dovoľte jednu
krátku poznámku, dnes vyšlo hodnotenie transparentnosti 100 slovenských verejných
firiem, v rámci verejnej firmy hodnotilo to Transparenty International Slovensko, zo
100 sledovaných tých firiem naše 4 mestské podniky sú prvé štyri. 1. Mestské lesy
Košice dostali známku A, ako jediný verejný mestský podnik. 2. je dopravný podnik, 3.
je tepelné hospodárstvo a 4. bytový podnik. Ide Žilina, Prešov a tak sa opäť vraciame
obkľukou k nám niekde potom ďalej, čiže o tom my rozprávame. Transparentný výber
znamená, že aj firma sa snaží, aby fungovala transparentne. Nech sa páči, s faktickými
pán poslanec Gibóda. pán poslanec Karaffa, pán poslanec Djordjevič. Sám na seba ?
Toto musíme nejak zatrhnúť, len neviem jak ešte.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Tú istú radu by som dal aj vám
pán poslanec ak sa vám nepáči, že sa na vás niektorí občania alebo poslanci dívajú tak
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znalosti veru práve preto možno, že príliš veľa rozprávate, k tomu, keď ste mali nejaké
výhrady k tlačovej správe pán poslanec, ak si mali nejaké výhrady tlačovej správe nič
vám nebráni tomu, aby ste kontaktovali naše komunikačné uviedli túto svoju výhradu,
aby sa nabudúce možno že vyvarovali nejakému, nejakému nesprávne uvedenému údaju
a čo sa týka tej transparentnosti pán kolega, poslanec možno že by tie komisie boli
transparentnejšie, keby sa v nich sedeli vy, čo sa týka tej odbornosti komisií, no
súčasťou tejto výberovej komisie, bol aj predseda Združenia mestských obecných
polícií a práve to bol ten garant tej odbornosti v tejto sfére, ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja som v zásade chcel
povedať to isté pánovi poslancovi Djordjevičovi, pán kolega na začiatku rokovania ste
pripomínali pánovi primátorovi, aby veľa nerozprával, pretože zbytočne sa len predlžuje
rokovanie, ale vy máte ku všetkému vstup, ku všetkému máte faktické poznámky a
častokrát sú zbytočne osobné, je tam veľa invektív, neviem je to potrebné, však idú
sviatky, tak skúsme trošku nad tým porozmýšľať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, takže pán primátor aj
zároveň poslanec Karaffa, naozaj neboli by žiadne invektívy, žiadne faktické
poznámky, len my tá transparentnosť píli uši. Nemá to nič spoločné s človekom, ktorý
vyhral, čiže on má podporu zamestnancov, poďme k otázke, konkrétne, keď ak
zbytočne sa neprihlásim alebo zbytočne sa prihlásim ešte raz, teraz to zvládnem 30
sekúnd, že či budete chrániť rezidentov napr. v okolí amfiteátra pri nejakej udalosti
masovejšej alebo v okolí Steel Arény, v okolí športovej haly, keď sa bude očakávať
väčší prílev ľudí z iných okresov a korigovať ich na nie, že záchytné parkoviská tie
nemáme, ale niečím obdobným, ktoré bolo celkom dobre zvládnuté, čo pochválim teraz
vedenie mesta pri hokejových majstrovstvách sveta, kde boli záchytné parkoviska a
fungovalo to.
p. Pavelčák, úspešný kandidát na náčelníka MP: Áno, takže keď budeme realizovať
preventívno-bezpečnostné opatrenia určite zabezpečíme, aby na tom mieste, kde to
podujatie bude bežať, aby nebol nejaký dopravný chaos alebo porušovanie verejného
poriadku.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem ja by som sa chcel opýtať, pána kandidáta na funkciu šéfa
mestskej polície, ako to vieme zorganizovať s tzv. spoločnými hliadkami aj so štátnou
políciou, jedno obdobie takéto pokusy tu boli, boli aj úspešné pokiaľ viem, samozrejme
nebolo to zrejme možné urobiť celoplošne na území celého mesta, ale selektívne zrejme
tam, kde na to boli nejaké osobitné dôvody, takže tu by som bol rád keby ste povedali
niečo ako to si vy predstavujete a, čo budete iniciovať vo vzťahu k štátnej polícii, aby
sme boli účinnejší a efektívnejší, no a potom v rámci odbornej výchovy a zlepšovania
kvalifikácie aj telesnej zdatnosti mestských policajtov, by som chcel vedieť, aké sú vaše
predstavy, čo s tým vieme ďalej robiť, aby to malo progres a ako pána Pavelčáka
osobne poznám, už pôsobenia tu na mestskej polícii som presvedčený, že je to
momentálne veľmi vhodný a jediný kandidát, takže môj hlas dostane, aj keď na 2.
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strane musím povedať, že mestská polícia, k jej činnosti zo strany verejnosti, keď tak
chodím medzi ľudí zažíva aj pomerne dosť veľkú kritiku, pretože ich slabo vidno a tá
pochôdzková činnosť, keď sa realizuje poväčšinou presunmi v motorových vozidlách,
je vnímaná ľuďmi akože vôbec vlastne nie sú nikde, tak trebalo by, sa tu majú navýšiť
na budúci rok počty mestských policajtov, aby sa na tú pochôdzkovú činnosť viacej
myslelo, pretože najmä v tých jarných, letných mesiacoch je to veľmi potrebné, lebo
ináč z auta málokedy niečo vidíme a nie vždy možno sa iba spoľahnúť na to, že nám
nejaký obyvatelia alebo vám teda, volajú na dispečing a hlásia nejaké problémy, ktoré
treba riešiť. Toľko z mojej strany, ináč kandidáta podporujem a môj hlas dostane.
p. Polaček, primátor mesta: Pán kandidát spomeňte aj spoluprácu so štátnou políciou, konské
hliadky a MHD.
p. Pavelčák, úspešný kandidát na náčelníka MP: Takže v podstate s policajným zborom máme
veľmi dobrú spoluprácu s krajským veriteľstvom aj s okresným veliteľstvom,
spolupracujeme s nimi pri kontrolách dajme tomu, s prepravnými kontrolórmi MHD
proste skôr MHD, tak isto realizujeme rôzne preventívno bezpečnostné akcie ako boli
napr.aj MS v hokeji, ale aj rôzne iné akcie, pri ktorých treba združiť väčší, väčší počet
policajných zložiek, čo sa týka spoločného výkonu služby je to otázka, ktorú je potrebné
prerokovať s okresným riaditeľom aj s krajským riaditeľom, my sa tomu nebránime
myslím si, že je to dobrá myšlienka, ako si spomínali v minulosti sa to osvedčilo, pokiaľ
bude záujem zo strany Policajného zboru, tak určite sa k tomu vrátime. Čo sa týka tých
peších hliadok, áno súhlasím s vami, vnímam to aj ja tak, častokrát sme dotazovaní tým,
že skutoční či mestskí policajti slúžia len v autách, ale ako som to aj pred chvíľou
povedal vzhľadom na to, že ich je, no pomerne málo a majú množstvo úloh, tak keď je 1
hliadka v služobnom obvode, tak keby bola pešia, tak nestihne obslúžiť toľko udalosti,
resp. vykonať toľko zákrokov ako treba to auto je skutočne potrebné na to, aby sa
vedeli presunúť. Pokiaľ bude viac policajtov určite pešie hliadky alebo cyklohliadky
budú, momentálne ešte k tej spolupráci s policajným zborom v centrálnej mestskej zóne
od utorka slúži tzv. policajná hypológia, to znamená, že sú to dvaja príslušníci
Policajného zboru, ktorí slúžia na koňoch.
.
p. Polaček, primátor mesta: A bude to fungovať do 6. januára do troch kráľov.
p. Pavelčák, náčelník MP: Presne tak, ako povedal pán primátor.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán Hlinka s faktickou.
p. Hlinka poslanec: Faktická poznámka. Na pána ešte mám jednu podotázku, ja som sa pýtal
na tú odbornú a fyzickú zdatnosť a čo s tým budete robiť?
p. Pavelčák, úspešný kandidát na náčelníka MP: No, takže je to jedna z tých primárnych úloh,
ktorú som síce nespomenul teraz, ale bola pôvodne prezentovaná, v koncepcii máme
školiace stredisko prostredníctvom nich budeme vykonávať permanentné školenie, čo sa
týka odbornej prípravy, aj fyzickej prípravy, samozrejme do toho budú spadať aj streľby
a určite zvýšime v tomto smere činnosť.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickou pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Hej veľmi rýchla, lebo som mu už sľúbil že
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sa už neozvem, trošku odľahčíme pri grilovaní, odporúčam aby tie kone nechodili po
tom po neočistených chodníkoch.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja by som sa chcel spýtať na dve praktické
otázky, 1. je aká je vízia stanice na KVP, lebo ten obvod je predsa len veľký, pribudol k
tomu aj Luník IX obhospodarujú aj Pereš napríklad a skutočne tí policajti nám veľmi
pomáhajú napríklad pri prechodoch, v raňajších hodinách, aj pri kultúrnych akciách,
musím pochváliť, ale opäť to čo hovoril aj kolega Hlinka, tým že majú taký veľký
obvod, musia sedieť v autách, aby dokázali robiť zákroky a na uliciach ich nevidno, tým
pádom aká je budúcnosť tejto stanice, čo plánujeme z hľadiska rozvoja zabezpečenia
peších hliadok a 2. otázka je, ako plánujeme rozhýbať odťahovanie autovrakov z
košických sídlisk, lebo tento proces je veľmi rigidný poviem to tak, veľmi skostnatelý a
strašne dlho nám trvá. Ja osobne a mestská časť eviduje auto vraky, ktoré sme nahlásili
pred troma štyrmi rokmi a stále stoja na tom istom mieste.
p. Pavelčák, úspešný kandidát na náčelníka MP: Takže čo sa týka poslinenia výkonu služby
samozrejme v nadväznosti na počty policajtov, ktorých budeme môcť prijať uvažujeme,
že posilníme samozrejme aj stanicu KVP, aby mala minimálne možno do pol roka
dvoch policajtov a čiastočne potom sa uvidí. Tým, že došlo k zlúčeniu staníc Luníka IX
aj KVP, nepribudli len stanice resp. územné obvody, ale aj ľudia hej, to znamená že
máte, by som povedal, viacej ľudí v obvode ako ste mali predtým a dá sa to korigovať,
ale samozrejme pohľad starostu je v poriadku, okej chcete vidieť pešie hliadky
samozrejme, pokiaľ to bude možné počty navýšime. Čo sa týka auto vrakov je to nie len
problém Košíc, je to problém celoslovenský, pretože tá legislatíva aká je nie je úplné
úplne jasná, resp. nerieši všetky veci, aj vrak, ktorý je na sídlisku, dajme tomu ako vy
hovoríte 3 roky niekedy nemôžeme odstrániť, pretože buď nie je známy majiteľ vozidla
alebo tam prebieha nejaké dedičské konanie alebo je to predmetom iného sporu, to
znamená, že s tým vozidlom sa nedá nakladať. Tak isto mesto, resp. mestská polícia má
obmedzený počet miest, kde môže takéto vozidlá uskladňovať. Vždy sa snažíme
akonáhle sa jedno miesto uvoľnení, vždy sa snažíme pomôcť tam, kde je ten problém
najvypuklejší.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne ja som v minulosti pán primátor požiadal aj vás,
resp. mesto Košice o zriadenie stanice mestskej polície v mestskej časti Pereš. Navrhol
som nový obvod Pereš, Lorinčík, Poľov. Dnes podľa môjho názoru nezmyselný patríme
pod KVP Myslavu, čo absolútne kolegovia, keby aj chceli nestíhajú. Neviem či ja mám
naháňať autá, ja mám pokutovať mám dávať papuče netuším. 23.11 som sa skoro pobil
pri kontajneri, keď nejaký roboš mi tam napchali odpad stavebný, nakoniec to vyzerá že
to bol obyvateľ mestskej časti Juh, ale čakáme na šetrenie, ale nie je normálne ak
zavolám 159, nedovolám sa nikde. Prípadne príde mi o 20 - 30 min, niekedy o 3
hodinky, lebo nemajú auto do mestskej časti Pereš cez I50. Lorinčík je na nás
nalepený, Lorinčík patrí pod Poľov a pod Šacu. To je, neviem kto toto vymyslel,
netreba sa vyhovárať, ale treba toto zmeniť. Ja som požiadal o to, aby sme mali
spoločnú stanicu. Nelogické, kým tí ľudia prídu cez I50 z KVP. To mi sú už potom
niekedy veľakrát úplne zbytoční. Na bicykli prísť nemôžu samozrejme. 2. vec je tohto
týždňový sneh, mal som problémy vykonať zimnú údržbu, kvôli parkujúcim autám.
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Táto móda sa tu objavila tým, že ľudia zo sídlisk, ktorí boli zvyknutí parkovať zadarmo
a hlavne na hulváta, začali parkovať autá v mestskej časti Pereš. Na ulici, nie vo dvore,
na ulici. Lebo on bol na KVP, na Terase zvyknutý pod svojím blokom parkovať. No a
potom mi zavolá kolegynka z dispečingu, že má odhrnuté cesty, z polície. Tak to bolo
také viete trocha divné, keď táto polícia, ani jeden oznam, ani papuču neriešila. Pritom
ľudia majú veľké dvory, majú garáže. Ale hovorím, týka sa to nie starousadlíkov, ale
nových obyvateľov, ktorí boli zvyknutí na sídliskách, ktorí boli zvyknutí porušovať
pravidlá. To, že hovorím pravdu, včera som niesol kolegynku na KVP o 17-tej,
katastrofa pri pošte. V križovatke, vpravo, vľavo autá, priamo pri polícií. Žiadnu papuču
som nevidel, neviem ako toto budete chcieť riešiť ako nový náčelník. Pozrime sa tu na
parkovanie, čo stále kritizujem za žltou čiarou, prepáčte za výraz, čo to za exoti môžu
nechať auto za žltou čiarou. A príde a to je v poriadku, lebo aj druhý tak parkuje. Toto
tu ale nehnevajte sa tu nebolo pred dvoma rokmi. Bol tu poriadok, bolo tu EEI, ktoré
niekto vykopol a sú ľudia šťastní, fajn, ale tu je bezvládie a bezprávie. Tu sa parkuje na
sedláka, na hulváta, na tráve, hocikde. Nakoniec je ten za blázna, ktorý parkuje v súlade
s pravidlami. Toto by som bol rád, keby ste odstránili naozaj, potom riešme tých ktorí
neplatia väčšina, ale riešme najprv tých, ktorí parkujú protizákonne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán kandidát zaujmite svoje miesto, zoberte si papier, pero
zrýchlime to trošku. Dáte všetky otázky a potom vám pán kandidát zodpovie naraz.
Nech sa páči pán poslanec Saxa má procedurálny.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne kolegyne, kolegovia, hlavne kolegovia nie sme
v bode interpelácie, ani dopyty. Neriešme si svoje veci, ktoré máme v mestskej časti, na
to sú iné body. Dávam procedurálny na ukončenie diskusie v tomto bode, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána
poslanca Saxu.
Hlasovanie č. 30 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, pokračuje s faktickou pán
poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem ti len trošku na odľahčenie na kolegu
Karabina, že spomenúť v príspevku 4-krát KVP, už Vám to začnem počítať, že
koľkokrát spomeniete zastupiteľstvo KVP, ale je to v pohode. Len chcem povedať, že
sme skoro susedia, tak spravme niečo spoločne, rozvíjajme sa spoločne, nebudujme
zbytočné múry.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči nasleduje pán poslanec Blanár. Sme v bode
Personálne zmeny na pozícií náčelníka mestskej polície, nech sa páči.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor, mám zopár otázok na
kandidáta náčelníka. Moja prvá otázka je, bolo tu dnes spomenuté že, najbližší rok by
sme chceli posilniť počty mestských policajtov o 20 a možno v druhej polovici roka o
ďalších 20, tak ja by som rád vedel, aký je skutkový stav dnes, keďže všetci frfláme
troška na prácu mestskej polície, že ich je málo. Aký je dnes stav, aký majú dnes
podstav, keď jednoducho prijmeme 20 kusov mestských policajtov, ako to porieši
situáciu. Či len doplníme podstav, alebo jednoducho si niečo pomôžeme navýšime
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nejaké počty na niektorých staniciach. A 2. otázka je z jeho pohľadu, ak by si vedel
predstaviť to fungovanie tak ako, aby to bolo vyslovene na jeho na jeho obraz asi, aký
by mal byť koncový stav polície tak, aby jednoducho mali aj tie pešie hliadky aj
motorové hliadky. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len pre Vašu informáciu, v súčasnosti okolo 240
policajtov, nemáme žiadny nadstav ani podstav. Teraz sme doplnili v rámci
organizačnej štruktúry pán poslanec policajtov, myslím že štyroch alebo piatich. Na
základe rôznych stretnutí, aj z radov starostov, sme škrtli z mestskej polícii okolo 300
tis. Eur, tzn., ak sme chceli prijať 20 v januári a 20 policajtov niekedy v lete, môžeme
ísť len do polovičného riešenia, je bez rozpočtu, ktorý je pred nami. Nech sa páči,
nasleduje pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Možno pár sekúnd povenujem tomu, čo povedal
pán námestník Gibóda, že keď je nejaká tlačová správa a tak ďalej, že sa stačí ozvať na
naše oddelenie a že sa to upraví. Možno nemáte o tom vedomosť pán námestník, ale
neupraví sa to. 3-krát som minule upozorňoval, že sú tam klamlivé informácie a 3-krát
mi prišla odpoveď takmer ako od robota, takého čo sú nastavené. Áno prijali sme to,
ďakujeme, ozveme sa. Samozrejme, dvakrát z inej adresy, takže robot to nebol, to bola
sranda. Treba si ale uvedomiť, že to nefunguje a treba možno pozrieť na to naše tlačové.
2. vec je, ktorú sa opýtam, pretože možno ma troška prekvapilo, že pán poslanec Saxa
má pocit, že na také veci sú interpelácie, dopyty, atď. no nezaberá to ani interpelácie ani
dopyty, ja som sa 2-krát pýtal aj na komisii dopravy, keď ešte ju mal na starosti kolega
poslanec Petrovčik, následne aj interpeláciami a ja sa teraz rovno opýtam, keďže tu
máme pána potencionálneho, nech nám povie, pretože i napriek tomu, že som
Ťahanovčan, ale občas si robím prehliadku aj mesta na kolobežke a minule som narátal
ráno 7 žltých autíčok zaparkovaných. Takže by som chcel aby nám teraz povedal, koľko
pokút za posledný rok udelili tým vašim autíčkam. Hovorím priamo vašim, lebo však
vaše fotky na nich boli pol roka. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, toto je bod zmena na post náčelníka. Štatistiky dnes
asi ťažko a hlavne ak sa pamätám ste interpelovali a dostali ste odpoveď a naozaj som si
dal na tom záležať aby tá odpoveď bola čo najčistejšia, takže verím, že máte tú
odpoveď. Nech sa páči pán námestník s faktickou.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Neviem kde ste videli tie autíčka
pol roka. Aj vy sa vozíte na kolobežke a keď si nad ňu vylepíte svoj výraz, tak ho tam
budete mať, tiež ste si ju od niekoho kúpili alebo prenajali, to ja už neviem, do toho
nevstupujem. Tak isto toto bola prenajatá služba a pán Špak, keď napíšete na tlačové, to
neznamená, že to zmenia hneď podľa vášho názoru, možno nemáte pravdu, viete. Veď
treba sa nad tým takto zamyslieť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa prosím venujme sa personálnej zmene.
Nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja by som mal na kandidáta 2 otázky: 1. otázka sa týka, nadviažem
na to na, čo sa pýtal už pán poslanec Djordjevič. Ja bývam na terase práve v blízkosti
Steel Arény, lokalita Ružová, Muškátová, Idanská ulica, či by si v tejto lokalite vedel
predstaviť a vedel by podporiť návrh v podstate osadenia dopravnej značky okrem
zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy, pretože práve táto časť terasy je postihnutá, v
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časoch konania rôznych kultúrnych a športových akcií tým, že obyvatelia nevedia
zaparkovať, keďže tam stoja vozidlá návštevníkov Steel Arény. Druhá otázka súvisí s
tým, čo dnes vlastne predniesla v bode slovo pre verejnosť pani Orosová. Či sa mestská
polícia tým zaoberala, prípadne aké riešenie ak vie teraz v tejto chvíli povedať pán
Pavelčák by vedel v podstate predstaviť a zrealizovať v súvislosti so situáciou, ktorá je
priamo pred vstupom do mesta, pred železničnou stanicou. Ja som sa v minulosti
zúčastnil za spolok na podporu skrášľovania Košíc pracovného stretnutia aj so
zástupcami železníc Slovenskej republiky, kde sa tento problém otvoril, pretože
železnice majú všeobecne na celom Slovensku problém s takýmito neprispôsobivými
obyvateľmi, resp. ľuďmi, ktorý im znečisťujú, nielen stanice a staničné priestory, ale
samotné vagóny, čiže 2 otázky som dal. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap nech sa páči.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja som si klikol teraz na stránku
Transparency International, trošku by som poopravil tie informácie, ktoré ste dali. Je
pravda, že naše mestské spoločnosti sú na 1. 2. a 3. mieste v rebríčku mestských firiem,
ale treba ešte povedať to, že v celkovom hodnotení Transparency International na 1.
mieste je spoločnosť Tepláreň Košice za celé Slovensko s 89 % výsledkom, ako
najlepším. Druhé sú Mestské lesy Košice a tak je Slovenská pošta, ku transparentnosti
ale to nevadí, to sú len detaily. Mám otázku na pána náčelníka, budúceho, akú má
predstavu, pri rozvoji stanice - Policajnej stanice Košice Juh, pretože v septembri bol
prístup z vašej strany na zlepšenie bezpečnosti mestskej časti Juh v okolí Jarmočná,
v okolí základnej školy Staničná, Požiarnická, Jantárová, kde sa prakticky za 3 mesiace
tá bezpečnosť výrazne nezlepšila v okolí základných škôl a týchto ulíc tak isto
obchodného centra Astória. Aká je vízia prakticky do budúcna či personálneho
posilnenia, pochôdzkových činností vzhľadom na to, že v blízkosti sa nachádzajú
naďalej ešte dve osady na Jarmočnej, kde tiež čakáme riešenie. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja vás pán poslanec poopravím, aby sme sa tu
nedoťahovali. Máte tam možnosť selektovať mestské podniky a Tepláreň Košice je
štátny podnik, iný subjekt, čiže čo som povedal platí. Pán poslanec Špak, nech sa páči
s faktickou.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len doplním kolegu Knapa, že tie územia ktoré
vymenoval, tak mňa by zaujímalo okolie Hotela Centrum, aj keď sa to pri pamätníku
Kuciakovi podarilo, dá sa povedať takým prirodzeným spôsobom prečistiť, ale okolie
Hotela Centrum, to je naozaj tragédia. Mám tam firmu takže preto mám prehľad.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán kandidát predstúpi pred mikrofón. Diskusia
je uzavretá. Povie čo povedať môže, bola uzavretá, bol procedurálny návrh a pristúpime
k hlasovaniu.
p. Pavelčák, úspešný kandidát na náčelníka MP: Ďakujem za slovo, takže na otázku pána
poslanca Karabina. Nemyslím si, že zriadenie stanice mestskej polície ďalšej, teda v
mestskej časti Pereš je riešením, pretože myslím si že už aj v súčasnosti máme tých
staníc mestských polícii pomerne dosť. Bratislava hlavné mesto napr. má len 5 staníc,
my ich máme 9. Každá stanica so sebou prináša aj určité administratívne funkcie, to
znamená veliteľstvá, koordinátori, atď., tí ľudia sa stratila v podstate ako úradníci,
nebudú vo výkone služby. Takže podľa mňa je pre vás asi veľmi vhodné riešenie,
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možnosť zriadiť nejakú úradovňu, aby ste tam na určitý čas mali policajtov, ktorí budú
vedieť čo majú robiť a dostanú priamo od vás úlohy. Vieme sa takto dohodnúť, takto sa
stretnúť a tento problém vyriešiť. Okej, pán Blanár, mal otázku, aký počet by bol
ideálnym, no tak, pardón prepáčte. Ideálny počet by bol asi 300 policajtov myslím si, že
pri takomto počte by bolo skutočne tých policajtov vidieť v uliciach. Čo sa týka pána
Špaka, tak na tie žlté vozítka momentálne neviem Vám povedať, lebo nemá štatistiku.
Pán Karaffa sa pýtal ako je to s ulicami Ružová a Muškátová, atď. počas zápasov, resp.
podujatí v Steel Aréne. No jednou z možností je teda osadenie dopravnej značky zákaz
vjazdu mimo dopravnej obsluhy, ale ten problém to nerieši, podľa mňa by bolo vhodné
na Terase sa zaoberať komplexným riešením parkovacích situácii a to z úrovne mesta,
ale aj v ostatných mestských častiach. Čo sa týka železničnej stanice a bezdomovcov,
tak samozrejme áno máme tam hliadky, nie sú samozrejme všade, nemôžu všetko
vidieť. Tam konkrétne realizujeme aj spoločný výkon s policajným zborom.
Samozrejme problém je ten, ono tých asociálov z nejakého miesta, keď vytlačíme, oni
sa tam spravidla po chvíli vrátila. Sme troška limitovaný legislatívnymi možnosťami, to
znamená, lebo človek, ktorý je bez finančných prostriedkov a je bezdomovcom, stáva sa
prakticky nepostihnuteľným. Tzn. nastáva tam akože v úvodzovkách také
prenasledovanie tých ľudí, vyháňanie z miesta, ale samotná sankcia nič nerieši, pretože
je nevymožiteľná. Tam by možno bolo dobre spolupracovať s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi z príslušných mestských úradov, aby sa oni aktívne starali o tých ľudí,
ktorí sú bezdomovcami, atď. a pracovali s nimi v teréne. Policajt je represívna zložka,
on samotný problém bezdomovectva nevyrieši. Čo sa týka pána Knapa, tak na stanicu
Juh určite plánujeme posilniť, samozrejme vždycky je to o tom koľko policajtov nám
príde, keď sa podarí tých 20, tak určite aspoň dvoch policajtov tam dáme. Čo sa týka
Astórie a ďalších ulíc viem, že pán veliteľ Pusta tam pravidelne plánuje hliadky
kontrolujú to, pokiaľ je to málo tak vieme dohodnúť, aby sa tá intenzita zvýšila. Vieme
dohodnúť tak isto spoluprácu s policajným zborom, aby tam chodili hliadky aj z
Policajného zboru v Košiciach. No a pán Špak pre vás aj to isté čo sa týka Hotela
Centrum, beriem to ako podnet zvýšime tam hliadkovú činnosť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, môžete sa odobrať na svoje miesto a poprosím
uzatvára diskusia je uzatvorená, čiže poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu
na uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 2 ods. 3 zákona číslo 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
§ 10 ods. 3 zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov za
A) berie na vedomie informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie
pracovnej pozície náčelníka Mestskej polície mesta Košice, ktoré bolo vyhlásené
primátorom mesta Košice dňa 17. 10. 2019; za B) ruší poverenie Ing. Ladislava
Suchého na zastupovanie náčelníka Mestskej polície mesta Košice v plnom rozsahu s
účinnosťou od 1. 1. 2020; za C) vymenúva Ing. Slavomíra Pavelčáka, PhD. do funkcie
náčelníka Mestskej polície mesta Košice s účinnosťou od 1. 1. 2020; za D) žiada
náčelníka Mestskej polície mesta Košice po a) predložiť na rokovanie samosprávnych
orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Koncepcia riadenia a rozvoja Mestskej
polície mesta Košice, ktorým sa prezentoval na neverejnom a verejnom vypočutí,
doplnený o reálne skutočnosti a strategické plány na roky 2020 až 2023 v termíne do
troch mesiacov od vymenovania do funkcie, po b) predložiť na rokovanie
samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu „Odpočet plnenia koncepcie riadenia
rozvoja Mestskej polície mesta Košice“ v termíne do od vymenovania do funkcie vždy
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po ukončení každého pol roka.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 31 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Pán Slavomír Pavelčák blahoželám vám od 1. januára 2020 sa
stanete novým náčelníkom mestskej polície. Pracovnú pozíciu náčelník Mestskej polície
mesta Košice na základe poverenia v zmysle uznesenia z XXI. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 18. júna 2018, číslo 1138 od 01.07.2018 vykonáva
Ing. Ladislav Suchý a bude vykonávať do 31. 12. 2019. Touto cestou mu chcem aj
poďakovať za jeho prácu, verím, že mnohým z nás Košičanom vo svojom výkone
pomohol. Ďakujem pekne. (pozn.: potlesk v sále)
--Bod č. 7
Zámer mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu „Analýza a prešetrenie tendrov
týkajúcich sa obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového
koľajového systému a preverenie postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks
akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií“
Bod číslo 7 bol v úvode rokovania vypustený.
--Bod č. 8
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – aktualizácia
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 8 predkladám bod Komunitný plán sociálnych
služieb 2016 - 2020, s víziou do roku 2025 v jeho aktualizácii. Tento bod je
programovým dokumentom, ktorý musí obec, teda aj mesto Košice vypracovať,
v súlade s §83 zákona o sociálnych službách v platnom znení. Jeho vypracovanie je
podmienkou pre čerpanie investičných prostriedkov na rozvoj sociálnych služieb
z IROP. Dňa 14. júla 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom
rokovaní uznesenie číslo 172, ktorým žiada primátora mesta Košice pripraviť a
predložiť na pripomienkovanie odbornej verejnosti aktualizáciu Komunitného plánu
sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 s víziou do roku 2025. Komunity plán bol
verejnou vyhláškou alebo verejne zverejnený, verejnosť sa k nemu mohla prihlásiť,
pripomienkovať ho, takisto ho mali poslanci k dispozícii, nebudem v tejto veci
zdržiavať, máte podrobný popis, čo všetko sa aktualizovalo, v tomto komunitnom pláne
nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, vážení
kolegovia, mám samostatný návrh uznesenia mestského zastupiteľstva k tomuto bodu,
takže ho rada prečítam - Mestské zastupiteľstvo Košice podľa § 10 ods.3 zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov po a) konštatuje, po 1.), že
podmienky prevádzkovania sociálne služby v terajšom charitnom dome svätej Alžbety
na Bosákovej ulici v Košiciach sú nevyhovujúce, preto je nevyhnutné tento kritický
stav, čím skôr vhodnou formou zmeniť; po 2.), že na základe verejných vyjadrení
kompetentných odborníkov aj poslancov mestského zastupiteľstva, diskutujúcich na
predchádzajúcich zasadnutie mestského zastupiteľstva k tejto téme, neexistuje žiadna
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legislatívno-právna prekážka, aby v lokalite terajšieho charitného domu na Bosákovej
ulici v Košiciach, kde predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Košice, mohlo byť
vybudované nové centrum sociálnych služieb pre mesto Košice. Ďalej budem uvádzať
len, centrum sociálnych služieb“ čiže ešte po b), primátora žiadame, teda žiada
primátora mesta Košice po 1.), aby v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice,
zabezpečil vypracovanie návrhu zámeru výstavby centra sociálnych služieb na
Bosákovej ulici v Košiciach, prípadne inej lokality. Po 2.), aby návrh zámeru predložil
na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v plánovanom riadnom termíne,
taktiež prikladám dôvodovú správu k tomuto uzneseniu, ďakujem, ktorá bola poslaná aj
poslancom, vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec Lipták
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo ja mám dve otázočky, keď som si preštudoval ten
materiál, možno mi to už možno je to tam, priznám sa, ako bude mesto pracovať s
bezdomovcami a s asociálmi, ktorí nám prebývajú v rôznych kríkov a takýchto miestach
ako je Fialková asanačné, Jarmočná atď., či počítame s nejakým nárastom terénnych
pracovníkov to je 1. vec a 2. vec, či máme, lebo súvisí to s touto otázkou, v pláne aj
výstavbu nízko štandardných sociálnych bytov, aby sa nám ľudia, ktorí sú v tých
charitných centrách, mali kam posunúť. To sú 2 moje otázky, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pani Dudová poprosím vás píšte si a potom naraz vystúpite, ak
budú otázky a bude ich viac. Niečo sa nám stalo s projektorom. Nech sa páči, pán
námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo, možno práve
čiastočne na túto otázku zodpoviem aj ja pánovi poslancovi. V poslednom období sa
konalo jedinečné podujatie, kde sa na spoločnom stretnutí stretlo, stretli zástupcovia
viac ako dvadsiatich organizácií pôsobiacich v meste Košice, nielen štátnych inštitúcií,
mestských inštitúcií, mestskej polície aj neziskového sektoru, ktorí riešili otázku
bezdomovectva, resp. ukončovania bezdomovectva v meste Košice. Na konci tohto
stretnutia, ktoré trvalo 2 dni a zúčastnili sa ho aj napr. pán poslanec Rovinský,
zástupcovia Arcidiecéznej charity a ostatní, sa dospelo ku základu platformy, ktorá by
mala začať pracovať práve na tom systéme, ktorý by mal vytvoriť tú politiku na
ukončovanie bezdomovectva v Košiciach a malo by sa pracovať pod heslom, ktoré znie:
Košice, mesto s bývaním dostupným pre každého. Nemá to byť iba o tom, aby tí
bezdomovci sa mali kam umiestniť ale, aby o tom, aby sme ako mesto mohli ponúkať
obyvateľom možnosť zostávať tu, hľadať aj to nízkoštandardné ubytovanie, keď majú
problém si dovoliť tie komerčné nájmy, ktoré sú tuná v meste. Čiže je to komplexný
problém, najbližšie stretnutie sa bude konať v januári, predpokladám, kde by sa mali
zúčastniť opäť všetky tieto organizácie s dátami, o ktorých sme sa, na ktorých sa
dohodli. Malo by to opäť pokračovať ďalej na odbornej úrovni tak, aby sme vytvorili
nejakú ucelenú koncepciu nielen, čo sa týka bezdomovectva ale celkovo dostupného
bývania pre každého v našom meste.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne poprosím hospodársku správu zožeňte projektor
hoc aj nižšej kvality, dokiaľ byťák donesie lampu alebo to opraví, máme tu projektorov
v meste určite dosť. Pán Hlinka nech sa páči, nasleduje potom pán poslanec Lesňák.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor, chcel by som sa vyjadriť k
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projektovému zámeru a to k opatreniu B.2.1 ktorým je zvýšenie dostupnosti a kapacít v
pobytových zariadeniach krízovej intervencie. Citujem : „Vytvorenie štyroch dočasných
SOS centier v blízkosti nelegálnych osád za malou stanicou Demeter v priemyselnej
časti sídliska Nad jazerom v záhradkárskej lokalite pod sídliskom Dargovských
hrdinov.“ Ja v tejto súvislosti navrhujem v súlade so zákonom 448 z roku 2008 Zbierky
zákona o sociálnych službách, definovať v tomto opatrení presnejšie, ktoré pobytové
zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie prichádzajú do
úvahy. Zákon definuje totiž pojmy ako nocľaháreň, útulok, domov na polceste a
zariadenie núdzového bývania. SOS centrum nie je v zákone definované. Zároveň
upozorňujem, že v súčasnom období, nie je v lokalite za malou stanicou vhodný objekt
na zriadenie pobytového zariadenia krízovej intervencie a ani vhodný pozemok vo
vlastníctve mesta Košice alebo mestskej časti. V pôvodne uvažovanej lokalite
Jarmočná, by sa mala budovať karanténna stanica pre psov ako dočasné riešenie a ďalší
objekt vedľa, plechový hangár nie je na pobytové zariadenie pre ľudí vhodný. Lokalita
Jarmočná je z hľadiska územia, je z komunitného plánu vyňatá pokiaľ sa uvažuje s
výstavbou sociálnych zariadení, takže prosím keby mi bolo odpovedané, aký typ
zariadenia krízovej intervencie sa v rámci SOS centrum chce realizovať v zmysle tejto,
tohto plánu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec Lesňák, do diskusie nie
je ďalší nik prihlásený.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže dobrý deň prajem ďakujem za slovo. Ja by som mal ešte
otázky týkajúce sa, odznelo tu, že bola možnosť pripomienkovať tento program ja by
som sa rád, aby sme sa už ako zastupiteľstvo vyhli tomu, že sú definované nejaké
lokality, kde by mali byť postavené buď sociálne nejaké príbytky alebo niečo podobné a
vyhol by som sa rád tomu, aby už daná mestská časť začala potom spisovať v čase, keď
sa už pripraví projekt a ide sa de facto schvaľovať projekt na výstavbu alebo realizáciu a
vtedy sa dozvieme, alebo tí obyvatelia sa z médií dozvedia, že sa niečo chystá a takouto
výnimkou nie je ani Mestská časť Košice - Košická Nová Ves, kde momentálne stále
ako som povedal naposledy, na Poľnej ulici je to zariadenie pre slobodné matky
s deťmi, opakujem je tam 115 momentálne ľudí v sociálnej núdzi, tento stav nám trvá
od roku 2006 a týmto chcem aj podporiť návrh pani kolegyne - poslankyne
Adamčíkovej k tomu, aby sme tu Bosákovú začali pretláčať a riešiť, pretože verejne vás
upozorňujem kolegovia v roku 2024 vyprší nájomný vzťah Arcidiecéznej charity v
Košickej novej Vsi a bol by som veľmi rád keby si už občania bývajúci na Poľnej ulici
mohli vydýchnuť a mohli sa zbaviť toho bremena, že teraz momentálne suplujú mestskú
časť Juh, typu príbytok pre tieto slobodné matky s deťmi, kde bol príbytok na
Všešportovom areáli, ale vravím všetko má svoje medze všetko má svoje okraje a tá
situácia je neúnosná. Poviem aj to, že pán primátor bol v danej, bol v danom objekte,
videl ako tam ľudia žijú, musím povedať, že aj zástupcovia arcidiecéznej charity sa
snažia to držať nad vodou, ale jednoducho tie strety obyvateľov a ich znížený komfort
bývania vzhľadom na to, že bolo to zariadenie určené pre 40 ľudí, teraz je tam 115 už
dosiahli svoj vrchol. Takže je skutočne načase to dúfam, že aj pani Dudová ten
dokument pripravila tak, aby sme ako mesto mohli reagovať na potreby a upozorním
ešte na 2 skutočnosti tá 1. je, že populácia v Košiciach nám starne to znamená, že
pribúda ľudí poproduktívnom veku a tá 2. skutočnosť je to, že mesto sa nám postupne,
nechcem povedať vyľudňuje, ale znižuje sa stav obyvateľstva, z 240 tis. sme teraz
niekde na úrovni 238 tis. ľudí v meste Košice. Takže je skutočne načase aj to čo
povedal Miro Špak v predchádzajúcom bode riešiť buď nájomné bývanie pre mladých,
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lebo nie je pravda to, že ľudia mladí nechcú nájomné byty. Ľudia chcú akékoľvek byty
či do osobného vlastníctva a tu môžeme vidieť, na tomto materiály všetko za všetkým
súvisí to bol by som rád, keby sme tu sociálnu oblasť v Košiciach naštartovali. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne do diskusie je prihlásený pán Knap, s faktickou
pán Blanár a pán Knap má zároveň procedurálny návrh?
p. Knap, poslanec MZ: Nie, nie.
p. Polaček, primátor mesta: Dobre procedurálny vyhoďme a s faktickou pán Blanár.
p. Blanár poslanec: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor, tak ja by som len v
krátkosti chcel zareagovať na pána poslanca Lesňáka. Ja som veľmi rád, že tieto slová
jeho tu odzneli a konečne povedal pravdu, ako sa veci majú, pretože ak sme riešili pred
pár mesiacmi Jarmočnú, tak tu jednoducho bolo prezentované, že v Košickej Novej Vsi
problém nie je, takže na to by som chcel ozrejmiť pozornosť. Obyvatelia Juhu tieto
problémy, o týchto problémoch vedeli aké sú, v Košickej Novej Vsi a na to
upozorňovali, preto bola petícia. Takže áno veľmi rád podporím tento návrh pani
Adamčíkovej, aby sme riešili ďalej túto situáciu, lebo jednoducho je to neúnosné, treba
aby sme k tomu zaujali stanovisko a jednoducho musíme pokračovať ďalej v tejto k
tejto téme, ale hovorím problémy sú v Košickej Novej Vsi a také isté problémy by boli
aj na Jarmočnej. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči s procedurálnym pán poslanec rieši
Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Rieši sa tu minulosť, riešme návrh pani Adamčíkovej, takže
dávam procedurálny návrh na ukončenie debaty, rozpravy alebo diskusie.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Djordjeviča o ukončení
diskusie.
Hlasovanie č. 32 -

za: 25, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem technikom, že nám veci začali fungovať. Takže diskusia
bude ukončená po príspevku pána poslanca Rovinského, nech sa páči nasleduje pán
poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, ja chcem touto cestou podporiť pani
Adamčíkovú, keďže sme sa bavili posledné mesiace práve tu tému výstavby charitného
domu. Za občanov Juhu a myslím že aj občanov Mesta Košíc, je potrebné pripraviť a
zriadiť tento charitatívny dom. Bosákova je vhodná lokalita, tzn. je tu jednoznačná
podpora, aby sa projekt rozbehol, realizoval a otvoril. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Rovinský, máte slovo.
p. Rovinský, poslanec MZ: No takže, čo by som chcel povedať, to že, platí to, že sociálne veci
by sa mali riešiť dekoncentrovane a decentralizovane. Čiže nie centralizovať, ale
decentralizovať, nie koncentrovať na Luník IX, ale riešiť tie problémy tam, kde
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vznikajú. Je úplne úžasné ako každý by chcel, aby to bolo dakde inde len nie v jeho
mestskej časti a keď už máme Bosákovú, tak fúknime tam všetko a máme pokoj. To nie
je pravda, ja vy som chcel upozorniť starostov mestských častí, že majú možnosť takú,
ktorú mesto nemá. A to je mať svojich terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí budú
identifikovať tie problémy tam, kde vznikajú, pomáhať tým ľuďom najlepšie vtedy, keď
ich problém ešte nenarástol. Lebo tí ľudia, u každého to má svoju genézu u tých
bezdomovcov. On je 1. deň vonku, 1. rok vonku, prvých 10 rokov vonku, po 10 rokoch
už ťažko budeme dačo riešiť. Čiže je potrebné to zachytiť, identifikovať a rieši a mesto
to nemá riešiť ani nemôže riešiť, ale môžu to riešiť mestské časti, čiže ja sa napríklad
opýtam južanov, ale platí to aj na západniarov. Koľko máte terénnych sociálnych
pracovníkov, ktorí denne sú tam a pýtajú sa tých všetkých bývajúci v neformálnych
príbytkoch, že čo potrebujú, či sú zavesení do sociálnej siete či dostávajú, dostávajú
nejaké dávky a podobne. Lebo by ste sa divili, že koľko tých ľudí nedostáva absolútne
nič. No to je 1 otázka sa zamyslite a viem, že mi odpovedať teraz nebudete lebo je to
ťažké. 2. otázka je ku tomu, ku tým nájomným bytom. Skutočne platí to, že nájomné
bývanie nie je sociálne bývanie a to si ľudia často mýlia. Pokiaľ cena mesačná za
užívanie bytu nebude výrazne nižšia, ako splátka hypotéky a náklady s bytom
vlastneným, tak určite tú veľká vôľa nebude a máme s tým v Košiciach aj skúsenosti
čiže, no a ešte jedna vec je dôležitá, sú v podstate 2 modely bývania nájomného. Jeden
model je taký, že mesto stavia svoje byty napr. Viedeň ale sú aj také napr. veľká
Británia, že sa využívajú súkromné byty a mesto organizuje to nájomné bývanie a u nás
máme cez 2000 voľných.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Hlinka s faktickou
p. Hlinka poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno ja by som chcel reagovať na predrečníka,
takže napr. mestská časť Juh, keď ste sa pýtali, tak ma na odbore sociálne veci jedného
pracovníka, ktorý má v agende túto terénnu sociálnu prácu a v súčasnosti sa hlásime do
projektu, pretože bola taká výzva, urobená cez úrad splnomocnenca na ďalších dvoch
terénnych sociálnych pracovníkov, ak budeme úspešní tak budeme po novom roku
personálne silnejší. A čo sa týkal mesta Košice, pán Rovinský mýlite sa, ak si myslíte,
že mesto Košice nemôže mať vlastných terénnych sociálnych pracovníkov, práve
naopak mesto môže mať predovšetkým, pretože ono je obcou s plnou zodpovednosťou
v zmysle zákona o sociálnych službách. Samozrejme mestské časti môžu tiež áno, ale
nie že mesto nemôže, a ešte jedna vec. Vy bývate niekde na mestskej časti Západ,
niekde pri Popradskej ulici, takže keby tam ste mali takúto nelegálnu osadu pod
oknami, tak asi by ste zmenili trošku názor na to, čo ste povedali 1. časti vášho
vystúpenia.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa má nejaký procedurálny
návrh?
p. Karaffa poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel by som, nevidím čo tam vlastne je na
obrazovke, ale chcel by som poprosiť. Vieme nejakým spôsobom zapnúť klimatizáciu v
tejto miestnosti, lebo je tu vydýchaný vzduch. Ťažko sa nám rokuje.
p. Polaček, primátor mesta MZ: Preveríme to, poprosím technikov nech to preveria. Pani
Dudová skôr než začnete, pochváľte sa aj s výsledkami a súťažami, ktoré vaši
pracovníci v konkurencii iných miest vyhrali a získali. Ďakujem. Najprv sa chváľte, aby
ste zobrali niektorým. Zapnite pani Dudovú, začne ešte raz. Už to svieti, nesvieti.
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Technici, dneska vás budeme trápiť. V réžií nám niekto zaspal? Halo réžia, gong.
p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Tak asi mesiac dozadu niektorí pracovníci
magistrátu alebo mesta Košice sa zúčastnili súťaže IncluHack, kde sa riešil vlastne
problém zaraďovania detí z takéhoto prostredia alebo nízkeho počtu detí, z takéhoto
prostredia do stredných škôl. My sme tú súťaž vyhrali a musím povedať, že práve na
príbehu chlapca z mestskej časti Juh z osady za malou stanicou, kde sociálni pracovníci
tento príbeh poznajú a chcem povedať, že tu sociálnu prácu tam tak vykonávajú, že
vedia vlastne plánovať život tomuto malému chlapcovi a vedia ho postupne začleňovať.
Toto bolo ocenené odborníkmi, ako sme prezentovali prácu s týmto chlapcom a naozaj
sme veľmi radi a sme pyšní, že sa nám toto podarilo vyhrať ja dúfam, že sa nám podarí
vlastne celý ten program, ktorý sme vytvorili na tej súťažia aj aplikovať. V súčasnej
dobe už aj KSK niečo na ten štýl robí. Tam ide o tie omamy a opapov. Toto je, aby som
sa pochválila ku otázkam a týmto návrhom, ktoré tu padli tak najprv, pani Adamčíkovej
návrh je plne v súlade s predloženým návrhom. Sami sme si zadefinovali úlohu
vytipovať jednu lokalitu a pripraviť jednu lokalitu na výstavbu takéhoto charitného
zariadenia. Tento návrh posúva vlastne dopredu náš pôvodný zámer, pretože hovorí o
konkrétnej lokalite. Čo sa týka otázky pána poslanca Liptáka, podpora terénnej sociálnej
práce, áno, v dokumente je, máme zámer podporovať terénnu sociálnu prácu, ale tak
ako tak ako pán Rovinský povedal, že žiaľ mesto sa nemôže zapojiť do národného
projektu podpory terénnej sociálnej práce, môžu sa zapojiť len mestské časti. Je nám
ľúto, že doteraz sa zapojila len 1 jedna jediná mestská časť, a to časť Luník IX, ktorá
čerpá tieto zdroje. Musím povedať, že keďže sme si toho vedomí, tak sme oslovili
v tejto veci o spoluprácu pána splnomocnenca vlády a poprosili sme ho, aby v 2. etape
umožnil aj ďalším mestským častiam sa do tohto národného projektu zapojiť. Ide nám
hlavne o tie mestské časti, ktoré majú na svojom území lokality. Medzi takéto mestské
časti samozrejme patrí aj mestská časť Juh. Čo sa týka výstavby, tak sociálneho bývania
pán námestník už odpovedal. Pripravujeme koncepciu, ktorá už je, nejaké predstavy o
tom máme. Musím povedať, že máme momentálne veľmi dobrú štartovaciu plochu,
lebo v tomto momente začína na takejto národnej koncepcii pracovať aj sa začína aj na
národnej koncepcii pracovať, kde tiež sme boli oslovení o spoluprácu, takže pôjdeme
vlastne súčasne spolu, aj s národnou koncepciou bude táto naša koncepcia
vypracovávaná. Pán poslanec Hlinka, je mi ľúto, ale pýtate sa na opatrenie B.2.1. Vy
v rámci pripomienkového konania ste navrhli presne toto opatrenie, o ktorom hovoríte
presunúť z B.2.1 teda z pobytových služieb do B.2.2. a vysvetliť. My sme ten váš návrh
akceptovali, že sme ho presunuli z pobytových služieb, je to tu, je akceptované a tiež ste
žiadali o bližšie vysvetlenie, čo máme pod tým, je to tu, akceptované a je to vysvetlené.
SOS centra nebudú klasická sociálna služba, ale bude to vlastne nejaké zázemie pre tých
terénnych pracovníkov, ktorých do budúcnosti by ste mali, ale je to v dokumente, je to
na základe našej pripomienky Ďalšie v podstate už otázky priamo na mňa neboli, to čo
hovoril pán poslanec Rovinský, áno je to pravda. Mesto ako také sa nemôže zapojiť do
národného projektu podpory terénnej sociálnej práce, môžu sa len mestské časti, ktoré
majú na svojom území takéto lokality.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak na niečo pani Dudová zabudla, kľudne ešte
faktickou sa pripomeňte. Nech sa páči pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, ja by som poprosil pani
Dudovú, lebo ako fakt fantasticky to znie, my sme sa už o tom bavili, čiže keby fakt
všeobecne a fakt rýchlo poslancom mestského zastupiteľstva popísala vlastne, čo to
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obnáša pre mestské časti, priestory, hygiena, ako platiť zamestnancov, atď., čiže keby to
povedala vlastne, lebo tak jak hovorí pán poslanec Hlinka, my tiež máme zamestnancov
ako na sociálnom odbore. Ja s nimi chodím do terénu aj s pani prednostkou
a jednoducho zvládame to, ako nie je problém. Čiže tieto problémy, ktoré sú základné
problémy, ako týchto ľudí povedzme ako napr. na Demetri, tak zvládame, hej. Takže
chcem vedieť vlastne, keby ste popísala, že čo ten projekt vlastne ako obnáša, ako tak
zhruba a jednoducho čo to znamená pre mestské časti, ich záťaž napr. na priestory,
hygienu, sprcha a ďalšie veci, keby ste povedala, ďakujem.
p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Môžete získať troch terénnych pracovníkov,
ktorých mzdy vám bude refundovať úrad splnomocnenca vlády z prostriedkov
štrukturálnych fondov. Je škoda nevyužiť takúto prácu, pretože to, že takéto lokality
máme, tak tá terénna práca sa zjavne nezvláda, takže keď môžeme mať v mestských
častiach, ktoré majú lokality alebo ktoré majú sústredenie o troch pracovníkov viac tak
treba to využiť. Čo sa týka ich vlastne zázemia, tak je to riadny pracovný pomer, tak
ako každý iný zamestnanec, ktorý je financovaný z projektu má nárok na nejaké stravné
lístky, na nejaké ja neviem čo všetko, nejaké prestávky na obed, na mzdu, ale ta mzda
bude refundovaná a na myslím že cestovné náhrady. Čo to sa týka, ale mestských častí
zrejme cestovné náhrady nebudú, lebo budú pracovať na vlastnom území. Zázemie,
práve o tom sú tie SOS centrá, ktoré by mali byť do budúcnosti zázemím pre týchto
terénnych pracovníkov. Uvažovali sme o tom, že požiadame úrad splnomocnenca vlády
na to, aby nám podporil zakúpenie unimobuniek, ktoré sa postavia v blízkosti lokalít,
aby tí pracovníci terénni si mali kde zložiť nejaké obuv, ošatenie alebo, ale bude záležať
na mestských častiach, či to chcú alebo nechcú. Ja odporúčam naozaj do národného
projektu vstúpiť.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickými pán poslanec Vrchota, pán poslanec
Andrejčák.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovom primátor za
Mestskú časť Košice - Západ určite poviem, že my máme záujem a budeme chcieť, veď
máme koniec koncov aj takúto lokalitu na Popradskej, to je jedna vec, 2. vec, na ktorú
chcem reagovať, celkovo na tie pripomienky, ktoré sme posielali aj my ako Mestská
časť Košice - Západ. Chcem len také drobné dovysvetlenie k tomu, že z ekonomických
analýz jednoznačne vychádza, že náklady mesta na hodinu opatrovateľskej služby u
neverejných poskytovateľov sú nižšie ako u verejných. Je to spôsobené kvôli tomu, že
verejní, teda neverejní poskytovatelia si berú najmä tých dlhodobých, a zazmluvňujú si
najmä dlhodobých klientov, kde tie náklady potom sú už omnoho nižšie a práve pre
mestské časti, ktoré prevádzkujú opatrovateľskú službu zostávajú tie kratšie úväzky, s
čím sú spojené vyššie náklady na presuny aj ten čas. Čiže celkovo je to trošku inak a nie
je to čisto len ekonomický pohľad.
p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Áno je to pravda, my o tom vieme, dokonca ešte
mestské časti v opatrovateľskej službe majú rozvoz stravy, čo neverejný poskytovatelia
nemajú. Cez to všetko je ekonomicky výhodnejšie pre nás rozvíjať opatrovateľskú
službu cez neverejných poskytovateľov, to ale vôbec neznamená, že sa bude utlmovať
služba na mestských častiach, že mestské časti budú zabezpečovať tam, kde sa bude
rozvážať strava, ktorí budú potrebovať nižšie, my počítame s tým že tie náklady z
týchto dôvodov budú vyššie, ale veď mestská časť nemá kapacity na to, aby poskytoval
opatrovateľskú službu v rozsahu 4 a viac hodín pre jedného klienta. Takže o tom to je,
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že ak je potrebné tak, no.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči poslanec Andrejčák.
p. Andrejčák, poslanec: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pani vedúca chcem sa len
opýtať či bola akceptovaná pripomienka zo strany mestskej časti Dargovských hrdinov,
ktorá sa týkala tých navrhovaných lokalít, ktoré sú v koncepcii, keďže vlastne tá
lokalita, ktorú ste navrhli potenciálne na vybudovanie nejakých sociálnych služieb a to
bývalé dopravné ihrisko, kde teraz zmenou územného plánu zóny v roku 2015 to bolo
preklasifikované trošičku a momentálne mestská časť tam rekonštruuje kompletné
dopravné ihrisko aj vďaka dotácii mesta.
p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Bola akceptovaná, pokiaľ si všimnete návrh ten
orientačný návrh lokalít, už tam nie je. Už je rovno zapracovaná do dokumentu, preto sa
tu nenachádza.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa pani Dudovej opýtam tú terénnu sociálnu
službu a ten terénny sociálny pracovník, môže to byť fakt tak jak tu hovoria, že ide
starosta s prednostkou a super urobili sme prácu v teréne alebo tam treba nejaké
vzdelanie na to.
p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Existujú, existuje viac funkcií, existuje terénny
sociálny pracovník, ktorý musí mať vysokoškolské vzdelanie v odbore a existuje
asistent terénneho sociálneho pracovníka, ktorý toto vzdelanie nemusí mať. Takže
spravidla v národnom projekte akceptujú psychológiu, sociálnu prácu, špeciálnu
pedagogiku teda vzdelanie v odbore.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec Ihnát, nasleduje pán
poslanec Špak.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno ďakujem veľmi pekne, Tu ste práve videli
ako pán poslanec Špak klame. Prečo klame? Preto klame, lebo som povedal, že so
sociálnych pracovníkov, ktorí majú kvalifikáciu na to. Vysokoškolské vzdelanie a
kvalifikáciu, čiže pán Špak, keď už niečo hovoríte overte si veci a keď, už niečo poviete
vlastne tak nevynechávajte z kontextu veci. Poprosím vás to veľmi pekne. To je tá jedna
vec. To či som tam prítomný ja, prednosta úradu alebo ktorýkoľvek zamestnanec je len
dobre. Z hľadiska toho, keď je tam kvalifikovaný zamestnanec, ktorý má na to
kvalifikáciu pán Špak. Vysokoškolské vzdelanie a kvalifikovaná odborná osoba, ktorá
má 15 -20 ročnú prax. Takého máme, ale vy neviete, lebo ste na úrade vlastne, a len
chodíte pre odmeny, tak to je ten problém bohužiaľ. No takže ja by som ešte chcel jednu
vec. Vy ste hovorila pani Dudová o SOS búdkach, hej ako búdkach to nazvime dobre. O
tom sme sa nebavili vtedy, ako skôr sme sa bavili o tom, že nejakým spôsobom som
pochopil, že zariadime si niekde na úrade, kde nemáme priestory poviem rovno, hej ako
na to a troch zamestnancov máme. Ešte sa chcem spýtať, kto platí stravné lístky tým
zamestnancom, lebo ja mám taký dojem, že to sú zamestnanci normálne v pracovnom
pomere a miestny úrad im musí platí aj stravné lístky. Čo i len jedno euro nákladu nás
zaťažuje. Chcem vedieť či je to tak.
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p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Neviem vám teraz presne povedať. Určite
zamestnávateľa viem, že mzdy a náklady na zamestnancov sú plne refundované z úradu
splnomocnenca vlády, ak ste boli prijatí alebo ak ste boli akceptovaní v národnom
projekte, takže tie stravné lístky pravdepodobne zrefunduje, ale nie som si celkom istá,
dám vám to vedieť. Čo sa týka tých SOS centier dočasných, ak bola vaša kolegyňa na
porade, ktorú sme zvolali, bavili sme sa tam. Bavili sme sa, my telefonicky sme sa
bavili len o terénnej práci.

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, myslím že už ideme ďaleko, nech sa páči pán poslanec
Špak ešte.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja som sa pána starostu pýtal,
či máme takého zamestnanca, ktorý má toto vzdelanie, pán starosta nebol ochotný mi na
to odpovedať tzn., že dobre teraz sme vlastne pochopili, že vy s pani prednostkou ste
asistenti terénneho sociálneho pracovníka a tým pádom je to všetko jasné všetko
legislatívne ok. Máte to zaručené, že tam máte odborníka, ktorý môže s vami ísť do
terénu a vy mu môžte asistovať. Je to možno nepríjemné pre neho, lebo keď si
predstavím, že tá jeho asistentka má 2.700 v hrubom, tak to musí byť celkom
zaujímavé.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusia bola uzavretá. Ďakujem pani Dudová.
Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala 1
doplňujúci návrh, takže to je návrh pani poslankyne Adamčíkovej. Návrh na uznesenie:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o
meste Košice v znení neskorších predpisov po A) konštatuje, že podmienky
prevádzkovania sociálnej služby v terajšom Charitnom dome svätej Alžbety na
Bosákovej ulici sú nevyhovujúce, preto je nevyhnutné tento kritický stav čím skôr
vhodnou formou zmeniť; po 2.), že na základe verejných vyjadrení kompetentných
odborníkov, aj poslancov mestského zastupiteľstva diskutujúcich na predchádzajúcich
zasadnutiach mestského zastupiteľstva k tejto téme, neexistuje žiadna legislatívnoprávna prekážka, aby v lokalite terajšieho Charitného domu na Bosákovej ulici v
Košiciach, kde predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta Košice, mohlo byť
vybudované nové Centrum sociálnych služieb pre mesto Košice. Po B) žiada primátora
mesta Košice po 1.), aby v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice zabezpečil
vypracovanie návrhu zámeru výstavby centra sociálnych služieb na Bosákovej ulici v
Košiciach, prípadne inej lokality; po 2.), aby návrh zámeru predložil na najbližšie
zasadnutie mestského zastupiteľstva v plánovanom riadnom termíne.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 33 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je to všetko k tomuto bodu? Nech sa páči
pokračujte.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte pôvodný návrh: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 o meste Košice v znení
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neskorších predpisov schvaľuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb na
roky 2016 – 2020, výhľadovo na 2025 podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 34 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.
--p. Polaček, primátor mesta: Skôr ako pristúpime k bodu číslo 9 sa chcem opýtať, nakoľko aj
zajtra máme rokovací deň, do ktorej chceme rokovať, lebo zdá sa, že to bude opäť do
polnoci. Takže navrhujem, dávam hlasovať o tom či sme schopní v tejto zostave, aby
nám sa postupne poslanci nerozutekali hlasovať do 18-tej. Čisto len preventívne kto je,
kto súhlasí do 18-tej a potom pôjdeme domov a zajtra budeme pokračovať, prosím
hlasujte, kto je za.
Hlasovanie č. 35 -

za: 27, proti: 2, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Okej, väčšina hovorí, že do 18-tej sme schopní a ochotní je to
nadpolovičná väčšina. Mohli sa poslanci vyjadriť, že nesúhlasia išiel by iný návrh,
uvidíme ako nám to pôjde, vždy sa to dá zmeniť, ale je to úctivé aj k zamestnancom.
Nerád by som ich tu 2 dni blokoval.
--Bod č. 9
Pristúpenie mesta Košice k „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“
p. Polaček, primátor mesta: Posunieme sa k bodu číslo 9 Pristúpenie mesta Košice k
„Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“. Nech sa páči k tomuto bodu
otváram diskusiu. Ak sa nikto neprihlásil do diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím
návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa ustanovenia § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje pristúpenie mesta Košice
k iniciatíve ,,Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike“ a žiada primátora
mesta Košice vykonať všetky nevyhnutné kroky potrebné k pristúpeniu mesta Košice
iniciatíve „Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike“.“ Koniec návrhu.
Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 36 -

za: 31, proti: 1, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, návrh bol prijatý.
--Bod č. 10
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2018 –
informatívna správa
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p. Polaček, primátor mesta: Bod číslom 10 je materiál Vyhodnotenie členstva mesta Košice
v združeniach a organizáciách za rok 2018 - informatívne správa. Nech sa páči otváram
diskusiu. Keď sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa
príslušných ustanovení berie na vedomie Vyhodnotenie členstva mesta Košice
v združeniach a organizáciách za rok 2018 - informatívna správa.“
Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 37 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 10/1
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci
a spoločnosťou VSD a.s.

medzi mestom Košice

p. Polaček, primátor mesta: Navrhol ho pán poslanec Karaffa a jedná sa o Memorandu
s Východoslovenskou distribučnou. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo, uveďte
svoj bod.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Takže, o čo vlastne ide. V
roku 2018 ešte zastupiteľstvo v predchádzajúcom zložení schválilo Memorandum o
porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosťou
Východoslovenská distribučná a.s. V zmysle tohto memoranda, sú tam uvedené nejaké
vzájomné plnenia alebo povinností, ku ktorým sa strany zaviazali, sa mesto Košice
zaviazalo vytvárať predpoklady pre realizáciu zámerov Východoslovenskej distribučnej
smerujúcich k skvalitneniu techniky infraštruktúry slúžiacej pre distribúciu elektriny na
území mesta Košice, ďalej vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k zníženiu
administratívnej záťaže a urýchleniu procesu pri rozhodovaní o umiestňovaní a
povoľovaní stavieb VSD a.s. a ďalej mesto Košice, uvedomujúc si verejnoprávny
charakter distribúcie elektrickej energie, zohľadní pri určovaní výšky náhrad za
zriadenie vecných bremien v súvislosti s výstavbou pri obnove a rozvoji distribučnej
sústavy na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice túto skutočnosť ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Za týmto účelom sa strany memoranda dohodli, že v rámci
majetkoprávneho vysporiadania budú vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných zo
strany VSD alebo mesta Košice zriaďované vo výške 1,- Eur za každý jednotlivý
prípad. Súčasťou memoranda, sú tam ešte potom nejaké ďalšie záväzky, súčasťou
memoranda je aj príloha číslo 1. V rámci tej prílohy číslo 1 sa uvádza napr. že VSD
preinvestuje, ako bod číslo 1, významné navýšenie investičného programu v období
rokov 2017 až 2020 v celkovom objeme viac ako 7 mil. Eur spočívajúci v kabelizácii
existujúci elektrických vedení a obnove existujúcich trás elektro-energetickej
infraštruktúry na území mesta Košice a jeho blízkom okolí, atď. Ďalej sa uvádza, v
rámci investičného programu sa predpokladá realizácia 54 stavieb, t.j. viac ako 54 km
vedení, pričom dôjde k odstráneniu 17 kilometrov vzdušných vedení a vybudovanie 22
kilometrov podzemných vedení na území mesta Košice a v jeho okolí. A bod č. 2 je pre
mňa taký zaujímavý. VSD ďalej ponúka mestu Košice vytvorenie nových elektro89

energetických kapacít pre zabezpečenie rozvoja bývania občanom mesta Košice,
občianskej vybavenosti a služieb obyvateľstvu, rozvoja podnikateľského sektora a
nepodnikateľských subjektov v objeme investícií viac ako 3 mil. Eur, v tejto súvislosti
VSD ponúka mestu Košice projekt IBV komplet, teda individuálna bytová výstavba
komplet, v rámci ktorého VSD zabezpečí realizáciu koncových odberných elektroenergetických zariadení pre domácnosti, zriadenie a prevádzkovanie osvetľovacej
sústavy verejného osvetlenia, ako aj optickej konektivity lokality na internetovú sieť.
V skratke, prečo som sa rozhodol tento materiál zaradiť do zastupiteľstva. Cez
majetkovú komisiou nám prechádzajú a budú prechádzať materiály týkajúce sa
schválenia vecného bremena z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
východoslovenskú distribučnú spoločnosť za jedno euro. Ide o taký objem peňazí, pri
ktorom by sme mali skutočne zvýšiť pozornosť, či je to pre mesto Košice výhodné. To,
čo som teraz čítal ako posledné, to IBV komplet, na to upozorňujem, pretože v praxi,
keď developer stavia, či už bytové domy alebo rodinné domy, zabezpečuje celú
infraštruktúru sám. V praxi odovzdáva mestu Košice túto infraštruktúru za euro alebo za
inú nízku sumu. Tu sa zaväzuje VSD, že urobí niečo, čo mi v podstate nepotrebujeme,
lebo my takéto projekty nerobíme a vopred upozorňujem aj na optickú konektivitu
lokality na internetovú sieť, o toto je medzi dodávateľmi bitka. Keďže my tieto veci
nestaviame, ale väčšinou ide o súkromné developerské projekty, sám developer si
vyberá, komu, s kým podpíše zmluvu, a kto v podstate pripojí danú lokalitu na internet,
čiže ja celkom nerozumiem, aká je výhodnosť tohto memoranda pre mesto Košice. A
vzhľadom na to, to jedno euro ako prípad hodný osobitného zreteľa, si dovolím
predložiť aj návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s
príslušnými právnymi predpismi žiada primátora mesta Košice pripraviť a predložiť
Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach vyhodnotenie doterajšej spolupráce medzi
účastníkmi memoranda o porozumení vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a
spoločnosťou VSD a.s. Termín do konania najbližšieho zastupiteľstva. Povinný
primátor mesta.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram diskusiu nech sa páči, prosím, prihláste
sa do diskusie. Asi pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: 17. 2. 2018 odišli, myslím si, že väčšina poslancov na prechádzku
vonku, keď sme tento bod začali preberať, takže to bude 2. rok teraz presne, to si
pamätáte asi pán primátor a vtedy som sa dosť na tom zasmial, lebo nebolo to už
mediálne zaujímavé, keďže predtým sme riešili EEI a to všetci tlieskali, že super a hneď
nato sme podpisovali nejaké memorandum a tak isto na dobu určitú a dokonca ja som tú
sumu pozeral, koľko tam bolo Dominik? 12.300.000,- Eur že nám zainvestujú, ak si
dobre pamätám. Potom som už aj terajšieho pána predsedu majetkovej komisie žiadal,
aby tento bod zaradil na komisie majetkovej, ale tak vyhodil ma, takže neviem, či sa
zaradil tento bod. Takže som rád, že po roku sa to tu nejak akože prebralo a som rád, že
priamo on s týmto prišiel s týmto návrhom. Mňa jedine vyrušuje, že pán Filipko nechce
košieľočku na ten návrh, pretože nemá ten návrh „košieľôčku“, pán Filipko. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem. Keďže nikto nechce diskutovať, budem aspoň ja
diskutovať. Mali sme pred tromi - štyrmi týždňami rokovanie majetkovej komisie,
súčasťou ktorého bol aj bod, pozvali sme zástupcov spoločnosti T-mapy, boli aj
zástupcovia jednotlivých mestských častí a mestských podnikov a taká tá základná
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otázka alebo najdôležitejšia, ktorá všetkých prítomných zaujímala bola digitálna mapa
sietí. Ja si myslím, že vzhľadom na to, o aký rozsah ide po finančnej stránke, tam totiž
to bolo prezentované na tom stretnutí, že približne pre mesto Košice by takáto mapa
stála vyše milión Eur. Ja si myslím, že by bolo dobre pracovať na tom, aby títo sieťari a
všetky tieto veľké firmy, poskytovali mestu tieto dáta a v prípade, ak máme takéto
memoranda, tak súčasťou tých dokumentov by malo byť práve spolupráca na takomto
dokumente, ktorý využijú jednotlivé mestské časti, jednotlivé mestské podniky a aj v
podstate súkromné osoby, keď to bude verejne prístupné. Čiže možno uberať sa aj
týmto smerom, pretože IBV a pripojenie na internet a na elektrifikácia týchto
developerských projektov, ja nemám informáciu o tom, že mesto niečo také chystalo,
čiže ja si nemyslím, že súčasné znenie memoranda je pre mesto Košice výhodné. Čiže
rád by som toto memorandum otvoril a nejako upravil. Ak nie, potom zrušil. Toľko
z mojej strany.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním. Dnes všetci, ktorí, či už robia
vecné bremená alebo robia nejaké siete, sú povinní nám odovzdávať elektronické dáta
o inžinierskych sieťach. Jedine telekomunikačné spoločnosti nevieme donútiť, lebo
zákon je taký, že si môžu robiť čo chcú, kedy chcú a ako chcú a nemáme na nich páku.
Ale vodárne, elektrárne - tam máme nástroje na to, aby sme si dávali podmienky, aby
nám tieto dáta odovzdávali. Čím chceme budovať GISPLAN aj v tejto rovine. Nech sa
páči, pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Tak, aby pán poslanec Karaffa
nediskutoval sám so sebou, tak navrhujem ukončenie diskusie.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca.
Hlasovanie č. 38 -

za: 24, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujú faktické, procedurálny má vždy prednosť. Čiže nech sa
páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ale faktická ku veciam, ktoré
teraz chce pán predseda majetkovej komisie riešiť. Vráťme sa naspäť na to prvé čo ešte,
keď som bol členom komisie najviac asi tlačil a naozaj pusťme sa do toho, aj keby to
fakt stálo milión Eur. Ja si myslím, že to stojí zato, keďže netušíme, aký majetok máme.
Pasportizácia neexistuje, audit sa nespustil. Fakt, urob Dominik to jedno, pusť sa do
tejto jednej veci, urob tú cenovú mapu, čo vlastne už sa mi normálne spája s tvojím
menom. Spusť to, lebo brzdíš v meste veci. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Zaslúži si pá Dominik Karaffa, aby som vysvetlil cenovú mapu.
Cenová mapa má aj svoje úskalia, nie je to len výhodný, ale môže byť aj zneužívaný
produkt a vedieme k tomu dlhosiahlu diskusiu, nakoľko z toho dokážeme vytiahnuť tie
výhodné atribúty a potlačiť tie nevýhodné. Dá sa cenová mapa totižto aj zneužívať pri
rôznych developerských projektoch, alebo pri rôznych veciach, ktoré jednoducho v
meste sú a takéto príklady sa snažíme identifikovať, aby sme dokázali posúdiť, či naozaj
to je to najvýhodnejšie, čo môže byť. Nie je to zlý produkt, ale má aj svoje nevýhody.
Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Jedna poznámka k mapovaniu sietí. To je
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výborné, ale je to taký pasívny prístup ku sieťarom a my by sme potrebovali taký
aktívnejší, tzn., aby mi sme určili ako mesto koridory, v ktorých by mali sa pohybovať
sietiari. Pokiaľ to neurobíme, tak nezasadíme ani stromček. Jedná sa o to, že dnes
sietiari ťahajú siete ako sa im zachce, lebo starý zákon socialisticky napísaný im to
umožňuje, všetko musí ísť bokom, lebo idem zo sieťou a jediná obrana voči tomu je,
aby sme v územnom pláne mali regulatív, t.j. koridory, do ktorých tie siete oni musia
potom uložiť. Dosť dôležitá vec.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Dnes, ten kto len dýnom-dánom ťahá siete sú
telekomunikačné spoločnosti, pretože mesto nemá na nich páku, v zákone majú
výnimku, všetci ostatní, ktorí ťahajú siete, dnes platí v meste úzus, že môžu ísť jedine
po hraniciach parciel. Nemôžu ísť krížom-krážom a snažíme sa ich takto korigovať a
donútiť, aby svoje projekty kreslili minimálne takto, aby to nechodilo krížom-krážom,
aj naše parcely, lebo sú potom jednoducho znehodnocované. Čiže snažíme sa ich nútiť,
aby šli po hraniciach parcelách. Toto sme urobili ako prvú takúto vec. Nech sa páči, pán
poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. To je na vás reakcia, lebo zase tu
strašíte nejakými developermi, ktorí to budú obchádzať. Ale však to je naša cenová
mapa, my budeme to mať v rukách, tak fakt nestrašme týmto tu, lebo hľadať, ako sa to
nedá, no už toto nemám rád, tieto slovíčka, ale dobre povedal som to sorry. K tým
developerom a k tým investorom, však dnes sme mali možnosť tu všetci im vytrieť
kocúra, 100 bytov sme mohli postaviť a posunuli ste to, no minimálne o rok preč, tzn.
toto je vec, ako môžme tým developerom, ten váš prostredník, čo ste rok dvíhali,
dvihnúť.
p. Polaček, primátor mesta: Celkom nerozumiem, ako môžeme na základe vášho uznesenia
postaviť 100 bytov, keď dnes sa pripravujú projekty a celý proces, aby sme týchto bytov
mohli postaviť, ale dobre, je to názor. K tej cenovej mape, ja nechcem veľmi tu
zahlcovať kolegov, ale sú prípady, keď jednoducho tá cena zrazu nie je celkom
objektívnou v niektorých prípadoch a môže druhá strana nás tlačiť. Máte cenovú mapu
uzákonenú, upravenú, že ju budete rešpektovať a zrazu sa môže stať, že tá cena pre
mesto bude nevýhodná. Sú takéto prípady, nechcem ich tu vyťahovať, je ich naozaj
niekoľko. A preto je to veľmi, veľmi delikátna záležitosť a nájsť to správne riešenie a
správne nastavenie. Nech sa páči, pán poslanec Špak a ja už nebudem viac, lebo
neviem, ako to mám s vami urobiť, aby ste nemohli na mňa reagovať.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Treba to nejak vymyslieť, však zmeníme rokovací
a je to. Ak považujete psychickú prípravu za rozpracovaný projekt, tak tomu dokážem
veriť, ale to nestačí. Naozaj to, že ideme, riešime, nechajte to tak, nechajte to na nás. My
rok a pol čakárne, však pol roka sa sľubovalo a rok mohlo robiť. Nemáte jednu stránku,
ktorú by ste dokázali teraz ukázať. Naozaj psychická príprava nestačí, treba konať a
dnes ste to odkopli na budúci rok.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram diskusiu. Pán Špak, diskusia je
uzavretá, ale ani rodinný dom nepostavíte za jeden rok. A ešte pán poslanec Karaffa, ste
predkladateľ, poprosím vás o jednu reakciu. Dvoma vetami vysvetlite, o čom ideme
hlasovať.
p. Karaffa, poslanec MZ: Čiže ten návrh na uznesenie, aby to kolegovia pochopili. My
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nejdeme zrušiť memorandum o spolupráci, ja len žiadam, pretože máme konkrétne aj
teraz jeden materiál v majetkovej komisii, kde celkom nie je jasné, čo urobené bolo, čo
nebolo. Prerušili sme opätovne o ňom rokovanie. Ja len žiadam, aby bolo vypracované
odbornými referátmi na meste Košice vyhodnotenie doterajšej spolupráce, inak
povedané, koľko vecných bremien sme tejto spoločnosti za jedno euro odovzdali. Na
druhej strane, čo táto spoločnosť urobila pre mesto Košice. To je celé. Čiže nejdeme nič
rušiť, len chceme vedieť výsledok memoranda tej spolupráce.
p. Polaček, primátor mesta: A pokračujte teraz s návrhom na uznesenie.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s príslušnými právnymi predpismi žiada primátora mesta Košice pripraviť a
predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach vyhodnotenie doterajšej spolupráce
medzi účastníkmi Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom
Košice a spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Termín: do najbližšieho
rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Povinný: Ing. Jaroslav Polaček,
primátor.“
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte, nech sa páči.
Hlasovanie č. 39 -

za: 18, proti: 0, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý poslancami mesta.
--Bod č. 11
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,
za účelom realizácie projektu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 –
Slanecká cesta“
p. Polaček, primátor mesta: Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti
k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho
dopravného systému, za účelom realizácie projektu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia
cesty II/552 – Slanecká cesta“. K Slaneckej ceste sme už mali niekoľko rokovaní sa,
snažil som sa vás priebežne informovať o stave. Dnes sa už dostávame do stavu, ešte tu
máme následne nejaké majetkové body, kde je sa pripravujeme na to, aby sme v januári,
začiatkom januára mohli podať túto žiadosť. Jedná sa o financovanie celkového
oprávneného výdavku projektu, je v rámci tejto vízie realizované na 85 % európskych
zdrojov a 10% štátny rozpočet, 5 % bude spolufinancovanie zo zdrojov mesta Košice a
rozprávame o sume celkových oprávnených výdavkov na projekt predstavujú
17.700.000,- Eur s DPH, z toho spolufinancovanie mesta je už minimálne 5 % t.j.
885.000,- Eur s DPH. Realizácia stavebných prác bude zabezpečená dodávateľsky.
Výber dodávateľa bude prebiehať v zmysle zákona 343/ 2015 o verejnom obstarávaní.
Nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec.
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p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň, chcem sa ešte opýtať jednu otázočku ohľadne tej
Slaneckej. Sú tam už vysporiadané všetky pozemky, ktoré sú potrebné k tomuto, ako to
nazvať, k tomuto projektu, tzn. k tomu rozšíreniu. Máme to na 100% už v poriadku ako
mesto? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Vysporiadame to verím, že dnes poslednými uzneseniami, ktoré
sa ešte týkajú spoločnosti Labaš. S tými, s ktorými sme sa nedohodli na predaji, kúpe,
výmene, tak máme s nimi uzatvorené zmluvy v takom stave alebo v takom duchu, aby
boli akceptovateľné pre tento projekt, tzn. je tam viazanosť 7 rokov. Také prípady
máme 2. Je to z dôvodu toho, že hľadáme stále riešenie a sú to zložité procesy, ale sú to
už výnimočné prípady. Podstatné je, že môžme tvrdiť, že po dnešku budeme mať
vysporiadané všetky parcely a pozemky pod Slaneckou cestu tak, aby sme mohli
požiadať o tento nenávratný finančný príspevok. Zároveň sme podali aj žiadosť o
stavebné konanie, ktoré v súčasnosti beží. A našim cieľom je, aby sme do konca roka,
začiatkom januára to mali vysporiadané, pretože naozaj tú žiadosť musíme podať veľmi
rýchlo, aby sme elokované peniaze, ktoré naozaj sme mnohokrát museli ísť do
Bratislavy, mnohokrát sme museli o nich zabojovať tak, aby tam boli, aby nám
jednoducho neušli. Čo je pre nás podstatné, dôležité. Nech sa páči p. poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Pán primátor, chcel by som sa
opýtať, keďže budúci rok je posledný rok programovacieho obdobia a momentálne
viem, že beží stále stavebné konanie, myslím si, že stavebné povolenie je zavesené na
príslušných stránkach, resp. aj zverejnené, pretože bolo realizované verejnou vyhláškou.
Dokedy je dead-line podania žiadosti? Tzn., dokedy najneskôr musí byť podaná a ak sa
nemýlim súčasťou žiadosti by mal byť aj právoplatné stavebné povolenie, či sa to stíha?
A nehovorím už o tom, že potom je potrebné zrealizovať výber zhotoviteľa stavby,
ktorý by to celé mal realizovať a sme na prahu posledného roku programovacieho
obdobia. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Vždy všetko je trošku také, že je aj problémové, aj čisté. Ak nám
naše stavebné konanie nejaký eko terorista, v tomto prípade nenapadne, a máme indície,
že môže byť takýto problém, tak stavebné konanie by sme mali mať do konca roka. Ale
pri projektoch je to vždy komplikované a môže sa niečo takéto stať. Máme tu takéto
avízo. Uvidíme, ako to skončí. Ako sa vysporiada stavebný úrad s niektorými takýmito
vecami. Teda mojím cieľom bolo všetky kroky nastaviť tak, aby stavebné sme dostali
do konca roka. Ak budú všetci pri nás stáť, tak to bude tak. Čo sa týka podania, ten
máme termín do 7. januára musíme podať do Bratislavy žiadosť s tým, že tam máme
ešte pár dní na to, aby nám dobehlo, prípadne stavebné právoplatonosť a takéto veci,
tam proste vieme ešte nejaké 2 týždne komunikovať, máme to dohodnuté. No a potom
samozrejme po schválení, tak ako ste povedali, nastupujú ďalšie veci a to je výberové a
pod. No a realizáciu musíme urobiť do 2 rokov, do 2023 musíme tieto finančné
prostriedky aj vyčerpať na stavbu, skolaudovať. Už len pár informácií. Stavebné práce
sú v rámci oprávnených nákladov 17 mil. Eur, budem zaokrúhľovať. Zástavky sú
1.300.000, - Eur cyklo chodníky pol milióna. Sú tam nejaké rezervy, spolu celý projekt
by mal stáť 20.333.000,- Eur aj s financovaním mesta a štátu. Držme si palce, aby sme
tú Slaneckú dobojovali, lebo naozaj kolegovia odrobili, nie desiatky, nie stovky, ale
desiatok stoviek, tisícky hodín na tom, aby dali do poriadku naozaj všetky parcely,
pozemky. Bola to neúnavná práca na úkor inej práce. Možno aj preto niektorí nie sú
spokojní s výkonom, ktorý sme si naplánovali, ale zobralo to strašne veľa času,
osobných jednaní, osobných presvedčení, osobnej angažovanosti, aby sme ten výsledok
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do konca roka dali a verte mi, že ešte dnes sme stále v strese, či niekto niečo,
nenapadne, nepokazí a podobne. Vždy sa to môže stať. Ďakujem pekne. Pán poslanec
Jakubov ešte.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som ešte chcel. Ono v podstate áno, stavbu
je možné realizovať aj po skončení programovacieho obdobia, lebo vždy je tam
prolongovacie obdobie. Len zaujíma ma ten termín, pretože sme, totiž ak mi do 7.
januára nepodáme tie žiadosti, tak už nebudú zaradené v tomto programovacom období
a zbytočne by nám prepadli zdroje Európskej únie, bez toho asi Slaneckú veľmi ťažko
urobíme. A trošku ma mrzí, že opäť sme to vyhranili na koniec roka a sme vyslovene v
časovom strese, kde je buď alebo podľa toho, či sa niekto odvolá v rámci odvolacieho
konania proti povoleniu alebo nie, tak máme tak trošku nôž na krku a samozrejme
chápem, že na regionálnom rozvoji maximálne kolegovia, resp. zamestnanci tomu dali
zelenú a pracovali od večera do rána, ale možno, možno sme mohli z pozície vedenia,
poslaneckého zboru trošku skôr sa zobudiť. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Budem vám trošku oponovať, aby to naozaj teraz neodznelo nejak
negatívne, ale neurobíte s tým nič, keď máte všetko dohodnuté a 2. strana vám v deň
podpisu povie, že nepodpíše, lebo si to predstavuje inak. Takýchto prípadov bolo zo 10
možno, možno viac a jednoducho neurobíte s tým, keď mi už od augusta sme si dali
termín. Naším cieľom bolo, aby sme o stavebné požiadali koncom septembra. Ja som to
o tom aj informoval tu, ale jednoducho musíme. Vždy sú to 2 strany a tých strán bolo
strašne veľa. V tomto prípade tých parcely naozaj množstvo, sú to tisícky metrov
štvorcových. Nech sa páči p. námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Jakubov - ja s vami
súhlasím. Ako poslanci sme možno mali na to viacej dbať a práve v minulom volebnom
období možno viacej tlačiť na to vedenie mesta, aby tomu venovalo väčšiu prioritu a
možnože by sme dnes neboli v tomto probléme. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec.
p. Jakubov, poslanec MZ: Pán námestník, ako vždy vaše vyjadrenia sú osobné. Dnes pán
primátor párkrát hovoril, aby sme už neboli osobný. Zbytočne sa budete vracať 3 roky
dozadu alebo 2 roky dozadu. Dovolím si tvrdiac, som vám párkrát povedal, že za
uplynulé volebné obdobie šli relatívne veľké projekty a určite sa nedalo stihnúť všetko.
Ale nič nebráni tomu, aby sme sa spolu o to pousilovali a samozrejme každé volebné
obdobie prináša niečo iné a treba robiť na nových europrojektoch, pretože európske
peniaze sú najvďačnejšie peniaze, ktoré môžme dostať. To vieme všetci ako tu sedíme.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja ale ešte dodám, že ak sa seknem, tak ma
opravte kolegovia, za ten rok naši pracovníci vysporiadali 80 % tých parciel. Môže byť?
Kývajú hlavou, že áno, a teda bola to naozaj riadna výzva. Možno len pre informáciu,
v rámci tých stavebných objektov, aby sme si uvedomili, prečo to stojí tak veľa peňazí,
prestavba, rozšírenie jestvujúcej cesty na štvorpruhovú komunikáciu so stredným
deliacim pásmom, s novou konštrukciou vozovky a odvodnením, prestavba, dostavba
svetelne riadených križovatiek a neriadených križovatiek s potrebnými riadiacimi
pruhmi a líniou, koordináciou. Pri križovatkách sú riešené priechody pre peších,
cyklistov, bezbariérovosť, úprava s ich osvetlením, riadené križovatky: Textilná,
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Dneperská, Napájadlá, Ladožská, Rovinská, Raketová, Galaktická, neriadená križovatka
na ulici Meteorova, výstavba nového mostného objektu cez Myslavský potok,
osvetlenie komunikácie v strednom deliacom pásme s výložníkmi na obidve strany,
dopravné značenie zmysle vyhlášok. Preto veľký projekt. Ak už nie sú žiadne príspevky
do diskusie, uzatváram diskusiu, poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na
uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení právnych predpisov schvaľuje
uznesenie podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 40 -

za: 31 + ručne p. Slivenská, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Pani Slivenskej nefungovalo zariadenie, prosím, zapíšte, že „za“
32 poslancov. Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 12
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 - Bezpečná ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu:
Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká
cesta, Košice
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu, sme stále v podobnom bode, nech sa páči. Ak
sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje uznesenie podľa predloženého
návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. Ďakujem pekne.
Hlasovanie č. 41 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 13
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Cyklistická komunikácia popri
Slaneckej ceste II/552, Košice“
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p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme bodom číslo 13, ktorý sa opäť týka Slaneckej cesty
je materiál Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Cyklistická komunikácia popri
Slaneckej ceste II/552, Košice“. Nech sa páči, otváram diskusiu. Keď sa nikto nehlási
do diskusie, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Filipko poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje uznesenie podľa predloženého
návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 42 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne. Poďme optimisti a
verme, že Slanecká cesta bude dobrým dielom.
--Bod č. 14
Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v
rámci plánovanej výzvy Programu SK - Climate „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa
zmene klímy“ (Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021), za účelom realizácie projektu
„Košice reagujú na klimatickú zmenu - spoločne dosiahneme viac“
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 14 - Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, v rámci plánovanej výzvy Programu SK - Climate
„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (Nórsky finančný mechanizmus
2014-2021), za účelom realizácie projektu „Košice reagujú na klimatickú zmenu spoločne dosiahneme viac“. Nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči, p. poslankyňa
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa opýtať, pozerala som si
túto výzvu. Vo výzve sa píše, že maximálny počet partnerov, ktorý môže mať mesto je
4, ak sa mýlim tak ma opravte. Chcem sa spýtať na základe čoho vlastne bola vybratá
Mestská časť Košice - Západ, či nemohli v rámci tohto projektu byť aj iní partneri, iné
mestské časti napr. minimálne tie, ktorých na tieto projektové zámery týkajú, prípadne
či boli oslovené aj tie mestské časti, ktoré sú možnože najviac znečisťované najväčšími
znečisťovateľmi v našom meste. Spomeniem napríklad Šacu, či boli oslovení aj iní
starostovia, na základe čoho vlastne sa formulovali tieto projektové zámery, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vysvetlí nám toto pán námestník. Nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, aby sme to uviedli na pravú mieru. V
skutočnosti iniciatíva vzišla od mestskej časti Západ, ktorá oslovila mesto Košice, že sa
chce zapojiť do tohto projektu a oslovila nás, že či v tomto podporíme a zároveň sme sa
teda rozhodli, že keď už mestská časť Západ sa do toho zapája tak, že uplatníme v rámci
tohto projektu a niektoré naše projektové zámery. Čo sa týka toho, že prečo Západ sa do
toho pustil je aj to, že ako jediná mestská časť, podľa mojich informácií, doteraz majú
97

vypracovanú stratégiu na zmenu adaptácie a dopadov klímy, tzn. majú jeden z
dokumentov ktorý, o ktorý sa môžu opierať. Na takomto dokumente pracujeme aj teraz
pre celé mesto Košice a práve to je ten dôvod, prečo sme sa do toho zapojili. Nebránime
sa tomu určite, aby sme sa v budúcnosti do toho zapojili aj s ostatnými mestskými
časťami. Ale tentoraz vzišla iniciatíva práve zo strany Mestskej časti Košice - Západ.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči. Diskusia je otvorená. Ak nie sú
ďalšie otázky do diskusie, uzatváram túto diskusiu a poprosím návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje uznesenie podľa predloženého
návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 43 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 15
Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovakia - Hungary
Cooperation, za účelom realizácie projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných
inštitucionálnych kapacít“
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 15 - Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovakia - Hungary Cooperation, za účelom realizácie projektu
„Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít“. Nech sa páči, otváram
diskusiu. Pri tejto príležitosti vám poviem, že v rámci Interregu Košicami a Maďarskom
sme boli už niekoľkokrát pochválení, že konečne sme začali uchádzať o tieto zdroje a
začali sme byť omnoho aktívnejšie ako v minulosti, takže verím, že nám to pôjde
naďalej. V tomto smere je tých projektov už niekoľko, ktoré sme vám predložili Ak sa
do diskusie nikto neprihlásil, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o
predloženie návrhu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje uznesenie podľa predloženého
návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 44 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne
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Bod č. 16
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice
Bod číslo 16 bol v úvode rokovania vypustený.
--Bod č. 17
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským
školám a školským zariadeniam
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec
Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, je len krátka otázočka. Pán kontrolór spomínal
ráno presne toto VZN a mal k nemu aj nejaké pripomienky, tak ja sa len chcem spýtať,
či je to tam zohľadnené, tie pripomienky?
p. Polaček, primátor mesta: Pripomienky?
p. Strojný, poslanec MZ: Pána kontrolóra, o ktorých ráno hovoril.
p. Polaček, primátor mesta: Tá diskusia prebehla, presne vám zistím, ktoré áno, ktoré nie. Pán
poslanec Schwarcz s faktickou.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. K tomu VZN, alebo
teda najprv k tejto otázke. V podstate v tomto VZN zatiaľ nie sú tieto pripomienky. Ak
dovolíte pán kontrolór, odpoviem za vás. V tejto chvíli len potrebujeme schváliť
v podstate rozpis tých finančných prostriedkov, keďže na budúci rok sa zvyšujú platy o
10 %, a je to na základe normatívov vypočítaných ministerstvom školstva a tie
pripomienky a všetko to, čo by malo prispieť k transparentnosti a k ročnej kontrole tých
finančných prostriedkov, tak je dlhodobý proces, ktorý beží a vstupujú doňho aj
samotné oddelenie školstva, právnici a ďalší, ktorí k tomu majú, čo povedať a podľa
komunikácie s oddelením školstva je to vraj aj s pánom kontrolórom odkonzultované
tak, žeby sa to upravené VZN spustilo tak, aby platilo od 1. 9. 2020, čiže od budúceho
školského roka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, tam sa diskutuje aj o tom, lebo VZN
napríklad nerieši, že ak niekomu už dáme a nejaká zmena nastane, ako to z neho
vytiahnuť. To sú také zmeny, ktoré pán kontrolór nám navrhol. Čiže tu sú tie veci,
o ktorých sa vlastne pracuje a tu ešte nie sú dotiahnuté. Nech sa páči p. poslankyňa
Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Je taktiež chcem opýtať, k tým výhradám
aj to čo tu odznelo, čiže teraz ak schválime VZN, potom môžme schváliť nejaké tie
zapracované zmeny? Tak som to dobre pochopila?
p. Polaček, primátor mesta: V tomto prípade áno, od nového roku školského, áno v tomto
prípade školskom áno. V iných, napríklad daňových, je to problém. Ďakujem pekne, ak
sa do diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Som uzavrel pán poslanec.
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných právnych predpisov schvaľuje zmeny všeobecne záväzného nariadenia...
p. Polaček, primátor mesta: Diskusia bola uzavretá. Neviem, nechcem sa sporiť, ale nebolo to
tak. Ale ja som ju uzavrel a požiadal o návrh. Ak by som rozprával. Požiadam o návrh,
hej, ale už bolo... Budem na vás nabudúce zlý a už ma nikdy, nikdy neobmäkčíte.
Hovorte pán Karabin teraz alebo mlčte navždy.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Tak isto predtým som sa hlásil, ale
ste išli ako píla ďalej. Takže k tomuto. Tu sme kritizovali nejakú školu a teraz máme
prijať VZN, ktoré nerieši tieto veci? Máme za to hlasovať?
p. Polaček, primátor mesta: Musíme riešiť výšky príspevkov na záujmové vzdelávanie, tam
proste musíme robiť, lebo je to každý rok súvisí touto zmenou zákona, ktoré nás k tomu
vždy donúti v rámci rôznych zmien. To je proste každoročný folklór, ale áno, aj po
stanovisku pána kontrolóra, komunikácie s oddelením školstva aj to či povedal pán
poslanec Schwarcz, aj naozaj s mojím vedomím vieme, že to VZN jednoducho už je v
rámci času prestarlé, jednoducho je nová doba, nové tlaky a potrebujeme tam niektoré
zmeny zapracovať. Ale musíme vyriešiť aj tie výšky príspevku. Čiže tam vieme, do
tohto VZN vieme vstúpiť v procese. Aha, pán kontrolór sa hlásim, som to nevidel, nech
sa páči.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Prakticky chcem len potvrdiť slová pána primátora. Je
potrebné prijať VZN alebo aktualizáciu VZN v takejto podobe ako je, vzhľadom k
tomu, že tieto zistenia ktoré, som predniesol dnes boli čerstvého charakteru, vyslovene
čerstvé, nebolo možné ich zapracovať do tohto znenia VZN, ale dohodli sme sa, že v
najbližšej možnej dobe to bude pripravené a zmenené. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Posledná výzva na diskusiu. Uzatváram diskusiu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje zmeny
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 138 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám,
materským školám, školským zariadeniam podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. Ďakujem pekne.
Hlasovanie č. 45 -

za: 30, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne.
--Bod č. 18
Návrh na určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území mesta Košice iným obciam
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram diskusiu o bode Návrh na určenie výšky
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príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice
iným obciam. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram rozpravu v tomto bode.
Poprosím návrhovú komisiu.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov určuje od 1. januára 2020 maximálnu výšku
príspevku na dieťa 93,50 Eur.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 46 -

za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.
--Bod č. 19
Prenájom nebytových priestorov na Jegorovovom nám. 5, Košice, priamym nájmom za
nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice –
Dargovských hrdinov
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 19, nech sa páči. Keď sa do diskusie
nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa platných právnych predpisov schvaľuje prenájom časti nehnuteľnosti - nebytové
priestory, ďalej podľa predloženého návrhu, nájomcovi Mestská časť Košice Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice po a) priamym nájmom; po b) za
ročné nájomné 1.060,20 Eur a prevádzkové náklady; po c) na dobu neurčitú za účelom
zabezpečenia základných úkonov u samosprávy ako dôvod hodný osobitného zreteľa
podľa príslušných právnych predpisov, ktorým je všeobecný záujem na zabezpečení
základných úkonov samosprávy za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu
prenajatých priestorov na vlastné náklady v plnom rozsahu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 47 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.
--Bod č. 20
Prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach priamym
nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM,
Trebišovská 12, Košice
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu č. 20. Pán poslanec
Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, dovolím si k tomu návrhu pridať
uznesenie po b) keďže na základe aj podnetu pána hlavného kontrolóra, ktorý na
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základnej škole Trebišovská 10 realizoval jeho útvar kontrolu, zistili tam relatívne
nevyhovujúci stav tých vstupných priestorov a vestibulu, ktorý spravuje gymnázium,
ktoré patrí pod Košický samosprávny kraj, tak možno by sme mohli využiť to, že im
poskytujeme priestory za osobitý zreteľ a požiadať ich, aby dali do poriadku tento
vestibul, ktorý využívajú pre vstup aj deti z našej základnej školy mestskej. Takže rád
by som dal návrh na uznesenie a samozrejme žiadam, aby sa hlasovalo samostatne,
keďže na osobitný zreteľ treba iný pomer poslancov. Uznesenie by znelo: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po b) žiada primátora mesta Košice iniciovať komunikáciu s
Košickým samosprávnym krajom s cieľom urýchleného odstránenia zlého technického
stavu a nedostatkov v elektroinštalácii, v osvetlení vstupných dverí a v ďalšej časti
priestoru spoločného vstupu do gymnázia Trebišovská 12 a základnej školy Trebišovská
10 v Košiciach. Podľa tých fotiek naozaj podhľady, trčiace elektroinštalácie a ďalšie
nedostatky, ktoré tam sú, tak nie sú v poriadku a možno by stačilo poslať list alebo
zaintervenovať nejakým spôsobom, naozaj im tam dávame osobitný zreteľ. Tak
posúvam návrh uznesenie. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny, nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Tentokrát ma môžte prerušiť, lebo pôjdem mimo tému, ale
zvládnem to jednou vetou. Práve teraz sa ukazuje zbytočnosť, česť výnimkám,
niektorých starostov v tomto mestskom zastupiteľstve, ktorí dobre vedeli, kedy je čas
konania zastupiteľstva si naplánovali akcie, nie sú tu. Neviem, ako im záleží na vývoji
mesta, ale možno tiež by mali používať, keď ja vás som vyzval z KSK, tak aj oni by
mali zvážiť tie mandáty, si myslím. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, diskusiu uzatváram v tomto bode. Nech
sa páči návrhová komisia o predloženie jednotlivých návrhov.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhovej komisii bol doručený jeden
doplňujúci návrh od pána poslanca Schwarcza, čiže hlasovať budeme o pôvodnom
návrhu a potom ide návrh pána poslanca Schwarcza.
p. Polaček, primátor mesta: Je to návrh, ktorý nie je podľa mňa pozmeňovacím. Je
individuálnym.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Je doplňujúcim.
p. Polaček, primátor mesta: Ok.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Čiže pôvodný návrh: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom
nebytových priestorov, ďalej v zmysle predloženého návrhu, nájomcovi Gymnázium
Trebišovská 12, Košice po a) priamym nájmom; po b) za ročné nájomné 273,- Eur a
prevádzkové náklady; po c) na dobu určitú 10 rokov za účelom zabezpečenia
vzdelávacieho procesu na výuku telesnej športovej výchovy a školských športových hier
a súťaží ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ďalej v zmysle príslušných právnych
predpisov, ktorými je všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce vzdelávací
proces a pohybovo - športové aktivity detí za podmienky, že nájomca bude
zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu.“
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 48 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento materiál bol prijatý. Nech sa páči, druhé
uznesenie.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Je to návrh pána poslanca Schwarcza:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov žiada
primátora mesta Košice, iniciovať komunikáciu s Košickým samosprávnym krajom
s cieľom urýchleného odstránenie zlého technického stavu a nedostatkov
v elektroinštalácii, osvetlení vstupných dverí a ďalších častí priestoru spoločného
vstupu do Gymnázia Trebišovská 12 a Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte o návrhu.
Hlasovanie č. 49 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne.
--Bod č. 21
Prenájom nebytových priestorov na Charkovskej ulici priamym nájmom za nájomné
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej,
Charkovská 1, Košice
p. Polaček, primátor mesta: Otváram diskusiu k bodu č. 21, nech sa páči. Uzatváram diskusiu
a poprosím návrhovú komisiu o uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom nebytových priestorov na
Charkovskej ulici v zmysle predloženého návrhu nájomcovi Gymnázium svätej Edity
Steinovej, Charkovská 1, Košice ďalej v zmysle predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 50 -

za: 30, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Ja už dlhšie sledujem zasunuté karty a poslancov, ktorí tu nie sú.
Ďakujem. Chcem vás poprosiť, máme tu mnoho ešte osobitých zreteľov, ak klesneme
pod 25, nevieme pokračovať. Čiže uznesenie bolo prijaté, ďakujem pekne.
--Bod č. 22
Prenájom časti pozemku k. ú. Terasa na dobu neurčitú priamym nájmom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Evanjelická materská škola, Muškátová 7,
Košice
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 22. Nech sa páči, pán
poslanec.
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p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som rád vedel, kde pán starosta mestskej
časti Západ, pán Vrchota, tak jeho sa dotýkajú zretele, nechápem. Trebišovská kašle na
to, Mikuláš je prednejší, trhy, kapustnica, klobása? Kde sú tí ľudia, kde ste starostovia?
Tak buď máte zastupiteľstvo alebo vzdajte sa jednej funkcii, nemôže to mať štyri
funkcie a nestíhať to. Aj ostatní kolegovia. Skúste im zavolať, nech sa vrátia do
miestnosti. Je to také neúctivé voči ostatným. Nie ste chorí, tak treba sem prísť
a hlasovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu o tomto bode. Poprosím
návrhovú komisiu. Máme zasunutých 33 kariet, ak tu naozaj niekto nie je, pozrime sa na
tieto karty, ďakujem.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom časti pozemku, ďalej podľa
predloženého návrhu, nájomcovi Evanjelická materská škola, Muškátová 7, Košice po
a) priamym nájmom; po b) za ročné nájomné 510,- Eur; po c) na dobu neurčitú, ako
dôvod hodný osobitného zreteľa ďalej v zmysle predloženého návrhu, ktorým je
všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce vzdelávací proces za
podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatého pozemku na vlastné
náklady v úplnom rozsahu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 51 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté.
Ešte pán poslanec Špak má zasunutú kartu a nie je tu. Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.
--Bod č. 23
Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre nájomcu Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o. z., Bernolákova 16,
Košice
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme ďalej. Pod bodom číslo 23 je bod Prenájom
telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre nájomcu Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o. z., Bernolákova 16, Košice.
Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vyjadrím sa k tomu bodu, ale ešte chcem pripomenúť, že som
vás aj pochválil v tom že, ale to som naozaj myslel vážne, o tom kradnutí, že nikto tu
nepreukázal žiadne kradnutie, čiže aj to je pochválenie, keď niekto nekradne. (pozn.:
smiech) Nie, nie, teraz nesrandujem. To je cenná záležitosť dnes, v dnešnej dobe. No
poďme k veci. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova, nebol by tam zdanlivo
problém, len prišiel na komisiu člen neposlanec pán Róbert Jano, ktorý povedal, že si
odsledoval istý klub, myslím, že toho žiadateľa a videl, že sa nesvieti v časoch, kedy by
tam mali byť. Na to pracovník magistrátu pán Švec povedal, že mesto robí analýzu
efektívnosti využiteľnosti prenajatých zariadení s osobitným zreteľom a vlastne preto,
že túto analýzu sme nemali na stole, lebo je pred dokončením, sme sa ako komisia
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rozhodli prerušiť posúdenie tejto žiadosti, pre nás ako komisiu to bola žiadosť, dnes je
to návrh uznesenia a tým pádom navrhujeme aj dnes prerušenie tohto bodu, samozrejme
nie na zajtra, lebo zajtra idú ďalšie body, ale na ďalšie zastupiteľstvo mestské riadne,
čiže prerušiť. Čiže navrhuje prerušenie tohto bodu a zároveň, keďže nemáme zrejme
podpredsedu, tak som teraz ako túto robotu urobil za pána Lörinca, ktorý tiež ako na tie
trhy odskočil.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Tak isto som v športovej komisii a prácu za pána Lörinca netreba
robiť, urobil si ju už tam, navrhujem tento bod prerušiť a pokračovať na prvom
zastupiteľstve v roku 2020.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je tu aj výstup z komisie vzdelávania, nie je tu
len jedna komisia športová. Nech sa páči, hlasujme o procedurálnom návrhu pána
poslanca Strojného.
Hlasovanie č. 52 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol schválený - tento bod sa prerušuje.
--Bod č. 24
Prenájom garáže v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice priamym nájmom za nájomné z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová
Ves
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu č. 24 Prenájom garáže v
objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová Ves. Pán
poslanec Špak. Nech sa páči, diskusia otvorená, môžete.
p. Špak, poslanec MZ: Áno, bol som si kúpiť kávu, lebo nemám asistentky ako vy a spomínali
ste ma v predošlom bode, viem, že ste zvyknutý ma vidieť stále a že som tu nonstop, ale
fakt som bol len po kávičku. Tu som.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Tí, ktorí tu nie sú, nech sa prezentujú, diskusiu
uzatváram v tomto momente a poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s § 9a odstavec 9 písmena c) zákona č. 138 z roku 91 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov schvaľuje návrh podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 53 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.
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Bod č. 25
Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice a jeho zverenie
do správy ZUŠ Jantárova 6, Košice
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, otváram diskusiu bodu č. 25. Pán poslanec
Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Pokiaľ viem, tak pán riaditeľ aj
na rade školy aj pri osobnom rozhovore so mnou, súhlasí s tým samozrejme a chce, aby
sa to odňalo zo správy. No a ja ešte k tomu chcem povedať toľko, že Mestská časť
Košice - Sídlisko Ťahanovce mala záujem a kopali sme, pani viceprimátorka vie o tieto
priestory, čo sa týka na nejakú kultúru, vyžitie vlastne občanov mestskej časti a
samozrejme aj na denné centrum alebo na dennú klubovú činnosť to nazvime, čiže
seniorov. Z toho padlo, vlastne je tu list zo dňa 24. 7. orazený 2019, že chcem povedať,
že sme mali rokovanie aj s pani viceprimátorkou a padlo tam to, že mestská časť
nekonala od začiatku roku v tejto veci, čo nie je pravdou, lebo ste mi odpísala, ako
dokonca na moje meno je to tu podpísané, a len to zacitujem z toho, že mesto Košice si
ale plne uvedomuje, že naši seniori si zaslúžia starostlivosť aj formu zabezpečenia
priestorov na spoločenské aktivity, preto sme sa snažili vyhovieť vašej požiadavke. Na
základe prieskumu sme našli pre vás vhodné voľné priestory v budove materskej škole
čínska. No tam sme sa o tom bavili, vlastne tu jasne prehlasujem aj občanom Mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, že právna istota materské školy je a bude existovať a
tak isto aj právna istota Bublinky rodinky už teraz, takže tiež bude existovať. Včera sme
mali spoločné rokovanie a aj pán riaditeľ ako štatutár, tak isto ako majiteľka vlastne
tých jasličiek Bublinka alebo Rodinka, bola ubezpečená, že naša mestská časť nebude
robiť kroky proti ním ako jednoducho ani mesto Košice a my čakáme na ďalšie
rokovanie kvôli ďalším krokom, ktoré by nám to nejakým spôsobom posunuli. Ako túto
problematiku možného, by som povedal, denného alebo to nazveme, by som povedal,
klubovej činnosti seniorov. To je všetko, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, máte procedurálny?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Mám procedurálny. Čiže keď aj Rodinka aj Bublinka sú
spokojní, tak dám návrh na ukončenie diskusie.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja normálne uvažujem, pán poslanec, že tých
vašich 100.000,- Eur, ktoré ste požiadali na tej športovej komisii, urobím asi všetko pre
to, aby som vám vyšiel v ústrety a budem za vás lobovať. Hlasujeme o procedurálnom
návrhu.
Hlasovanie č. 54 -

za: 27 + ručne p. Lesňák, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže diskusia je uzavretá. Pán Lesňák bol „za“
tento procedurálny návrh. Pokračuje v diskusii ešte pán poslanec Karaffa a pán poslanec
Špak.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Bolo tu spomenuté, že aké vyjadrenia dávajú
resp. že nejaké sú rozhodnutia komisií. Keď si prečítate dôvodovú správu, tak takmer v
závere sa uvádza, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí majetkovej komisie 4. 11.
pričom majetková komisia schválila odňatie predmetnej nehnuteľnosti zo správy
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Základnej školy Bruselská 18 a odporučilo oddeleniu školstva zverejniť zámer na
prenajatie predmetnej nehnuteľnosti. Oddelenie školstva - tu je veta, že odporúča
zverenie predmetného nehnuteľného majetku, ale ani na komisii pán Macko nejakým
spôsobom neargumentoval, že prečo takto. Ja som naopak argumentoval, že aj Základná
umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tzn. tie náklady naďalej bude
znášať mesto. A moja otázka bola, či by bol nejaký problém, či by to nebolo vhodné
alebo vhodnejšie, aby sme tento objekt ponúkli súťažou inému subjektu, súkromnému
subjektu, či už materskej alebo základnej škole, ktorá by do toho objektu investovala.
Buď by platila nájomné alebo by v podstate priestory opravila, zveľaďovala tak, aby
nám odpadli náklady s prevádzkou objektu. Ja celkom nerozumiem, aký zmysel majú
komisie, keď hovorí sa, že papier znesie veľa, keď ten materiál, ani nie je tá odpoveď
nejako doplnená, prečo práve takýmto spôsobom sme sa rozhodli, či to bolo len na
nejakom stručnom zhodnotení alebo dohode zopár ľudí. Nie je toto odargumentované a
teraz celkom ako neviem, či tie komisie majú aj nejaký význam alebo len tam prídeme,
sadneme, dáme si kávu, lebo mňa to niekedy aj obťažuje, lebo tá komisia je dosť
náročná, keď majú byť výstupy také, že len to je uvedené na papieri, tak potom možno
aj treba prehodnotiť, že či má zmysel tie komisie mať, ad 1. Ad 2. a to je na zamyslenie.
Ja som si dovolil však kritizovať tie osobitné zretele, lebo tam nám utekajú peniaze
pokiaľ, ide o niektoré súkromné školy. Čiže bolo by dobré spracovať nejaký ucelený
materiál ako postupovať v prípade toho prenájmu a prečo by to mal byť osobitný zreteľ
a nemalo by to byť upravené trochu nejako inak.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poverená vedúca p. Lopušniaková sa pripraví,
aby zodpovedala všetky otázky. Následne ich naraz zodpovie. Nasleduje pán poslanec
Špak s faktickou.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán predseda majetkovej komisie, môj
predrečník, teraz povedal, že nechápe načo sú komisie, keď ich nikto nerešpektuje.
Ráno si tak isto nerešpektoval ani finančnú ani komisiu dopravy, dokonca komisia
dopravy kde 16 zo 16 odporučila prerokovať daný bod ti bola, ako to poviem slušne, ti
bola ľahostajná, tak. Takže zbytočne sa tu teraz sťažovať, ako vám komisie v meste
fungujú. Nefungujú.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ináč ja si myslím, sme sa to prerokovali a nech
sa páči pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, rád by som vysvetlil
situáciu. V tejto budove školy alebo v priestoroch školy, ktoré škola nevyužíva,
Základná umelecká škola Jantárová vykonáva aktivity a vykonáva činnosť už myslím 3.
alebo 4. rok, tzn. prakticky sa nezmení nič, aj naďalej bude poskytovať na sídlisku, kde
iná základná umelecká škola nie je pre deti záujmové aktivity na úrovni, ktoré štátne
školstvo vie poskytnúť. Je to škola v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, je to len o tom,
aby základná umelecká škola nebola v podnájme, neplatila nájom, tým pádom do toho
nevie investovať, upravovať priestory. No keďže to spravuje Základná škola, čiže je to
také škrabanie cez hlavu, ako sa hovorí, ale jednoducho odnímeme priestory základnej
škole, dáme ich do správy základnej umeleckej škole, ktorá tým pádom bude priamo v
priestoroch, ktoré bude spravovať. Môže si ich upravovať, môže do nich investovať a
nebude sa meniť nič. Ani čo sa týka rozpočtu týchto škôl ani ničoho iného, len
uľahčíme situáciu, nebude to taká komplikácia, že bude naša škola v podnájme v inej
budove školy alebo v inom subjekte, ale bude tam napriamo. To je celá filozofia tohto.
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Tie aktivity sa tam vykonávajú zmysluplne, myslím, že je o ne záujem a deti nemusia
cestovať do inej časti mesta. Čo sa týka osobitých zreteľov, všeobecne viackrát sme sa
rozprávali, všetci sme alebo viacerí sme súhlasili, že treba sa na to pozrieť. Len treba
dať konkrétne tézy, či už na právne, na oddelenie školstva alebo inému referátu, ktoré
by tieto naše tézy, lebo tu zaznelo už od zrušenia osobitného zreteľa, po úpravu, po len
vyčíslenie, aby sa to upravilo tak, oni to sparagrafujú, aby sa tie tézy zozbierali, aby sme
nehovorili všeobecne, že to treba upraviť, ale dať aj nejaké konkrétne návrhy, takže ak
niekto z vás tieto návrhy má, či sa to týka prenájmu telocvične pre športové kluby alebo
priestorov škôl dlhodobých prenájmov a pod., tak bude dobré to nejakým spôsobom
zozbierať a možno dáme do mailu, alebo bude dobré, keď pôjde do mailu nejaká
informácia, kde centrálne by sa tieto pripomienky zbierali a aby sa to zosumarilzovalo
a otvoriť tým pádom štatút a upraviť to podľa predstáv väčšiny z nás. Ďakujem veľmi
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, s faktickou p. poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovom. Pán predseda Schwarcz.
Bol by problém, keby tie informácie, ktoré teraz si, podal tak spracoval spracovalo
oddelenie školstva do materiálu pre komisie? Možno by potom ani nebolo to uznesenie
z majetkovej komisie, keby boli lepšie pripravené materiály a myslím, že to nie je
problém len majetkovej komisie, ale aj iných komisií. Tak možno, že by sme sa dnes
nemuseli o tom baviť, ad 1. Ad 2.o spracovaní jednotných pravidiel pri prenájmoch
školského majetku, ja som hovoril už niekedy na jar. Výsledok, je koniec roka
a výsledok je zero. Nič, nič nie je spracované. Vtedy ste ma učičíkali, áno bude, len
treba schváliť, bude, bude. Neurobili ste nič. Komisia, ktorú vedieš sa volá komisie
vzdelávania a vy riešite prenájom majetku. Tak len toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Vy ste z jednej partie, chlapi, tak si to vyriešte na kluboch, ale chcem
pochváliť tento nápad, pretože tiež sa mi nie cez papiere a cez diskusiu s pani
námestníčkou dostalo, že o čo tam vlastne pôjde, tzn., že naozaj to vyzerá tak, že, ak tí
naši Ťahanovčania budú mať poruke v tom domčeku rôzne možnosti pre svoje deti
a budú ich môcť navštevovať, tak áno má to význam. Takže som za a tiež chcem
pochváliť pána starostu Ihnáta, že hľadá aj iné možnosti ako tie, ktoré ponúkal doteraz
pre našich seniorov. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pani námestníčka, následne pán
poslanec Ihnát.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ja by som len na
vysvetlenie, že komisia vzdelávania nerieši prenájom majetku, ale keď ide o osobitný
zreteľ, tak prerokováva charakter a povahu činnosti toho nájomcu, takže neviem, kto iný
by sa mal k tomu relevantnejšie vyjadrovať ako komisia vzdelávania, keď ide
o výchovno-vzdelávaciu činnosť toho subjektu.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Ja sa chcem úprimne
poďakovať pánovi poslancovi Špakovi za to pochvalu, len chcem dodať ešte akože
108

trošku sarkasticky to povedal, ale ja tu prečítam hneď prvú vetu z listu z 24. 7. 2019.
Názov je vec: záujem o prevod školského objektu vo vlastníctve mesta Košice na
Aténskej ulici v Košiciach do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.
Odpoveď: na základe vášho listu, v ktorom ste prejavili záujem o prevod školského
objektu vo vlastníctve mesta Košice na Aténskej ulici v Košiciach do správy Mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce vám dávame nasledovné stanovisko. Pán poslanec,
počul ste to vôbec? Ja hej. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pani poverenú vedúcu Lopušniakovú, aby prípadne ešte
ozrejmila, ak je ešte chuť a záujem nás počúvať. Ďakujem pekne.
p. Lopušniaková, poverená vedúca oddelenia školstva: Dobrý večer prajem. Ja by som len
potvrdila slová pána poslanca Schwarcza. Zrejme neboli všetky informácie dané v
predloženom materiály. Elokované pracovisko v Základnej umeleckej škole Jantárová v
týchto priestoroch na Aténskej ulici funguje už od roku 2013 aj ako v prenájme, keď to
patrilo Základnej škole Bruselská 18, tzn., že oni tam pracujú a radi by pracovali aj
naďalej, ak teda im to umožníte.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nikto nehlásite, uzatváram
diskusiu a poprosím návrhu komisiu o predloženie návrhu.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje po a)
odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, budova na ulici Aténska 1,
Košice ďalej v zmysle predloženého návrhu zo správy Základnej školy Bruselská 18,
Košice. Dôvod odňatia: vyradenie Elokovaného pracoviska Aténska 1/A, Košice ako
súčasť Základnej školy Bruselská 18, Košice zo siete škôl a školských zariadení k
30. júnu 2019. Deň odňatia: v deň účinnosti dodatku k zmluve o zverení majetku zo
správy; po b) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, ďalej podľa
predloženého návrhu, do správy Základnej umeleckej školy Jantárová 6, Košice na dobu
neurčitú. Dôvod zverenia: správa nehnuteľnosti, jej údržba. Deň zverenia: v deň
účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne., nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 55 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne.
--Bod č. 26
Zmena uznesenia MZ č. 1182 zo dňa 18.06.2018 - určenie spôsobu prevodu
nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11 v Košiciach formou
dobrovoľnej dražby
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec
Karabin, nech sa páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, keď som pozrel, tak to schválilo ešte minulé
zastupiteľstvo, mesiac máj. Pozrel som si znalecký posudok, však všetci to vidíme, tam
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je suma 14.000,- Eur, resp. 13.700,- a nová majetková komisia 4.11. odporúča cenu
21.000,- Eur. Posudok je starý viac ako jeden rok. Bol tam robený aj nový znalecký
posudok alebo len komisia rozhodla, že to bude 1.000,- Eur za jeden meter?
p. Polaček, primátor mesta: Bol tu nový pani Verešová? Hej? (pozn.: diskusia mimo záznam)
Nie, nebol nový. Nech sa páči, prihlásil sa pán poslanec Karaffa, aby vám vysvetlil.
Ďakujem pekne.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Majetková komisia rozhodla jednomyseľne o
takejto cene.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, ja chcem, aby sme všetko
odsúhlasili aj tak, ako sme plánovali do 38. bodu, ale teraz zapojím. To je v poriadku
pán poslanec Karaffa, že majetková komisia odsúhlasila, ale majetková komisia nemá
okrúhlu pečiatku súdneho znalca, čiže nepasujte sa do úlohy hodnotiteľa ceny
nehnuteľnosti. Ja viem, že to je možno predražený postup, ale neprosím si, ja ako váš
kolega poslane, aby ste nám tu takéto návrhy podsúvali, ktoré nemajú odporu v ničomu.
Prieskum trhu možno okej, ale to je subjektívne a my sa tu máme riadiť zákonnými
spôsobmi a zákonnými postupmi získavania informácií. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, máte pravdu, je to síce subjektívne, ale majetková
komisia má na to právo, ale vy máte právo navrhnúť inú cenu. Je to pre jednoduché,
kolektívny orgán povedal, že má to vyššiu hodnotu, pán poslanec nám môže vysvetliť
možnosť, čo všetko na to vplývalo, ale rozhodli tak a je to zaužívané pravidlo, že
materiál, ktorý majetková komisia pripraví, ide takto s cenou stanovenou do mestského
zastupiteľstva. Pán poslanec chce niečo iné k tomu povedať?
p. Karaffa, poslanec MZ: Pán poslanec Djordjevič, vy ste moták. Ako poslanec každý jeden,
ktorý tu sedí, môže dávať rôzne návrhy, aj pri prevodoch môžte povedať, že chcete za
menej, za viac a majetková komisia, robilo sa to aj pred tým, aj pri Palčíkovej dokonca
zdvihli cenu, myslím na 120 či 130 Eur a nikto to nenamietal. A teraz sme určili zo
sumy nejakých 600 aj niečo Eur za meter štvorcový sme to dvihli na sumu 1.000,- Eur.
Máte prehľad o tom, za koľko sa predávajú byty v pôvodnom stave? Čo sa mi na tom
materiály nepáči, ale ja som povedal kolegom, že ak majú záujem, nech dajú oni návrh,
len nejakým spôsobom nechcem byť s tým spájaný. Nepáči sa mi to, že je to dražba,
vzhľadom na tú dispozíciu toho priestoru, by bolo vhodnejšie predávať to priamym
predajom, ale v prípade dražby nás nikto nemôže obviniť z nejakého klientelizmu,
korupcie a pod. Čiže majetková komisia takto rozhodla a poprosím aj ostatných kolegov
nech povedia z komisie, že či tam bolo niečo nejakým spôsobom, sme tam niekto niečo
ovplyvňovali, tie peniaze sú pre mesto. Keď chcem ušetriť nedobre, keď pýtam na rôzne
ako napr. vysporiadanie pozemkov, tiež nedobre. Čo mám robiť? Veď to bude príjem
+7.000,- Eur pre mesto. Ak teda to odhlasujete. To je fakt akože, to je zlé? To ma za
toto idete kritizovať? Tak - wow!
p. Polaček, primátor mesta: Skúsme sa, prosím, nezamotať v tomto bode. Poprosím pána
Špaka s procedurálnym návrhom.
p. Špak, poslanec MZ: Mám procedurálny návrh na základe toho začiatku príhovoru môjho
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predrečníka, aby nám poslanec Karaffa zopakoval ešte raz tú vetu o Vianociach a
invektívach a v rámci tohto procedurálneho návrhu ukončiť diskusiu v tomto bode.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o ukončenie diskusie v tomto bode. Nech sa páči,
prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 56 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pokračujeme v tom, čo máme nahlásené.
S faktickými pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Jakubov.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja oceňujem
snahu poslanca Karaffu, aby mesto v úvodzovkách zarobilo viac, ale ja som len
upozornil na možnosť do budúcna, že takéto spôsoby, ktoré nemajú oporu v znaleckom
posudku abo je staršia ako jeden rok môžu spôsobovať precedens a zareagujem na jeho
slová o tom, že som moták, on je podľa mňa nevychovaný, ale ak by v budúcnosti mal
nejaké výsledky za sebou, že dosiahol v živote viac ako tri brigády, kde vyzbiera
odpadky a použité toaletné papiere, tak vtedy nech ma nazýva motákom takáto nula.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím všetkých kolegovia, ja viem, že je veľa hodín, dohodli
sme sa, že vydržíme do 18.00 hod. Mojim želaním je, aby sme stihli celú stranu
programu, nerobme, nezdržujme sa takýmito spôsobmi. Pán poslanec Jakubov, určite
niečo praktické, ďakujem.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Máme tu
motákov a motáčikov, pán poslanec Karaffa sa tiež niekedy vyjadruje nepresne a tiež
mu nehovoríme, že je motáčik. Teraz tiež povedal, že majetková komisia rozhodla, ona
prijala svoje uznesenie a odporúča zastupiteľstvu, pretože rozhoduje zastupiteľstvo, už
keď chceme byť presný a aj keď sa nepáči pánovi Karaffovi, že to nie je priamy predaj,
neviem to by nám snáď vedeli povedať dámy z odborného útvaru alebo páni, či je vôbec
možné pristúpiť k priamemu predaju, pokiaľ dotyčný nevyužíva tento priestor, asi nie a
musí to byť zo zákona formou dražby alebo súťaže. Ale samozrejme o cene, v prípade
dražby rozhodneme my, zastupiteľstvo. Je to na nás a môže padnúť hocijaký iný
poslanecký návrh. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec na koho reaguje? Lebo to bol jeho
diskusný príspevok. Nasleduje pán námestník, ale určite vie, čo chce pán Karaffa
povedať, takto to povie za neho, možno.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: No myslím si, že uznesenie komisie sú, pán poslanec
Jakubov, do určitej miery aj rozhodnutím komisie, ale môžme slovičkáriť, nech sa páči,
kľudne. Pán poslanec Djordjevič, ja vám rozumiem. Možno máte, ako ste to brali tak, že
keď už ten znalecký posudok je možno nejaký ten rok a pol starý, takže tak cena mohla
byť vyššia ako rozhodla komisia, tomu verím, ale osobne si myslím, že dehonestovať
právo komisie v prípade, že ona navrhuje vyššiu cenu, ja som tu viacnásobne bojoval v
predchádzajúcom zastupiteľstve za vyššie sumy a nerozumiem týmto vytkám, resp.
tomuto problému, myslím si, že tá cena je adekvátna a celú túto diskusiu, ktorú ste tu
rozvíril, pán poslanec, je myslím si, že absurdná, Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec a nebuďme osobní, ďakujem.
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p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. To veľmi ťažko, pán námestník, počúvame tu
celý deň invektívy na našu adresu a opakovane aj v minulosti, viackrát kolega
Djordjevič sa tak vyjadroval na moju adresu, ako sa vyjadroval. Klamal o trestnom
oznámení, že vraj som nejaké podal, nepodal som a viete, ono je to celkom - neviem či
vtipné alebo smutné, že medzi nami sedí kolega, ktorý má záznam v registri trestov. Nie
je to jediný záznam, ktorý má, aj na polícii má niekoľko. Tento človek, hovorí
o slušnosti...
p. Polaček, primátor mesta: Pán kolega, zastavím vás. Tak, ako by som to urobil aj u p.
Djordjeviča. Nepokračujte.
p. Karaffa, poslanec MZ: Tak nech nehovorí o slušnosti.
p. Polaček, primátor mesta: Nepokračujte. Nech sa páči, pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som bol ten, ktorý tu rozvíril začiatkom debatu,
k tomuto bodu. Tým som nemyslel, že komisia dala nízku cenu, myslel som tým to, že
prešlo viac ako rok, tie byty za viac ako rok išli podstatne hore, práve v tejto lokalite
kolegovia, práve tu mi chýba nový súdnoznalecký posudok a môj názor, aby ste vedeli,
mám rád toto mesto, tá cena mohla byť vyššia, preto mi tu chýba súdnoznalecký
posudok, keďže byty od toho 5. mesiaca roku išli podstatne hore a vy deklarujete, že
chcete viac financií. Tak preto, pre nič iné. Možno mohli posunúť na 21.000,- Eur,
možno na 26.000,- Eur , možno 27.000,- Eur. Takže, ak meníme nejaké uznesenie, kde
ideme zo 14.000,- Eur na 21.000,- Eur bez súdno-znaleckého posudku, tak by som
poprosil, dajme tých 200,- Eur, vyčleňme na nový súdnoznalecký posudok, ktorý
možno ukáže to môže byť cena 25.000,- Eur. Nepoškodíme mesto, nepoškodíme
nijakou formou majetkovú komisiu. 200,- Eur nás nezabije.
p. Polaček, primátor mesta: Prosím vás, ja som fakt mal nádej ešte pred 10-timi minútami, že
to stihneme do tej 18.00 hod. Ak ma niekto nejaký návrh voči tej cene, prosím dajte to
písomne. Rozprávame sa tu o cene a diskusia bola uzavretá. Pán Karaffa, nie osobne,
k veci.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vecne, nie osobne. Ja vysvetlím pánovi
kolegovi Karabinovi, vieme aké sú dnes trhové ceny, tá suma bola navrhnutá preto taká,
lebo ak počítame s nejakými nákladmi na rekonštrukciu na meter štvorcový, vždy to
vychádza pre toho kupujúceho ešte výhodne. V prípade prerábky ja predpokladám, že
tam záujem má konkrétne jedna pani, ktorá vedľa vlastný byt. V prípade, že v dražbe
uspeje, získa ho. Ide, ešte podotýkam ide len nejakú jednu dve miestnosti, je to 21 m²,
čiže nič luxusné, dokonca toalety sú na chodbe spoločné, čiže v podstate, pokiaľ by to
takto záujemkyňa získala, pričlení si to k bytu a ak raz bude predávať celý tento objekt
alebo všetky tieto priestory spolu ako jeden objekt, jeden byt, tak samozrejme bude
pýtať viac. Tých 1.000,- Eur to bol, po zohľadnení nejakej rekonštrukcie vlastne aj
samotného objektu a dispozície tých miestnosti to bol taký kompromisný návrh, áno,
vzhľadom na to, na akej úrovni sa pohybujú ceny priestorov v pôvodnom stave, taký bol
návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čas vám vypršal a nasleduje s faktickou pán
poslanec Špak.
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán primátor. neviem nájsť ten
váš status spred pár dní, keď ste povedali, že nepredáte ani jeden byt, ale toto ste
napísali na Facebooku: Nepredám ani jeden byt, nenechám toto robiť, čo robili predošlé
vlády to je prvá vec. Druhá vec je, na tieto byty som dnes ponúkal dotáciu od štátneho
fondu a od iných organizácií, tzn. externé zdroje na opravu týchto bytov a my sa tu
bavíme o tomto, čo vy ste definitívne odmietli pred asi týždeň na Facebooku? Ja
neviem, či ste to zmazali, ten status, ale prisahám, že to ste povedali a napísali všetkým
obyvateľom a svojím followerom.
p. Polaček, primátor mesta: Nepredáme ani jeden byt, ktoré spravuje bytový podnik, a ktoré
chceme rekonštruovať. V tomto prípade toto je nie je štandardný byt, je to proste niečo,
čo nevieme iným spôsobom užívať, čiže áno treba selektovať, mojim záujmom je, aby
sme majetok nepredávali. V tomto prípade tá situácie je trošku iná, je odlišná. Ale
nemusíme to odhlasovať. Nech sa páči, pán poslanec Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Dámy, páni poprosím vás, jedná sa o
jednu miestnosť v podkroví a je to dražba. Počuli ste to? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán starosta Ténai. Osobne som robil 2 garsónky,
ktoré sme rozdelili na 23 štvorákové, teraz tu máme 21, ak dobre vidím a predali sme to
za 50.000,- Eur na Komenského. Teraz k tomu že čo je byt a čo nie je byt. Však to je v
poriadku, ale prečo to predávame, keď sa jasne povedalo, pretože tento byt nie je byt?
Lebo to je troška iný byt? Však vy sa môžte rozhodnúť kedykoľvek, že tento byt je
troška iný, tento sa volá takto, tento zmeníme na nebytový priestor, tento už vôbec je
taký vybývaný, že ho predajme ako sklad. Nemôžme to takto fungovať. Povedali ste
jasne, nepredáme ani jeden byt, ale však, keď vám to nevadí, že to predkladá váš
predseda komisie, hlasujte.
p. Polaček, primátor mesta: Už prosím, ukončíme to všetko, diskusia je uzavretá. Pán
poslanec, ak táto miestnosť je podľa vás byt, tak ja už neviem, ale diskusia je uzavretá.
Poprosím návrhovú komisie, aby predložila, prečítala návrh uznesenia.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s príslušnými právnymi predpismi mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v
Košiciach číslo 1182 zo dňa 18. 6. 2018 v časti schvaľuje nasledovne: slová s najnižším
podaním vo výške 14.100,- Eur sa nahrádzajú slovami s najnižším podaním vo výške
21.000,- Eur.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 57 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 27
Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto so spoločnosťou W1, s.r.o. a Aston Building s.r.o.
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z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: Otváram k tomuto bodu rozpravu. Keď sa diskusie nikto nehlási,
uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zámenu nehnuteľnosti podľa
predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 58 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne.
--Bod č. 28
Zámena pozemkov v k. ú. Furča, Grunt a Jazero medzi mestom Košice a spoločnosťou
LABAŠ s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 28. Nech sa páči, pán poslanec
Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Tentokrát chcem pochváliť pána
Berbericha ako zástupcu starostu, že tu ostal takže, nielen ten hejt, ale máte odo mňa
pochvalu, že tu sedíte a že ste zodpovedným jazerským poslancom, keď ide práve váš
bod. Ďakujem za slovo.
p. Polaček, primátor mesta: To bol diskusný príspevok pána poslanca Djordjeviča, poprosím
pána poslanca Špaka.
p. Špak, poslanec MZ: Kolegovia, poprosím vás, sústreďte sa na materiál, ktorý nám bol
práve predložený a ak máte možnosť, tak si ho otvorte. Skúste si nalistovať stranu 5 zo
6 a ja mám jednu vážnu otázku, či tento balík bude v igelitke? Bude v sáčku na rožky?
Lebo 100.000,- Eur finančné vyrovnanie - hotovosť je už silná káva. To bola sranda,
snáď to bol len preklep.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Len by som chcel uviesť, že v tomto bode som v konflikte záujmov.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Andrejčák.
p. Andrejčák, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti. Stanovisko Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Dargovských hrdinov, aj uznesenie, ktoré bolo schválené
na septembrovom našom zasadnutí, je v materiáli a možno len v krátkosti, miestne
zastupiteľstvo sa touto zámenou, vrátane výstavby v tejto lokalite zaoberalo na dvoch
zastupiteľstvách a následne v septembri sme prijali jednomyseľne spomenuté uznesenie,
ktoré je aj v písomnej podobe v tomto materiáli a je aj súčasťou uznesenia ako naše
uznesenie číslo 43/2019 zo dňa 10. 9. Myslím si, že tento materiál miestne
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zastupiteľstvo prerokovalo podrobne a zapracovali sme všetky pripomienky, ktoré vzišli
od poslancov, ktoré sme aj prerokovali so zástupcami spoločnosti Labaš, týkajúce sa
práve výstavby tohto polyfunkčného objektu, súčasťou ktorého má byť aj miestny úrad
Dargovských hrdinov, vrátane novej vhodnej sobášnej siene, ktorá by bola využívaná aj
ako menšie spoločenské a kultúrne centrum pre našu mestskú časť. Čiže toľko len na
možno v krátkosti na objasnenie, čo sa týka stanoviska miestneho zastupiteľstva, resp.
uznesenia Miestneho zastupiteľstva Dargovských hrdinov a schválenia týchto
podmienok ktoré, v zmysle stanoviska, resp. uznesenia miestneho zastupiteľstva majú
byť súčasťou následnej zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Labaš.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, ste ma teraz riadne vystrašili, čo
tam máme za chybu. Ale ospravedlňujem sa za hotovosť. Chcem len dodať, že mestská
rada tento materiál prerokovala na svojom 12. zasadnutí dňa 22.11.2019 a odporučila
MZ prerokovať a schváliť. Jedná sa o uznesenie, kde je potrebná trojpätina väčšina
všetkých poslancov. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľností v zmysle
predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 59 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, táto zámena pozemkov bola schválená.
--Bod č. 29
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1258 zo dňa 24.09.2018 a prenájom častí pozemkov v
k. ú. Luník z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 29 Návrh na zrušenie
uznesenia MZ č. 1258 zo dňa 24.09.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník
z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Pán poslanec Horenský, nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len taká technická poznámočka. Či by sa v
budúcnosti nedalo uvažovať, keď sú takéto body a vieme, že prídu napr. ako teraz
zástupcovia ETP Slovensko a v podstate slúži im k cti, že tu sú deväť a pol hodín a
môžme predpokladať, že tento bod prejde veľmi hladko, tak či v budúcnosti sa nedá
uvažovať na to, aby sa takéto body dali dopredu, keď prídu ľudia alebo budú hostia
k daným bodom. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ospravedlňujem sa, ja som ani netušil, že dnes z ETP prídu
kolegyne, dievčatá. Naozaj ma to mrzí, ak by som to vedel, dámy, určite by som to
preložil. Stačí sa ozvať nabudúce na začiatku. A bolo by to, ak by chceli vystúpiť,
samozrejme. Takže poprosím pána poslanca Šaňu.
p. Šaňa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Vážené pani poslankyne,
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vážení poslanci k pôvodnému návrhu, ktorý ste obdržali v materiáloch k tomuto bodu,
došlo k nezhode. Mestská časť mala výhrady voči zmenám, ktoré navrhlo, resp.
požiadalo občianske združenie ETP Slovensko. Z toho dôvodu sme sa stretli so
zástupcami ETP a s vedením mesta, kde sme si to vydiskutovali a došli sme ku
kompromisu a na základe vlastne všetkých troch strán navrhujem doplniť do pôvodného
uznesenia, do pôvodného návrhu na uznesenie v časti b) na konci textu doplniť text
takomto znení: Za podmienky, že ak do troch rokov od účinnosti najmä zmluvy, nebude
s klientom občianskeho združenia ETP zrealizovaný v zátvorke skolaudovaný,
minimálne jeden rodinný dom, mesto odstúpi od nájomnej zmluvy a vzorový dom bude
odovzdaný do majetku mestskej časti za symbolické jedno euro. To je všetko. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím návrh odovzdať návrhovej komisii. Nech
sa páči, pani námestníčka.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Ja by som chcela len potvrdiť
slová pána starostu Šaňu a chcela by som len doplniť, že ten písomný záväzok od
organizácie ETP Slovensko bol doručený, máme ho, aj v tom zmysle, že vzorový dom
nebude komunitným centrom, takže to je dôležité. K dohode došlo. Ja by som poprosila
o podporu tohto návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ja by som chcel poprosiť, keďže sa tu dámy z ETP, aby sa vyjadrili
aj ony. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ak je všeobecný súhlas a dámy majú záujem, nech sa páči môžete
si vybrať po pravej alebo ľavej strane mikrofón, technici vám pomôžu ich zapojiť a
máte 3 minúty, tak ako každý iný poslanec. Nech sa páči.
p. Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko: Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám dali
slovo. Tento bod, ktorý teraz prejednávate vlastne ste schválili alebo schválilo
zastupiteľstvo minulý rok v septembri. Jedná sa o prenájom pozemku na svojpomocnú
výstavbu tréningového domu. Čiže nad výstavbu tréningového alebo predvádzacieho
domu, ktorý bude slúžiť pre obyvateľov mestskej časti Luník IX. ETP Slovensko pôsobí
na Slovensku od roku 1997 a od roku 2001 pôsobíme štyridsiatich rómskych
komunitách. Zriadili sme asi 25 komunitných centier, z čoho sme 20 odovzdali mestám
alebo obciam, čiže požiadavka pána starostu o to, aby sme odovzdali predvádzací dom
po tom, keď bude hotový a potom, keď splní účel, je úplne v poriadku a nemáme s tým
žiaden problém. Ja by som poprosila kolegyňu Veroniku, ktorá vybavuje toho času
stavebné povolenie a všetky náležitosti s tým súvisiace, pretože už sme v takej fáze, že
by sme radi na budúci rok od začiatku budúceho roku začali stavať, aby vysvetlila, že v
akej fáze sme s tým územným konaním, stavebným povolením a vlastne na aký účel
bude táto budova slúžiť.
p. Poklembová, zástupkyňa riaditeľky ETP Slovensko: Ďakujem, dobrý večer. Čo sa týka
toho predvádzacieho domu, ktorý vlastne bude prvým domom v tom rade, v tej
zástavbe, kde bude nasledovať ďalších šesť rodinných domov, ktorí budú vlastne určené
tým klientom, ktorí si sporia a sa zapoja do projektu a tak vlastne tam sme v štádiu
takom, že je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a sme aktuálne sme
oslovili tie úrady, ktoré osloviť máme, aby sme dostali ich vlastne stanoviská,
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vyjadrenia. Čiže ak dostaneme vlastne zelenú a budeme mať potvrdenú zmluvu s
mestom o prenájme týchto pozemkov, vlastne vieme podať žiadosť o územné
rozhodnutie, následne získať stavebné povolenie, aby sme mohli na jar budúceho roku
vlastne začať s výstavbou tohto predvádzacieho domu a následne potom pokračovať v
tomto projekte aj s výstavbou ďalších rodinných domov. Neviem, chceš niečo?
p. Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko: Ja už len poslednú vetu, aby ste vlastne mali
vedomosť, táto stavba ani iné aktivity ETP Slovensko nestoja mesto Košice v podstate
žiadne finančné prostriedky. My od mesta nedostávame príspevok na našu činnosť,
všetky finančné prostriedky, ktoré sú potrebné pre vzdelávacie aktivity, ale aj stavebné
aktivity na Luníku 9 sa nám podarilo získať, či už z európskych alebo zo zdrojov
súkromných sponzorov a v skutočnosti v dnešný deň ich už máme na účte, čiže naozaj,
ak budeme mať prenájom pozemku a bude pripravený ten priestor, môžeme začať
stavať. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja sa ospravedlňujem, že sme vás nechali čakať.
Ja som netušil, že ste tu. Do diskusie sa niekto hlási? Ak nie, ukončujem rozpravu
v tomto bode. Ďakujem pekne a poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu
uznesenia aj s pozmeňujúcim návrhom.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, návrhová komisia dostala doplňujúci
návrh uznesenia od pána poslanca Šaňu a prečítam aj s doplnením: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písmeno c) zákona v zmysle
príslušných právnych predpisov za A) zrušuje uznesenie mestského zastupiteľstva číslo
1258 zo dňa 24. septembra 2018; po B) schvaľuje uznesenie v zmysle predloženého
návrhu a doplnenie za podmienky, že ak do troch rokov od účinnosti nájomnej zmluvy
nebude klientom o.z. ETP zrealizovaný, v zátvorke skolaudovaný, minimálne jeden
rodinný dom, mesto odstúpi od nájomnej zmluvy a vzorový rodinný dom bude
odovzdaný do majetku mestskej časti za symbolické jedno euro.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 60 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne.
--Bod č. 30
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod
a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Polaček, primátora mesta: K danému bodu otváram diskusiu, nech sa páči. Procedurálny
návrh?
p. Ténai, poslanec MZ: Dámy, páni jedná sa o domov sociálnych služieb tzv. Domko, bola
tam realizovaná výstavba. Výstavba na pozemku, ktoré sú v súčasnosti alebo boli
vlastne mestské pozemky, bola tam zmluva, jedná sa o nejaké schodište a schody a plus
parkovisko, alebo časť plochy parkoviska, ktorá je v dosť exponovanej lokalite, kde je
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veľký nedostatok parkovacích miest medzi dvoma bytovými, veľkými bytovými
domami, tak že poprosil by som, aby bolo možné, navrhujem prerušiť toto rokovanie a
ešte skúsiť rokovať s Košickým samosprávnym krajom, aby sa doriešila problematika
parkovania v tejto lokalite.
p. Polaček, primátora mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme o procedurálnom návrhu pána
poslanca.
Hlasovanie č. 61 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Vrátime sa k tomuto bodu nabudúce.
--Bod č. 31
Prenájom pozemkov v k. ú. Krásna za účelom realizácie stavby: „R2 Šaca – Košické
Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: K danému materiálu otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto
nehlási, uzatvára diskusiu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu o predloženie
návrhu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie.: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. v znení neskorších
predpisov schvaľuje návrh podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 62 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.
--Bod č. 32
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Margitu Borovskú z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu č. 32. Uzatváram diskusiu
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prevod pozemku v zmysle
predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 63 -

za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh bol prijatý.
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Bod č. 33
Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Železiarne pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a
psov na dobu určitú 40 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom
zabezpečenia starostlivosti o opustených a túlavých psov
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu v bode č. 33 Dlhodobý prenájom
pozemkov v k. ú. Železiarne pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov na dobu určitú
40 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom zabezpečenia starostlivosti o
opustených a túlavých psov. Pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Keďže pri tomto bode vznikli isté nezrovnalosti už na majetkovej
komisii a riešili sme to tam a hovoril som o tom s pánom Buchalom, ktorý je prítomný v
sále a plus tam boli isté nezrovnalosti, resp. nejasnosti na strane klubu Fungujúcich
Košíc ohľadom dĺžky trvania nájmu, možno by bolo dobré, ak by pán Buchala mohol
k tejto téme vystúpiť a objasniť to. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak je všeobecný záujem, nevidím v tom problém
pán poslanec Liba, nech sa páči.
p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám pozmeňujúci návrh, ktorý presne k tej dĺžke
tejto dobe nájmu, pretože 40 rokov je predsa len dlhá doba, takže doba nájmu sa mení
zo 40 rokov na 10 rokov. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak asi do tretice. Dĺžka nájmu, ja mám síce iba
40 rokov, ale do osemdesiatky, keď by som mal niečo také prevádzkovať, si to neviem
predstaviť - to už je skoro ako predaj, tak skúsme naozaj buď podporiť návrh kolegu
Libu 10 rokov alebo dáme maximálne 15 rokov. 40 rokov, hovorím – javí sa mu to už
ako predaj, je to predsa občianske združenie nie je to právnická osoba, ktorá sa dožíva
viac ako 100 rokov. Občianske združenie dnes tu je, zajtra tu nemusí byť. 40 rokov je
dosť dlhá doba, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Buchala sa vyjadrí? Nechal som naschvál
dobehnúť kolo. Ale medzitým faktické ešte, tu pán poslanec Rovinský, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Zrejme bol nejaký dôvod na to, aby tá doba
sa určila na 40 rokov. Predpokladám, že pokiaľ sa budú uchádzať o nejaké fondy, budú
chcieť tam niečo robiť, tak tam je vždy požiadavka aspoň 30 ročného nájmu, pokiaľ
dobre pamätám.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Burdiga, nech sa páči.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Presne tak, nadviazal by som ešte pána
Rovinského. Predpokladám, že presne o to ide a práve preto by bolo dobré, aby pán
Buchala vystúpil, samozrejme po vysvetlení ja som pripravený podať procedurálny
návrh na zníženie, len ideálne by bolo vypočuť pána Buchalu.
p. Polaček, primátor mesta: Tak procedurálny nebude treba, lebo tu je návrh na uznesenie už.
Tak teda, nech sa páči, máte slovo minúty.
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p. Buchala, obyvateľ mesta: Dobrý večer pán primátor, páni poslanci. 40 rokov bola preto
požiadavka len z jedného, jediného dôvodu, že 40 rokov je odpisová doba budov a
chceli sme to takto riešiť, hej. Je pravda, OZ nefungujú 40 rokov, bola to naša prosba
občianskeho združenia - Únia vzájomnej pomoci, aby táto doba bola minimálne 40
rokov. Je to len z dôvodu odpisov. Ak to bude 20 rokov, 20, ak sa rozhodnete, že to
bude 10 rokov, 10 rokov. Čiže len toľko k celému.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ja som vlastne chcel túto odpoveď, takže ďakujem pekne, pán občan.
Ďakujeme.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga, nech sa páči.
p. Burdiga, poslanec MZ: Čiže by som dal teda pozmeňujúci návrh v dobe trvania 20 rokov.
Teraz sú tri: 10, 15 a ja navrhujem 20. S možnosťou predĺženia samozrejme
p. Polaček, primátor mesta: Aby sme si to ujasnili, čo tu vlastne máme. Máme tu 10, 15
alebo?
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný je 40 a vlastne pozmeňujúci je 10
od pána poslanca Libu.
p. Polaček, primátor mesta: OK, čiže potom poprosím písomne tých 20. Ďakujem pekne, ak sa
do diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhov.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh na uznesenie - pozmeňujúci
návrh je od pána poslanca Libu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s
príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov a stavieb podľa
predloženého návrhu. Výmera na prenájom spolu 45254 m², katastrálne územie
Železiarne, účel: zabezpečenie starostlivosti o opustených a túlavých psov, doba nájmu:
10 rokov, cena za prenájom: jedno euro rok za celý predmet nájmu, pre občianske
združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Kysucká 16, 040 11 Košice, z dôvodu
osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem spočívajúci v starostlivosti o opustených a
túlavých psov.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Teraz rozprávame o koľkých rokoch? Čiže toto je návrh o
desiatich rokoch. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 64 -

za: 20, proti: 3, zdržali sa: 9

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol tým pádom, že ide o osobitný zreteľ nebol
prijatý? Dobre, ideme ďalej, nech sa páči. (pozn.: diskusia mimo záznam) Otázka je, či
sme v štýle len o období? A potom hlavným uznesením riešime samotný osobitný
zreteľ, kolegovia. Riešili sme obdobie a potom samotným uznesením osobitný zreteľ
alebo nie? Lebo ja neviem ako presne sme si prečítali. Kolegovia z majetkového na mňa
kývajú, že takto to oni chápu. Nech sa páči, hlasujte a prosím, sústreďme sa.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Prepáčte, návrhovej komisii bol už
120

doručený ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca Burdigu, ktorý vlastne v tomto návrhu
navrhol 20 rokov s možnosťou predĺženia, tzn.: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov a stavieb
podľa predloženého návrhu, výmera na prenájom 45254 m², katastrálne územie
Železiarne, účel: zabezpečenie starostlivosti o opustených a túlavých psov, doba nájmu:
20 rokov s možnosťou predĺženia...
p. Polaček, primátor mesta: Pani Verešová, vás poprosím poďte ku mne, prepáčte, prerušujem
na chvíľu čítanie textov, aj právne. Vyhlasujem 3 minúty technickú prestávku.
- - - technická prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, budeme pokračovať, poprosím právne oddelenie,
aby vysvetlilo z rokovacieho poriadku text, ktorý hovorí, ako by sme to mali uzavrieť.
Prosím zaujmite svoje miesta.
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Dobrý večer, čiže v zmysle § 34 ods. 5 Rokovacieho
poriadku MZ, pozmeňujúci návrh je vždy prijatý, ak s ním vysloví súhlas nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov, bez ohľadu na väčšinu potrebnú na prijatie celkového
návrhu na uznesenie. Tzn., že pri pozmeňováku stačí tá obyčajná väčšina a potom na
konci budete hlasovať tou potrebnou väčšinou. O celom návrhu, v znení
pozmeňujúceho návrhu, ak bol prijatý.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za vysvetlenie, poprosím návrhovú komisiu, aby
pokračovala v prekladaní návrhov.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov a stavieb
v zmysle predloženého návrhu, výmera na prenájom spolu 45254 m², k. ú. Železiarne,
účel: zabezpečenie starostlivosti o opustených a túlavých psov, doba nájmu v zmysle
schváleného pozmeňovacieho návrhu, cena za prenájom jedno euro za rok za celý
predmet nájmu pre o. z. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Kysucká 16, 040 11
Košice, IČO: 35536438 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný
záujem spočívajúci v starostlivosti o opustených a túlavých psov.“
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, poprosím, sústreďme sa. Je to automaticky áno s tým,
že vás upozorňujem, je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, inak toto
uznesenie prijaté nebude, teda minimálne 25 poslancov, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 65 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 34
Odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS, s.r.o. v objekte Športovej haly na
Hviezdoslavovej ul. 8 v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta: K bodu č. 34 Odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS,
s.r.o. v objekte Športovej haly na Hviezdoslavovej ul. 8 v Košiciach, otváram diskusiu,
resp. požiadam pána námestníka, aby vysvetlil dôvody, ktoré je potrebné si povedať.
121

Ďakujem pekne, nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni.
Jednania so spoločnosťou GOOD ANGELS, s.r.o., ktorá mala prenajatú túto halu a
umiestnený určitý majetok v tejto hale, boli dlhé, boli opakované a tak isto, ako napr. aj
pri Slaneckej ceste sa častokrát menili tie podmienky. Prešli tieto podmienky aj
komisiami a na záver toho máme tu návrh na uznesenie, ktorý sa možno nezhoduje
úplne s tým, čo bolo prerokované, ale ja ho teda prečítam podľa toho návrhu, ktorý sme
obdržali, a s ktorým sme sa stotožnili zo spoločnosti GOOD ANGELS: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS,
s.r.o., umiestneného v objekte Športovej haly na Hviezdoslavovej číslo 8 v Košiciach
podľa návrhu GOOD ANGELS, s.r.o. zo dňa 20. 11. 2019, ktorý tvorí prílohu tohto
návrhu uznesenia a ktorého hodnota je podľa navrhovateľa 57.341,- Eur nasledovne:
35.547,70 Eur bude uhradených v lehote do 30 dní od podpisu dohody o vysporiadaní
vzťahov k jednotlivým skupinám majetku GOOD ANGELS s.r.o. umiestneným v
Športovej hale na ulici Hviezdoslavovej číslo 8 v Košiciach. 21.793,42 Eur bude
započítaných s nájomným určeným GOOD ANGELS s.r.o. Bytovým podnikom mesta
Košice, s.r.o., IČO: 44518684 za užívanie Športovej haly na Hviezdoslavovej ulici číslo
8 v Košiciach v roku 2020, prípadne roku 2021, tzn. do započítania celej tejto sumy.
Ako som už uviedol, tieto jednania boli dlhé, všetci by sme radi už túto tému uzatvorili,
aby sme práve v budúcom roku mali túto otázku vyriešenú a mohli pristúpiť aj ku
rekonštrukcii samotnej haly a neblokovali sa nejakými takýmito, poviem to, vzťahmi.
Poprosím teda kolegov o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som rád na úvod povedal, že mám tu
konflikt záujmov tak, že hlasovať nebudem. Ale napriek tomu by som chcel zhrnúť pár
vecí, ktoré boli povedané v športovej komisii a nie všetci ste členmi. Pán primátor,
chcem vám zároveň aj pripomenúť stretnutie s pánmi Liptákom a Melichom, je to
hádzanársky klub...
p. Polaček, primátor mesta: Ja vás na chvíľku preruším, ak ste v konflikte, ako je to s tou
diskusiou? Hlasovať môžte akokoľvek.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ja chcem vám pripomenúť to stretnutie s pánom Liptákom a s
pánom Melichom, nakoľko prevádzkujú, resp. majú hádzanársky klub spolu s bývalým
reprezentantom Richard Štochlom a trénujú v podmienkach v Cassosporte, kde je 12
stupňov Celzia. Z 80 detí už im 20 skončilo s hádzanou. Ak to necháme takto vykysnúť,
na jar môžme sa rozlúčiť s týmto klubom a prakticky odháňame deti od športu, takže len
chcem sa prihovoriť za to, aby sme skutočne našli to riešenie ako prezentoval pán
Gibóda. Točím sa okolo tohto problému už 18 mesiacov, veľmi dobre viem, aké boli
ťažké tie rokovania a zároveň by som chcel ešte vedieť, ak sa vysporiadajú vzťahy s
GOOD ANGELS, ako sme na tom potom so vzťahmi s pánom Redajom alebo ten, čo
má tú administratívnu budovu, aby sme vedeli, že skutočne už rozsekneme celý ten
gordický uzol problému. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja budem reagovať pána kolegu Lesňáka, že
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či je si istý svojim konfliktom záujmov, lebo konflikt záujmov je podľa môjho vedomia,
ak by svojím hlasovaním zabezpečil rodinným príslušníkom alebo osobe blízkej
finančný prospech, tak ste rodina s pánom Jendrichovským? Rodina?
p. Polaček, primátor mesta: To nie je podstatné. Ohlásil konflikt.
Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pokiaľ som dobre tomu rozumel,
tak v podstate budeme alebo je návrh odkúpiť halu za finančných podmienok, ktoré
navrhla spoločnosť GOOD ANGLES, pán Jendrichovský. Chcel by som sa opýtať pána
hlavného kontrolóra, vzhľadom na to, že pravdepodobne nebol urobený súdnoznalecký
odhad tejto ceny, či sa vôbec hlavný kontrolór týmto zaoberal, pretože ideme tu v
podstate do komerčného vzťahu so spoločnosťou, kde ideme odkúpiť majetok vo vyššej
hodnote ako je zostatková hodnota majetku. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ja len upozorním, pán poslanec, nekupujeme budovu, ale
technické zhodnotenie, ktoré tam vzniklo. Pán poslanec Burdiga, nech sa páči.
p. Burdiga, poslanec MZ: Ja by som poprosil pána Karaffu, aby sa vyjadril v časti uznesenia
majetkovej komisie. Pokiaľ viem, majetková komisia toto neodporučila - materiál
vrátila a odporúčala prepracovať a vrátiť. Tam je nejaké, v princípe len drobné
nedorozumenie, ktoré je treba vysvetliť a v tom prípade by snáď nemusel byť ani
problém toto odhlasovať.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči p. poslanec.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na rokovanie majetkovej komisie - a teraz je
zaujímavé, že zase zaujíma kolegov názor majetkovej komisie, keď inokedy nezaujíma.
Čiže na rokovanie majetkovej komisie k návrhu pána poslanca Burdigu, tento návrh na
stiahnutie materiálu, dopracovanie o znalecké alebo teda o odborné posudky sme
neprijali a to aj vzhľadom na to, že bolo povedané, že koľko by tie posudky stáli a sú to,
myslím, desiatky tisíc Eur, proste bolo by to veľmi nákladné. Čiže tento návrh prijatý
nebol a zároveň, to treba povedať, vzhľadom na to zloženie komisie, v tej chvíli, nebol
tam dostatočný počet členov, nebol ani prijatý návrh, resp. odporúčanie pre
zastupiteľstvo, aby sme tento materiál schválili. Myslím, že to bolo vyrovnané tri na tri,
čiže tak rozhodla komisia.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem, niečo sa píše v materiáloch, zmluvu som celú nevidel, či
mohol tam investovať toľko financií a tie presne veci, o ktoré nás žiada. Videli sme
niekto tú zmluvu celú?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Pán primátor, sú tu rozporuplné stanoviská. Majetková komisia
neprerokovala - neprijala žiaden záver, čo je náš poradný orgán a vždy nás zaujíma
stanovisko majetkovej komisie, aj keď možno rozhodnúť inak. Ja som sa pýtal, či sa vie
k tomu vyjadriť ešte pán hlavný kontrolór. Možno vie, možno nevie, nech povie, že sa
tým nezaoberal, nám to opäť pomôže pri rozhodnutí. Bavíme sa o tom, že potrebujeme
123

odkúpiť nejaké technologické zhodnotenie objektu, čo tiež má nejakú cenu a máme sa
slobodne vyjadriť a byť si vedomý, že konáme v súlade so zákonom. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ešte som nešiel uzavrieť diskusiu, chcel som k tomu povedať pár
slov, potom povie pán riaditeľ pár slov a potom povie pán hlavný kontrolór pár slov.
Situácia okolo Angels Arény a otázok, ktoré tu boli, aj pán Redaj a ďalšie budovy, stav
je taký, že ak chceme definitívne posunúť halu dopredu a nechceme sa dívať na ňu, tak
ako dnes vyzerá, či je to zvnútra, či je to zvonku, potrebujeme ju veľmi rýchlo
rekonštruovať. Rekonštrukcia je nastavená tak, aby sme vyriešili aj energetické
prípojky, inžinierske siete, všetky tie, ktoré sú dnes problémom v rámci dvoch budov,
dvoch majiteľov, ktorí majú na vec rôzny pohľad a každopádne každý si chce merať
svoje energie zvlášť, čo je dosť prirodzené. Treba povedať, že GOOD ANGELS v
danom čase investovalo do haly, pretože hrali vysokú ligu, medzinárodné zápasy a
chceli pokračovať. Museli veľmi rýchlo obnoviť niektoré záležitosti v rámci haly.
Mesto požiadali a mesto sa nevyjadrilo. Na druhej strane, a je to zapeklitá situácia,
pretože ak sme chceli pokračovať, ak chceli oni pokračovať, museli investovať. Vznikli
nejaké náklady, dnes je tam majetok GOOD ANGELS, v majetku mesta Košice a keď
tento uzol jednoducho nerozrežeme, neposunie sa mesto Košice ďalej. Naším cieľom je,
aby sme niekedy v máji, v júni po ukončení sezóny sa pustili do rekonštrukcií tejto haly,
aby sme ju dali do takého stavu, aby sme tam mohli dať všetky tie zápasy, po ktorých
všetci túžime. Akonáhle sa vyjasnia stavy, GOOD ANGELS dokáže čiastočne vyčistiť
priestory, kde v súčasnosti trénuje aby, sa mohli iné kluby zúčastňovať na svojom
tréningovom procese v iných halách, resp. dal aj prísľub, že vieme zrazu túto halu
spoločne užívať viacerí. Dnes je to naozaj problém. Dvaja nemôžme, že majitelia, ale
dvaja vlastníci nejakého majetku a treba povedať, že rokovania bolo mnoho, boli to
hodiny, ten pôvodný návrh bol niekde úplne inde a naozaj tu si dovolím povedať, že pán
Jendrichovský naozaj urobil ústupky, korekcie tak, aby sa našla nejaká zlatá stredná
cesta. Poprosím vás, aby ste tento návrh podporili. Pán riaditeľ chcel ešte niečo k
technickým veciam. Nech sa páči.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem. Chcel som sa ešte vyjadriť, čo sa týka vlastne určenia tej
ceny, na ktorú ste sa pýtali. Ceny jednotlivých zariadení alebo stavebných diel, ktoré sú
realizované alebo boli realizované v hale a sú dnes aktívne využívané a sú nevyhnutné
pre prevádzkovanie tejto haly, boli pri rokovaniach so zástupcami jednak spoločnosti
GOOD ANGELS, tak na magistráte: právne, ekonomické a majetkové presne
vydokladované formou faktúr, resp. výkazov, výmerov pri stavebných dielach. Na
rovinu poviem, z tohto zoznamu boli vypustené časti alebo diela technológie, ktoré pri
prípadnej rekonštrukcii mesto si nevie uplatniť, resp. ich nebude po tejto rekonštrukcii
používať, takže ten zoznam bol výrazne skreslený a zostali tam zariadenia alebo diela
ktoré, po rekonštrukcii budeme vedieť využívať. Budeme vedieť využívať, takže napr.
nie sú predmetom vysporiadania a turnikety, nie sú predmetom vysporiadania skladacie
hľadisko, takže je to naozaj kompromisné riešenie a zároveň chcem povedať, že ak
chceme s touto halou ďalej pracovať, tzn. chceme v rámci správy bytového podniku,
ktorý ju má v správe bytový podnik a chce ju ďalej prenajímať tretím subjektom, je
nevyhnutné vysporiadať majetkové vzťahy práve k týmto veciam, o ktorých sa tu
bavíme. Na jednu stranu, povedzme si rovno, bez toho tá hala fungovať nemôže, na
druhú stranu, keď sa nedohodneme, môžme povedať GOOD ANGELS, aby si tieto veci
zobral, odstránil a v takom prípade hala nepoužiteľná, takže nedá sa využívať ani pre
tréningový proces, ani pre športové podujatia. Čiže toto je kompromisné riešenie, ani
jedna strana z toho nebude spokojná, aj tie investície zo strany GOOD ANGELS tam
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boli výrazne väčšie, ale je to spôsob ako sa dohodnúť a ako zvýšiť počet tréningových
plôch na území mesta, ktoré sa budú dať využívať. Treba si zároveň uvedomiť, že v
prípade, že dôjde k dohode a pán Jendrichovský sa stiahne z iných telocviční, kde je, tak
bude to zasa ústretový krok voči mestu, pretože vlastne prenajímať halu si bude za
finančné prostriedky, ktoré sú predmetom verejnej súťaže a zdá sa, osobitného zreteľa,
ktorý je preňho podstatne výhodnejší. Takže touto cestou by som sa ešte raz chcel
poďakovať pánu Jendrichovskému za jeho ústretový prístup pri rokovaní, riešení tejto
situácie, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Samozrejme,
že už je to tak zadefinované alebo, tak ste sa dohodli, ale čo sa týka môjho pohľadu ako
bývalého športovca alebo stále aktívneho človeka, ktorý užíva telocvične a haly, tak z
môjho pohľadu s cieľom Angels Aréna nie je telocvičňa, ale je hala, ktorá usporiadava
aj veľké akcie a z môjho pohľadu sú potrebné, aj hoc kto by bol jej prevádzkovateľom,
aj posuvná tribúna, aj turnikety a samozrejme, že mesto bude to stáť menej, ale ja by
som nevidel problém ani v tom, hej, lebo súvisí to..., ak by bol predmetom, pán primátor
mračíte sa, hovorím, že ak by bol predmetom odkupu aj turniketový systém, hovorím ja
by som s tým nemal problém, lebo súvisí to s prevádzkou. Keď chcete mať prehľad
o tom, máme to aj v Mestskej krytej plavárni turniketový systém, je to dobrá vec, čiže to
len toľko som chcel k tomu povedať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte pán kontrolór, nech sa páči.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem. Začnem tým, že keby v minulosti boli nájomné
zmluvy dobre a precízne formulované, tak tento problém nemusel vzniknúť. Bohužiaľ
vznikol. Ďalšia vec - predmetom nadobúdania nie je nehnuteľný majetok, tzn., nie
pozemky, nie nehnuteľnosti, ide o technické zariadenia a technologické zariadenia,
takže v tomto prípade z pohľadu zákona nie je potrebné, aby tam bol vypracovaný
znalecký posudok. Je čisto na rozhodnutí a na vôli poslancov, akým spôsobom
vysporiadajú tieto záležitosti. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram v
tomto bode diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem
pekne.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem, takže návrh na uznesenie od
pána námestníka Gibódu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje odkúpenie
majetku spoločnosti GOOD ANGELS, s.r.o., umiestneného v objekte Športovej haly na
Hviezdoslavovej ulici číslo 8 v Košiciach podľa návrhu GOOD ANGELS, s.r.o. zo dňa
20. 11. 2019, ktorý tvorí prílohu tohto návrhu uznesenia a ktorého hodnota je podľa
navrhovateľa 57.341,12 Eur nasledovne: 35.547,70 Eur bude uhradených v lehote do 30
dní od podpisu dohody o vysporiadaní vzťahov k jednotlivým skupinám majetku
GOOD ANGELS umiestnených v Športovej hale na ulici Hviezdoslavovej číslo č. 8 v
Košiciach a 29.793,42 Eur bude započítaných s nájomným určeným GOOD ANGELS,
s.r.o. Bytovým podnikom mesta Košice s.r.o., IČO: 44518684 za užívanie Športovej
haly na Hviezdoslavovej ulici číslo 8 v Košiciach v roku 2020, prípadne roku 2021, tzn.
do započítania celej tejto sumy.“ Koniec návrhu.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 66 -

za: 28, proti: 1, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dohodli sme sa, že budeme rokovať do
šiestej, ale máme pred sebou však 3 body. Navrhujem pokračovať, ďakujem, ideme
ďalej.
--Bod č. 34/1
Informácia o nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky
Steel Arény
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 34/1 pán poslanec Lörinc, navrhol bod smerom
k Steel Aréne, nech sa páči, otváram tento bod. Nech sa páči, otvorená rozprava, pán
Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že predseda športovej komisie
kolega Lörinc tu nie je, tak rád by som uviedol tento bod. Vzhľadom na to, že som
členom športovej komisie, tak na poslednom stretnutí tejto komisie sme si vypočuli
problematiku Steel Arény. Pre všetkých členov komisie bolo dosť do podrobná
problematika vysvetlená, nakoľko uznesenie z tejto komisie znelo, aby sme na
zastupiteľstve danú problematiku prebrali, preto sme si dovolili navrhnúť tento bod. Ja
by som najprv, aby všetci kolegovia tu prítomní, boli oboznámení s danou
problematikou, požiadal pána primátora a kolegov na to, aby sme dali priestor
zástupcovi občianskeho združenia Steel Aréna. Je tu prítomný pán Havrila. Takže
požiadal by som, aby dostal priestor, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ak je všeobecný súhlas, nech sa páči pán Havrila, máte 3 minúty.
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Dobrý večer, ďakujem za slovo. Vážení poslanci,
poslankyne, čo dodať. My sme už prezentovali náš veľký problém. Steel Arena po
trinástich rokoch je tam, kde zatiaľ nebola. Dôvod, musíme to povedať, enormné
náklady na prípravu majstrovstiev sveta. Tie majstrovstvá sveta sa dostali do takých
čísel, ktoré nás samozrejme netešia, musíme k tomu pridať aj krátenie dotácie
z 1.000.000,- Eur na 500.000,- Eur. Veľké náklady na samotný hotel Aréna, ktorý bol
podmienkou rekonštrukcie, aby sa majstrovstvá sveta vôbec v Košiciach mohli hrať.
Samozrejme, neteší nás to, mysleli sme, že to nejak oživíme a situácia dospela do konca
roka do takého štádia, že nám chýba v podstate „keš“. Obrátili sme sa teda na vás
poslancov, aby ste túto situáciu zvážili a trošku nám pomohli. Samozrejme, my
nevyvíjame aktivity len v rámci mesta, ale aj inde, do iných inštitúcií. Oslovili sme úrad
podpredsedu vlády, VÚC, iné inštitúcie, čo sa týka obchodných partnerov, snažíme sa
získať možnosti, čo sa týka prenájmov, lebo to je náš hlavný zdroj príjmov, pracujeme
na tom, aby sme mali okrem toho vyrovnaný rozpočet aj na rok 2020. Takže situácia,
ktorá je teraz u nás je taká, že sme tu a čakáme, ako to celé dopadne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Blanár, nech sa páči.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo druhýkrát. Takže, ja som si dovolil pripraviť s
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kolegami z poslaneckého klubu KAN návrh uznesenia tak, aby sa poslanci k tejto
problematike vyjadrili, či chceme ako poslanci mesta k danému problému zaujať
stanovisko a chceme pomôcť vyriešiť tento problém alebo nie, aby to nebolo to tom, že
sme si tu prišli a porozprávali, takže predniesol by som návrh uznesenia: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po a) berie na vedomie informáciu o finančnej situácii v
Košickej aréne občianskom združení, prevádzkovateľa Steel Arény po b) schvaľuje
presun finančných prostriedkov v návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 v rámci bežných
výdavkov, kategória 640 bežné transfery, v celkovej výške 150.000,- Eur z položky
Program 2 - Mesto kultúry a športu, podprogram - 6 funkčná klasifikácia 08.600,
aktivita 3 - K13 - Košické kultúrne centrá, po c) schvaľuje zvýšenie výdavkovej časti
finančných prostriedkov určených pre Košická aréna, občianske združenie, Program 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 8 - funkčná klasifikácia 08.1.0 Športové zariadenia,
dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych, aktivita 1 Košická aréna,
občianske združenie o 150.000,- Eur. Toto uznesenie by som bol rád, resp. návrh, aby
poslanci vnímali tak, že jednoducho sme 33 % vlastník a potrebujeme riešiť situáciu a
nezatvárať oči pred súčasnou situáciou, ktorá vznikla v aréne. Z mojej strany zatiaľ
všetko.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, poprosím, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem krásne, pán primátor. Musím si
povzdychnúť, lebo členovia KAN hovoria o nejakom návrhu, ale keď si nevšimli, ešte
rozpočet neprejednávame, čiže nevieme, aké oni presuny robia. Máme rok 2019 páni,
bod je zaradený zajtra, tzn., že, keď chcete pomôcť a máte ochotu pomôcť, aj v tomto
roku sa nečerpali prostriedky, dokonca veľmi veľa prostriedkov, viac ako 30 mil. Eur
nie je vyčerpaných, tak je potrebné vypracovať, ja som sa spoľahol na vás, ale vidím, že
ste babráci a urobím to sám zajtra, lebo je ešte možnosť, v bode, myslím 38, je možnosť
presunu v rámci tohto roku, lebo ja tomu nerozumiem, teraz je bod číslo 35.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegovia, nedá mi, ako predsedovi kultúrnej
komisie, nezareagovať. Program je kultúra a šport a berie sa z kultúry - prečo? Treba
zobrať zo športu - z iných športových aktivít, ale keďže je tu pán Havrila, rád by som
položil veľmi jednoduchých niekoľko otázok a rád by som dostal na každú jednu presnú
odpoveď. Neviem, že či si ich bude značiť alebo? Jedná sa o občianske združenie, sme
33 % akcionár, kto sú ďalší akcionári? Vidím vo výpise z ministerstva vnútra, z registra
občianskych združení nejaké mená, môžem si o tom niečo myslieť, ale rád by som
vedel, kto sú ostatní vlastníci? Nielen my tá 1/3, ale aj tie 2/3. Rád by som predtým, ako
niečo odsúhlasíme, videl nejaké finančné ukazovatele, keďže občianske združenie
nemusí zverejňovať svoje finančné hodnotenie, bolo predpokladám nejaké valné
zhromaždenie, z tohto valného zhromaždenia je asi nejaký výstup, tzn. ja neviem, bolo
by vhodné, keby sme videli nejaké čísla, tým pádom vlastne aj súvisiace náklady Steel
Arény, ale hlavne, mňa zaujíma jedna vec, kam zmizol ten pol milióna Eur, keď bolo
milión a niekto sa rozhodol, že dostaneme pol milióna, vy ste povedali, že boli zvýšené
náklady na hotel Aréna, to je tiež súčasť občianskeho združenia alebo to je samostatné?
Ako teraz smrteľne vážne ma zaujíma, kam zmizol ten pol milióna Eur? Handrkujeme
sa tu o tisícoch, desiatkach tisícoch, tu sa bavíme, ohadzujeme pol miliónom, keď sme
akcionár. A posledná otázka, ak prispeje mesto ako tretinový akcionár, prispejú aj
ďalšie dve tretiny takou istou čiastkou? Alebo potom možno navrhnem, aby sme tento
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náš vklad kapitalizovali, čiže o kapitalizáciu nášho príspevku, lebo rozdávanie peňazí je
veľmi zaujímavé, ale zajtra môžte prísť, že ste ešte vo väčších problémoch a potrebujete
300 tis., potom pol milióna, potom milión. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, pýtali ste sa to, čo sa ja pýtam už
niekoľko týždňov. Ďakujem za vaše otázky a ešte s faktickými nasleduje pán poslanec
Djordjevič a pán poslanec Karabin.
p. Djordjevič, poslanec Faktická poznámka. MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Nuž ak je pre
väčšinu poslancov občianske združenie, pardon, keď zle poviem, Steel Aréna, dobre
som to povedal? Občianske združenie Košická aréna nedôveryhodným alebo rizikovým
partnerom, tak nech mesto z neho vystúpi, ale nehovorme tu teraz, máme tam podiel?
Máme. Keď máme podiel, podieľame sa aj na ziskoch, aj na stratách, tak aj na úspechu
aj na páde, tak potom z neho vystúpme, potom, páni, pripravte návrh na vystúpenie, ale
pokiaľ tam máme akcie tak sa chovajme ako akcionár. Samozrejme aj s tým, čo hovorí
primátor, aby mal akcionár sprístupnené informácie v možnom rozsahu. Ja neviem
presne, nebol som na vašich, vypočul som si jednu stranu, druhú stranu a teraz sa
bavme, buď chceme pomôcť alebo nechcem. Ale keď nechceme, tak odíďme.
p. Polaček, poslanec MZ: Nech sa páči, pán poslanec Karabin ešte s faktickou a potom nech
sa páči pán Havrila.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, rýchlo a na vás. Slovo robí
chlapa. Bolo povedané do 18.00 hod. Dnes by som nemal problém aj do polnoci, bolo
do 18:00, tak som sa tak aj zariadil. Poprosím vás aj zajtra. Poďme si, začnime o 6:00
hod, prvá prestávka od 10.00 do 10.30, druhá od 14:00 do 14:30. Tu nie sú pravidlá,
ľudia odchádzajú na vianočné trhy, na klobásy, všetko možné, potom tu nie sú ľudia
v sále. Vraveli ste do 18:00, prepáčte, mám zle hodinky? Je 18:25. Nemám problém byť
dlhšie, ale bolo do 18:00, tak skúsme si stáť za svojim slovom, rozpusťme to a zajtra
pokračujeme.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, asi ste boli na nejakej klobáske, lebo o 18:03 som
sa spýtal všetkých poslancov, či chceme pokračovať a bol všeobecný súhlas. Spýtal som
sa. Čiže nech sa páči, pán Havrila.
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Čo sa týka percentuálnych podielov, okrem mesta, je
tam 34 % U. S. Steel Košice, zvyšok je podnikateľská sféra, sú to čestní členovia, ktorí
na začiatku Steel Arénu podporili aj finančne tým, že si zakúpili lóže a zainvestovali do
reklamy, hlavne v roku 2006, 2005 keď bolo treba už treba arénu otvoriť, chýbali nám
finančné zdroje a oni ju podporili. Tam sú presne mená, ktoré majú určitý podiel, ten
podiel je teraz na jednotlivých členov ponížený kvôli tomu, že sa tam urobili trošičku
zmeny. Čo sa týka toho miliónu. Nám 500 tis. nezmizlo pán poslanec, my sme ho
nedostali. My sme očakávali milión Eur dotáciu a dostali sme len 500 tis. a to je ten
najväčší problém, ktorý nastal, lebo sme museli použiť vlastné prevádzkové zdroje na
investovanie do technológií, revízií, servisov nad rámec k tomu všetkému, aby sme
urobili poriadny šampionát, aby sme tu mali Slovákov, urobili určité ústupky, ktoré nám
nakoniec ukazujú, že ten „keš“ v podstate chýba. Čiže z milióna päťstotisíc sa nestratil,
my sme ho nedostali a my sme ho očakávali. Vo verejne prístupných zdrojov je, že
s tým miliónom vstúpila aj riaditeľka organizačného výboru, kde sa rátalo s touto
sumou. Dostali sme len 500 tis. Tých 500 tis. Eur bolo účelovo viazaných na dôležité
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technológie, ktoré podľa podmienok IIHF sme museli urobiť. Čo sa poslednej otázky
súvisiacej hotel Aréna – v roku 2015, keď nám boli pridelené majstrovstvá sveta, bolo
v podmienkach, že hotel musí byť zrekonštruovaný. Samozrejme púšťať do takého
niečoho dnes, keď vieme ako hotelierstvo a reštaurácie vyzerajú, nebolo jednoduché, ale
keď sme chceli majstrovstvá sveta mať, museli sme to urobiť. Jednak nám bolo aj
vyčítané, že to bola hanba v strede mesta, ktorá chátrala a bola v zlom stave. Ten hotel
je 70 ročný, nakoniec sme zrekonštruovali a v podstate fungoval na majstrovstvách
sveta. Treba si uvedomiť, že Steel Aréna nikdy predtým v takejto situácii nebola, ona
nikdy takto mesto nežiadala, aj keď vravíte, že sa trošičku cítite nahnevaný, ale poviem
to otvorene, čo máme robiť? Skúšame a nielen...
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, už nefilozofujme, odpovedajme len na otázky. Nech sa
páči, s faktickými, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel by som sa opýtať, kedy sa vedelo o
tom probléme, kedy ste zástupcov mesta v tejto organizácii upozornili na tieto
problémy, teda pána primátora a pána Mgr. Schwarcza?
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Problémy sme už videli, že môže nastať ešte v roku
2018, keď bola stará garnitúra. V podstate nová garnitúra je od decembra 2018, čiže my
sme postupne informovali, ale poviem pravdu, že po majstrovstvách sveta, ktoré v
podstate dopadli veľmi dobre, sme tušili, že by sme mohli tú situáciu nejako rozdýchať.
Takže v podstate od decembra 2018, keď už bola nová garnitúra, bola na ďalších
štyroch zasadnutí správnej rady a v podstate tieto veci sa preberali.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči.
p. Ténai, poslanec MZ: Doplním možno ešte otázky, ešte raz ohľadom toho pol milióna. My,
keď vravíte, dnes to vychádza, že Slovenský zväz ľadového hokeja mal dať milión a dal
pol milióna? Bol nejaký kontrakt, bola nejaká zmluva? Bolo niečo vôbec alebo bol to
systém jedna pani povedala a potom jeden pán povedal a bolo to úplne inak. Ako nie je
mi z toho jasné, lebo keď bolo deklarované, že Košice dostanú pred majstrovstvami
sveta milión Eur na obnovu technológií, Bratislava dva a pol milióna na obnovu
technológií na zimných štadiónoch, toto bolo deklarované pred majstrovstvami sveta,
tak kde je ten pol milióna?
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Peniaze išli z vlády Slovenskej republiky, priamo z
ministerstva školstva a nakoniec bolo odsúhlasené len 500 tis. Eur pre obidve haly, čiže
aj bratislavská hala aj košická hala dostala 500 tis. Rozhodnutie. Bohužiaľ, domáhali
sme sa vysvetlenia, nemáme, teraz máme problém. Čiže to je, čo môžem k tomu
povedať. Samozrejme peniaze išli cez transfer, cez Slovenský zväz ľadového hokeja.
p. Polaček, primátor mesta: A je tam zmluva? Medzi SZĽH a tých pol milióna?
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: No samozrejme, tie peniaze sme museli verejne
obstarávať pre tých 500 tis. Ako inak?!
p. Polaček, primátor mesta: Ok. Ešte s faktickou pán Špak a potom si ja zoberiem slovo.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa chcem len Igora opýtať, že teraz, keď to
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počúvam, tak vlastne prečo sa toto medializuje, ale to, čo je dva a pol milióna rozdiel, sa
nemedializovalo.
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: My sme v podstate nešli touto témou, my sme sa snažili
tie záležitosti nejak vyriešiť. To je presne to, čo som vravel, že v podstate ste Steel
Arénu 13 rokov vnímali, len keď sa tam organizovali nejaké veci. My sme neboli
spájaní so žiadnym problémom a všetky situácie sme si vedeli vyriešiť sami. Dospelo to
ale do takého štádia, že je z toho takýto malý cirkus. Takže nebol našim cieľom robiť z
toho niečo také a nakoniec to dopadlo tak, ako to teraz dopadlo. My sme ale stále
bombardovali Slovenský zväz ľadového hokeja, my sme od začiatku vraveli, že tá
čiastka nie je dostatočná.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte raz. Ako tretinový majiteľ som sa fakt
nedozvedel, že mi niekto nedal 500 tis. Eur?
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Zväz to bral takto, že sme ten milión ani nemali dostať.
p. Polaček, primátor mesta: Ok. Ďakujem pekne. Poprosím pána poslanca Rusnáka, keby som
povedal niečo, čo nie pravda, aby ma opravil - väčšinou sme na všetkých stretnutiach
boli, čiže naozaj nerád by som sa vybral nejakou nepresnosťou. Prvý fakt je, že
občianske združenie podpísalo zmluvu na pol milióna Eur. Nemuselo. Mohlo povedať,
je to málo, ale riadenie, vedenie rozhodlo. Je len dôležité povedať, že SZĽH poslalo
ďalšie peniaze na nájom ľadovej plochy, nepamätám si sumu, niečo cez 300.000,- Eur.
Čiže nie je to len pol milióna Eur, sú to aj ďalšie peniaze a samozrejme občianske
združenie aj prirodzene profitovalo zo samotnej akcie. Však to bola najväčšia akcia za
posledných alebo posledná akcia, ktorá takáto veľká asi v tejto aréne je, podľa tých
informácii, ktoré máme. Aby tu nevznikalo nejaké problémy, 14. 11. 2019 vám
prečítam zo zápisnice, kedy sa mesto začalo zaoberať touto problematikou a k tomu
dodávam, že pozvánka bola jedna A4 bez materiálov, bez podkladov, bez návrhov na
uznesení, bez ničoho, je tak pán poslanec? Kývete hlavou. Na tomto stretnutí, 14.
novembra 2019, teda pred necelým mesiacom, nás pani Oľga Černá informuje, citujem:
„finančná situácia v OZ Košická aréna sa od posledného stretnutia nezmenila.
Združenie sa nachádza v mimoriadne nepriaznivej finančnej situácii, kedy príjmy
nepokrývajú záväzky a združenie je v súčasnosti v prvotnej platobnej neschopnosti. Z
predloženého prehľadu vyplýva, že k 30. novembru 1019 nemá združenie pokryté
záväzky vo výške 86.000,- Eur, ktoré sa k 31.12. 2019 zvýšia na sumu 139.000,- Eur“,
prosím, memorujme tieto čísla, pričom nepriaznivá situácia sa bude naďalej stupňovať
vzhľadom na predpokladaný nepriaznivý vývoj v roku 2020. Občianske združenie
nevyhnutne potrebuje chýbajúci cash vo výške 200.000,- Eur. Tak ako to bolo
deklarované aj na októbrovej správnej rade, k dnešnému dňu sa nepodarilo nájsť zdroje
na vykrytie deficitu, takže zo strany manažmentu boli pripravené a vykonané
nasledujúce opatrenia. Vzhľadom k tomu, že rozhodujúce médiá a to elektrická energia,
teplo sú platené za aktuálny mesiac preddavkom, podľa rozpisov dodávateľov,
občianske združenie oslovilo dodávateľov médií atď., že obidve spoločnosti žiadajú
uhradiť faktúru k 31. januáru naraz, v jednej splátke. Na list adresovaný prezidentovi
SZĽH v mesiaci september, sme nedostali žiadnu odpoveď, Havrila rokoval s VÚB
poskytovateľom úveru na rekonštrukciu hotela Aréna o možnosti navýšenia
poskytnutého úveru o 200.000,- Eur plus k tomuto úveru, bez zmeny podmienok už
130

poskytnutého úveru. Správna rada - ja som ju požiadal o prerušenie rokovania, o to, aby
do týždňa pripravili materiály, podklady, úverové zmluvy všetko, čo proste je, tabuľky,
Excel, kadečo, aby sme sa mohli pozrieť na to, v akom stave je. Ponúkol som právnikov
mesta, ekonómov mesta, že si to vieme pozrieť a budem sa riadiť podľa odborného
stanoviska našich odborných útvarov, pretože ak niekto predo mňa predloží informáciu,
potrebujem súrne peniaze, prepáčte mi kolegovia, 200 tis. by ste mi nevedeli poslať?
Prečo? Proste ja si chcem byť istý, ak mám rozhodovať o peniazoch nás, že to je
oprávnená požiadavka, potom vás budem informovať, že my sme tieto podklady k
dnešnému dňu poriadne nedostali. Každopádne správna rada vymyslela, že bude sa
hlasovať per rollam a odhlasovala tento úver. Ja som opäť žiadal prerušiť, dať doklady,
dať podklady a mile rád urobím všetko preto, aby Steel Aréna dostala požadované
peniaze. Odsúhlasilo sa 200.000,- Eur, tzn. predpokladám, že z VÚB príde v priebehu,
ak už neprišlo 200.000,- Eur. Tak ja sa pýtam aká kríza? Do dnešného dňa mi nikto
nepovedal, ako sa tento úver bude splácať, tak prepáčte mi kolegovia, vás to nezaujíma?
Každý mesiac si budeme požičiavať 200.000,- Eur a budeme hovoriť je to zlé, je to zlé.
Ak mi niekto nepredloží plán, ktorý povie o rok a pol sme schopný urobiť to a to, lebo
potrebujeme čas, je to plán, ale ja vnímam žiaden plán. Bolo povedané, že splátka úveru
je okolo 3.500,- Eur možno 600, nepamätám si a preto, sme do rozpočtu mesta navrhli
sumu nie 20.000,- Eur ako to bolo v minulosti dávno, dávno, potom bolo 140.000,- Eur
kvôli majstrovstvám sveta, ale sumu 60.000,- Eur čo by malo pokryť splátky tohto
úveru a očakávam, že jednoducho Steel Aréna príde s riešením, ako to budeme riešiť,
ale nie, že budeme pýtať peniaze, lebo nikto z vás mi nepožičia, keď mi potom poviete a
na základe čoho si pán primátor hlasoval, keď si nemal podklady? Ja si vážim
športovcov a urobím všetko preto, aby to bolo v poriadku a mám záujem, aby Steel
Aréna fungovala. Ale dokiaľ vedenie nepredloží požadované doklady, ak vedenie mi
odmieta predložiť cenníky, marže ako sa vôbec cenníky robia, akým spôsobom fungujú,
do dnešného dňa neviem, akým spôsobom sa prenajíma hotel Aréna, aké z toho máme
zisky a straty, tak som opatrný. Možno preto mám veľa nepriateľov, lebo som opatrný a
nebudem rozhodovať ad hoc a budem sa pýtať, dokiaľ nebudem spokojný, lebo to
robím pre nás všetkých. Dalo by sa o tom ešte veľmi dlho filozofovať, ale myslím, že je
to zbytočné. Ďakujem pekne, pán poslanec Djordjevič, máte slovo.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, hovorili ste,
že máme memorovať čísla, ja som si zamemoroval dátum. Pred jedným mesiacom ste
dostali e-mail, nedali ste to vedieť...
p. Polaček, primátor mesta: Správna rada zasadala.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, čiže pred mesiacom ste všetci traja
zástupcovia mesta mali informáciu, lenže títo dvaja poslanci sa môžu vyhovoriť na
primátora ako štatutára, že nekonal. Komisia finančná nerokovala o tom, nedostala
informáciu, športu a aktívneho oddychu detto, mestská rada nezaoberala sa, materiály
na mestské zastupiteľstvo nemáme a potom sa čudujeme, že sa tá kauza rieši v médiách
a my poslanci vyzeráme ako teľatá, ktoré o ničom nevedia. Keby ma oslovili z médií, ja
neviem ani mäkké „f“ o tom. Čiže v tomto uznajte pochybenie alebo, dobre, ja vám
nemôžem hovoriť, čo alebo aspoň povedzte, ja som tak rozhodol, ja som sa rozhodol, že
nebudem informovať poslancov.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čo vám mám dať, keď nič nemám, nijakú
informáciu, ktorá nie je ničím podložená? Ja som písomne vyzval, dovoľte, aby sme vás
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informovali, že akékoľvek hlasovanie v tejto veci, pretože uznesenie nebolo jasné, boli
nejaké veci rozpísané na A4 bez nejakých jasných pravidiel, na základe poskytnutých
informácií považuje mesto Košice za zmätočné. K dnešnému dňu mestu Košice neboli
poskytnuté všetky podklady k hlasovaniu i napriek žiadosti. Zároveň vám oznamujeme,
že vo vašej požiadavke nie je uvedený návrh uznesenia, ktorý by jednoznačne
špecifikoval predmet hlasovania. Mesto Košice trvá na požiadavke prerušiť nižšie
uvedený proces, pripraviť a vyšpecifikovať všetky ekonomické podklady a následne
pristúpiť k hlasovaniu. Pripomíname, že správna rada obdržala od zástupcov mesta
Košice návrh na uznesenie vo veci prerušenia rokovania dňa 13. novembra 2019 priamo
na správnej rade OZ, pričom o návrhu nedala hlasovať. Mesto Košice si vyhradzuje do
zápisnice uviesť vyššie uvedené skutočnosti. Z tohto dôvodu nesúhlasí s textom, ktorý
uvedený nižšie a je súčasť úverovej požiadavky. O nič iné nám nejde, ale aby sme
dostali také podklady, ktoré vám viem predložiť. Nič viac, nič menej, nie je čo skrývať,
všetci chceme Steel Aréne pomoc, ale ešte raz. Dáte mi úver, keď vám nepoviem, ako
ho budem kryť? Pán poslanec, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ja sa vás chcem opýtať, je to
reakcia na to, čo ste povedali, že či ste ochotný, samozrejme nie do zajtra, to sa nedá, či
ste ochotný vyvolať stretnutie s ostatnými akcionármi, podielnikmi a pochopil som z
diskusie, že možno nebolo by celkom férové, keby mesto dávalo všetko, že či by ste, či
by sme mesto nedali časť tohto úveru, koľko máme percent alebo proste niekde to
pohnite, lebo vidíte, že tu rok, nie rok, ale odkedy tam ste, sa nič nepohlo, tak ako
vodárňach tak tu, že nemyslíte, že máte zlú jednaciu schopnosť? Že sa cítite vážne ako
alfa samec a nepripustíte iných k inému názoru. Proste, čo si vy poviete, neviem či to
súvisí so znamením, ale nie ste náhodou Baran?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, čo vám mám k tomu povedať. Do
rozpočtu sme dali sumu 60.000,- Eur a zabezpečili krytie tohto úveru. Je to tam v
návrhu na rozpočet rok 2020. Zodpovedne, maximálne s vďakou k majstrovstvám sveta
v Steel Aréne so všetkým. I napriek tomu, že mesto nedisponuje všetkými podkladmi,
požiadavkami, ktoré písomne požiadalo. A nebudem rozvíjať ešte ďalšie, situáciu
ohľadom podkladov ku samotnej kvalifikácii na olympiádu, čo nemáme stále podklady,
ktoré by sme potrebovali. My sa snažíme nahnať do občianskeho združenia rôznych
nájomcov, ktorí by vedeli robiť eventy v občianskom združení, chodia za nami, chodia
kade-tade po rôznych iných prevádzkach a boli by ochotní prísť a doniesť časť peňazí aj
do Steel Arény. My nedisponujeme podkladmi, ktoré sme požiadali, lebo ako 33percentný vlastník uznajte, že máme právo vedieť niektoré informácie. Možno nemáme
33,3, ale chceme tejto aréne pomôcť, chceme tam nahnať nových zákazníkov a robím
preto maximum a máme aj nejaké možnosti. Ale ja neviem povedať, čo im vieme
ponúknuť. Myslím, že už som povedal dosť, aj by v tejto veci stačilo. Nech sa páči, pán
poslanec Lesňák a poďme už k diskusii.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja súhlasím s vami, že ste do budúcoročného
rozpočtu vyčlenili čiastku pre občianske združenie Košická aréna 60.000,- Eur, ale
dajme veci na pravú mieru – 30 tis. sú bežné výdavky a 30 tis. kapitálové. Je dosť ťažké
predpokladať, že z 30.000,- Eur kapitálových budú môcť kryť úver. Toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Lebo chceme donútiť Steel Arénu investovať, aby začala šetriť.
Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči.
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p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja som teda jedným z členov správnej
rady za mesto Košice. Na úvod, trošku ma mrzí taký konfrontačný duch tejto diskusie,
lebo naozaj verím, že všetkým nám ide o to isté, môžme vecne diskutovať o tom, že aké
podklady a pod. Začnem najprv tým, že áno v podstate prvá informácia o tom, že hrozia
nejaké problémy bola začiatkom kalendárneho roka, riešilo sa to tým, že jednoducho do
rozpočtu, ktorý sme schvaľovali vo februári, sme navrhli a prešlo to aj s ďalšími
peniazmi 7-násobok toho, čo sa dávalo predtým, čiže namiesto predošlých 20.000,- Eur
- 140.000,- Eur. Ak máte záujem, aby ste boli a nájdeme nejaký komunikačný kanál,
priebežne informovaní naozaj o každom detaile všade, v každej organizácii v ktorej
máme zastúpenie, treba nejako vymyslieť tento proces, ale na druhej strane asi treba
vnímať veci tak, že kým ich nejakým spôsobom riešime a nie je potrebný nejaký ďalší
zásah mesta, tak jednoducho nevieme vám dať zase úplne každú jednu detailnú
informáciu. Následne z môjho pohľadu sa uskutočnilo alebo niekoľko, žiaľ,
negatívnych okolností, ktoré postupne, niektoré sa dali predvídať, niektoré nie,
vzniknutú situáciu spôsobili. Jednou z týchto okolností je nie najlepšia situácia v Steel
Aréne, keď jednak samotná Steel Aréna nevedela tak pomôcť, ako by mohla pomôcť,
možno rok predtým alebo 2 roky predtým, zároveň divízne závody, ktoré si objednávali
ľady v objeme približne 150 tis. v rámci situácie v U. S. Steel prestali objednávať tieto
ľady, čiže ďalší výpadok peňazí, ďalšia situácia spojená s Majstrovstvami sveta v
hokeji, áno znie to dobre 390.000,- Eur za prenájom, ale je to za 30 dní, je to za 30 dní,
počas ktorých Slovenský zväz prenajatú Steel Arénu, pričom denný nájom sa pohybuje
20 okolo 24 tis., čo je keď by sme išli na komerčný nájom, tak je to skoro 700.000,Eur. Takže naozaj, medzitým išli hore príplatky za personál, keďže je v Steel Aréne na
majstrovstvách sveta, ja neviem, 80 SBS-károv niekoľko dní a ďalších organizátorov
a personálu, opäť to prinesie náklady, s ktorými sa možno nepočítalo v čase, keď sa
niekoľko mesiacov, možno rok predtým dojednával ten nájom a možno, naozaj mňa
mrzí, že naozaj Zväz ľadového hokeja zarobil slušne na tých majstrovstvách viac ako
7.000.000,- Eur a mohol byť veľkorysejší k aréne, bez ktorej by majstrovstvá neboli.
Zarobili hotely, reštaurácie, predajcovia suvenírov a ďalší. Čiže budem rád, keď naozaj
budeme hľadať riešenie ako Steel Aréne pomôcť. Chcem sa ešte opýtať - pán Havrila,
prispieval U. S. Steel predtým ročne nejakými peniazmi do občianskeho združenia?
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Steel Košice je generálny sponzor HC Košice, ale vždy,
keď sme potrebovali a dali na nich žiadosť, tak nám vyhoveli. Samozrejme U. S. Steel
pomohol aj pred majstrovstvami sveta určitou čiastkou a pomáha neustále. Musím sa ale
vrátiť k tomu, čo povedal pán primátor, veľká odvaha povedať, že Steel Aréna mala
zisk po majstrovstvách sveta, inak by som tu nebol, takže pozor hej, lebo to je tak
zavádzajúce, že to až bolí. Čo sa týka komerčného nájmu, áno, tak ako vraví pán
Schwarcz, 350.000,- Eur, skoro 275 tis. boli náklady. Áno, nájom sme ponížili kvôli
tomu, že sme chceli mať na Slovensku, v Košiciach sme chceli mať Slovákov. Takže v
každom prípade, čo sa týka tých podkladov, my máme svoje stanovy, my si nemôžme
dovoliť niečo porušiť. My nemáme také stanovy, aké máte vy v meste. Všetky podklady
ste dostali rovnako ako všetci ostatní členovia správnej rady na závažnosť situácie,
nakoľko sme potrebovali odhlasovať úver. Áno, bolo to v deň zasadnutia, mali ste to na
stole a bolo to vecou diskusie. Zavádzate, dávate informácie dokonca do médií, že
nemáte podklady. Nakoniec, čo sa týka cenníkov, vy akceptujte náš cenník, ktorý je
podpísaný vedením. Vy chcete od nás, aby sme povedali, ako sme tvorili ceny, aké
máme marže, my nie sme obchodná spoločnosť, ani výrobný podnik a cenník sme
šiesteho poslali pánovi Čopovi, Takže trošku ma to mrzí, my sme tu neprišli bojovať a v
žiadnom prípade s mestom, my si vážime váš prístup, ale tak ako som povedal na
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začiatku, sme tu prvýkrát, že niečo potrebujeme. To nie je záležitosť toho, žeby sme my
ozaj vymýšľali, my sme rozbehli ďalšie jednania s ďalšími inštitúciami, ktoré by nám
mohli pomôcť a čo sa týka splácania úveru, pán primátor, však budeme schvaľovať
rozpočet, všetko sa tam dozviete, snáď nemyslíte, že my na rozpočte nepripravíme ako
máme fungovať v roku 2020. Takže, to je jednoducho povedané. My sme združenie,
ktoré funguje od 2006 a dávať nás do roviny, že máme nejaké starosti s hospodárením
mi príde dosť scestné. K tomu všetkému, my pracujeme so štátnymi zdrojmi, tak isto
s dotáciami aj s veľkými, s verejným obstarávaním, musíme mať všetko transparentné,
už obzvlášť z toho, že jedným z partnerov je U. S. Steel Košice.
p. Polaček, primátor mesta: Chceme si pripomenúť aj takmer návrh uznesenia, ktorý ste dali,
že ste pripravený predať hotel? Bez toho, aby ste nás o tom informovali? My sme sa s
pánom Rusnákom rozhorčili?
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: No jedna z vecí v diskusii bola, že jedna z možností je...
p. Polaček, primátor mesta: Bolo to v pozvánke?
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: ...zaoberať sa tým, samozrejme o tom musí rozhodnúť
správna rada, dokonca valné zhromaždenie. Však nikde nebolo napísané, že to tak bude.
Vy ste demonštratívne vstal a odišiel. To nie je záležitosť, že sa tam mala rozhodnúť.
Bola navrhnutá. Jedna z možností je, ale videli ste, že aj ostatní členovia správnej rady
jednoducho k tomu nechcú pristúpiť. My ale ďalej pripravujeme určité projekty, ktoré
by nám mali pomôcť, čo sa týka napr. s predajom názvu Steel Arény, ktorý sa teraz
pripravuje, vidíme, z toho by mohli prísť určité financie, keď budeme úspešní. Čiže my
ozaj...
p. Polaček, primátor mesta: Ja vás zastavím, lebo je tu aj procedurálny návrh. Ja len jedna
podmienka. Aj viceprezident U. S. Steel, jeden z nich vás napomenul, že to nie je
diskusný krúžok, ale dávajte nám podklady, uznesenia, aby sme mohli hlasovať.
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Na to bola diskusia, pán primátor, na to bola diskusia.
p. Polaček, primátor mesta: ...doma, večer, v kanceláriách a nemôžte nám dávať podklady a
mnoho poslancov tu mnohokrát hovorí, že nemá dosť podkladov a nevie sa rozhodnúť,
to je presne o tom, že sa musím pripraviť na tak závažnú vec ako úver alebo predaj
hotela.
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Áno.
p. Polaček, primátor mesta: No.
p. Havrila, zástupca o.z. Steel Aréna: Tak ste jediný, ktorý ste nedostali podklady a ostatní
členovia dostali...
p. Polaček, primátor mesta: Pán Havrila, pán Djordjevič má procedurálny návrh, musíme mu
dať prednosť.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, dal by som návrh na ukončenie
debaty, lebo nikam nesmeruje, ale chcel by som vyzvať predkladateľa návrhu, keďže
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nemôže tento návrh, ktorý predkladal, nebavíme sa o rozpočte, aby sa prihlásil do
diskusie a aby sme aspoň prijali uznesenie v zmysle, že berieme na vedomie nové alebo
ako píše, informáciu o nedostatku finančných, možno pán primátor má s tým problém,
že on hovorí, že nie sú finančné, tak nazvime to nejak zhodou všetkých poslancov, že
nové informácie o Steel Aréne, ale prijmime nejaké uznesenie, lebo je to riadny bod
zaradený do zastupiteľstva, takže poprosím predkladateľa, aby sa prihlásil.
p. Polaček, primátor mesta: Predkladateľom je pán poslanec Lörinc. Návrh na uznesenie nám
nedal, čiže s tým neviem v tejto chvíli veľa urobiť. Ja len informácia pre médiá, píše mi
pán bývalý prezident Kohút, SZĽH, že je pripravený pred médiá predstúpiť v stredu
popoludní, aby vysvetlil situáciu, nakoľko v tom čase bol prezidentom on. Je nejaký
procedurálny návrh? Ak nepríde návrh na uznesenie, ja ho vlastne nedostanem. Ale
procedúra znela ako? Bolo ukončenie?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, tak kde nie je vôľa, nie je cesta. Ja som ten bod nezaradil,
čiže ja ho nebudem ani teraz tu, je v podstate jedno, či ho zoberieme na vedomie,
nezoberieme, ale slušnejšie, keď je oficiálne uznesenie o prijatí na vedomie, ale v
poriadku dávam návrh na ukončenie diskusie v tomto bode.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, dávam hlasovať o ukončení diskusie v tomto bode,
nech sa páči.
Hlasovanie č. 67 -

za: 20, proti: 1, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Diskusia už bude ukončená. Dokončím ju tak, ako sú zaradení
poslanci. S faktickou mal ešte návrh pán poslanec Burdiga, nech sa páči.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som mal ešte jeden dotaz na pána Havrilu,
ale sa vzdialil, pán Ténai sa tiež na to pýtal, ale nebolo to zodpovedané. Mňa zaujímali
mená tých podielnikov v o.z. Steel Aréne. Naozaj by ma to zaujímalo, myslím, že by to
mohlo osvetliť ďalšie veci, ktoré sú s tým spojené.
p. Polaček, primátor mesta: My si zapíšeme otázky a písomne vyrozumieme Steel Arénu
a zašleme to všetkým poslancom, ak bude záujem. Dobre, bola ukončená diskusia, už
s tým veľa neurobím. Pán poslanec Lipták a pani Nagyová alebo niekto od vás, napíšte
si otázky, ktoré tu padnú a vyrozumieme pána Havrilu z občianskeho združenia. Pán
poslanec Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mám štyri veci. Mám tu pred sebou otvorený
článok, že Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 na Slovensku boli veľmi úspešné, priniesli
oveľa väčší zisk ako v roku 2011. Zarobil na tom Slovenský zväz ľadového hokeja
5.000.000,- Eur a teraz idem k otázočkám, aby sme sa z toho trošku vymotkali vonku.
Je dlh alebo nejaká proste pozdĺžnosť vo výške 200.000,- Eur. Moja otázka teraz znie,
či 200 tis. je alikvotná čiastka pre mesto Košice ako jednotretinového vlastníka
občianskeho združenia alebo či je to dlh celkový? Čiže, ak je to dlh celkový, som za to,
aby v podstate mesto Košice sa podieľalo, ak sa bude podieľať jednou tretinou, preto
ma naozaj tiež zaujíma, tá druhá tretina U. S. Steel, zaujíma ma tá 3. tretina, tí všetci, čo
sa tam nejak poskladali, tí by sa tiež mali podieľať na tejto pozdĺžnosti. Otázka moja
znie, čo sa stane, ak sa tu dnes nič neschváli? To by som chcel vedieť a pán primátor tu
prečítal informáciu o tom, že v stredu bude mať pán Kohút tlačovku, ja by som možno
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navrhoval, že ak bude záujem médií, že sa vie prispôsobiť a prísť do Košíc. Dobre a ja
by som preto navrhoval, aby ste sa pán primátor - ja by som chcel navrhnúť, aby sa pán
primátor pred tou stredou ešte, kedy pán Kohút by chcel urobiť tú tlačovku, aby ste sa
ešte páni stretli, lebo tá prestrelka nikomu nepomôže a naozaj treba hľadať riešenie.
Možno by bolo dobré, keby sa mesto spojilo so Steel Arénou a začali robiť kroky voči
Slovenskému zväzu ľadového hokeja, ktorý na tom najviac zarobil. Čiže toľko z mojej
strany, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ja som bol aj v Bratislave, tieto kroky som aj osobne sa snažil
riešiť, ale občianske združenie podpísalo zmluvy, jednoducho oni nevidia dôvod. Ťažko
sa proti tomu dôvodu potom diskutuje, keď my sme ako občianske združenie pristúpili
na tú hru, ktorá nám bola predložená. Bol som v Bratislave osobne jednať, aj kvôli iným
veciam a túto tému sme otvorili. Podľa môjho názoru a to je ten problém, prečo som
rozhorčený, nič sa nestane, pretože občianske združenie si zobralo úver, má ho
schválený a padla tam informácia v tej diskusii, v o.z. na správnej rade, že vedia ho
čerpať okamžite podpisom zmluvy im budú peniaze poukázané, toto bola informácia zo
správnej rady. Ak si úver väčšina odhlasovala, úver majú, teda majú 200.000,- Eur cash.
Teda ja sa pýtam a pýtal som sa to aj včera, aký problém nastane, prečo to tu vôbec
riešime tak ad hoc. Ďakujem pekne. Pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, nezávidím situáciu pánovi
Havrilovi, pretože akonáhle dokončíme futbalovú arénu, tak či už ja alebo manažér,
ktorého vyberieme za túto arénu, tu možno každoročne tak isto pre vás predstúpi a bude
zdôvodňovať nejakú stratu, ktorá bude vznikať z tejto arény. Na druhej strane však
chcem poukázať na to, čo mnohí aj mne osobne niekedy vyčítajú alebo ja som vyčítal
svojim predchodcom, nemôžme sa rozhodovať na základe toho, že nemáme dáta a ja si
myslím, že toto je ten dôvod, prečo ste neboli informovaní. Nemôžte očakávať, pán
poslanec viem, že na mňa idete už teraz hneď zareagovať, ale nemôžte očakávať, že vás
primátor bude informovať: „počujete v Steel Aréne chýba 200 litrov“ a vy sa začnete
pýtať presne tieto otázky, čo sa tu pýtate dnes a mimochodom dnes sa tu o tom
rozprávame a prečo tu nemáme pred sebou jediný papier, jedinú tabuľku, jediné dáta z
ktorých by sme vychádzali? Toto je ten problém, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, budem reagovať, lebo vyčítate
štatutárovi občianskeho združenia, že nemá papier, tabuľku, dáta a vy do novín
hovoríte, že potrebujete nájsť 18 mil. Eur a tiež nemám tabuľku, papier, dáta. Mi
povedzte, ako ste k tej sume prišli. Chcem, aby ste mi do zajtra, kým sa budeme
rozprávať o rozpočte, vo vlastnom záujme poskytli ako poslancovi mesta, keď budete
taký láskavý, ok, poprosím, aby ste mi poskytli dáta, ako ste to vypočítali, lebo sa mi
zdá, že ste si to z prsta vycucali.
p. Polaček, primátor mesta: Je to síce, pán poslanec, v dôvodovej správe, ale pani Kažimírová
si zistí vašu adresu a pošle ešte jednu extra tabuľku, ktorá bude pre vás špeciálne
urobená, dal by som vám aj svoju, ale mám tu poznámky, ale vo finále viete čo? Nie sú
ničím závažné, môžete si prísť zobrať. A urobte si kľudne kópiu. Áno, už je to nie 18
mil. ale 21 mil.. Ja mám tam aj nejaké drobné poznámky, ale v pohode. Pán poslanec
Karaffa, nech sa páči.
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p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť, lebo odzneli tu dosť
závažné informácie a pán Havrila tu ešte sedí, keď je taký problém, aby tie materiály
dostali predstavitelia mesta, tak keď žiadajú o tú finančnú pomoc, tak nech ten finančný
plán a všetko to, o čom sa tu hovorilo, nech predložia mestskému zastupiteľstvu,
poslancom. Vieme to dostať? Vie pán Havrila dať prísľub, že to dá poslancom, aby sme
sa vedeli rozhodnúť?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karabin. Ja len jedná vec. Ak chce
od nás niekto peniaze, musí dať dokumenty, ak ich nechce dať, nech nepýta peniaze. To
je obyčajná bilancia bez podkladov. Pardon, pán poslanec Karabin plus 15 sekúnd
samozrejme, sa ospravedlňujem.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán primátor, poprosím,
pustite domov tieto ženičky, zamestnankyne magistrátu, majú svoje rodiny, nemusia
predsa počúvať tu nejaké veci, sa tu hádame do večera. Zajtra majú ísť do práce. Ja byť
manželom jednej z nich, prídem tu a niekoho preplieskam. Niekto tu dá návrh, ani tu len
nie je, ide na nejaké trhy pokašlané, a my sa tu bavíme o niečom bez predkladateľa
návrhu. Neviem to pochopiť. Príde tu pán kolega Lörinc zajtra, tak neviem, vám to
nevadí kolegovia? Niekto tu dá návrh, my sa o tom bavíme, zamestnantci magistrátu tu
majú byť do večera, ženy a s akým výsledkom? Čistý chaos, naozaj.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím kolegov, zaujmite svoje
miesta v rokovacej sále, lebo veľmi ťažko sa potom počúvame navzájom a nasleduje
pán poslanec Horenský, nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Asi som málo ukazoval, že ja nesúhlasím, aby
sme po 18:00 hod. pokračovali, ale to nevadí. Dosť háklivá téma a dúfam, že mi nikto
nebude mať za zlé, keď v tomto bode nebudem hlasovať, pretože tiež je tu veľa, veľa
otáznikov a taktiež som sa chcel opýtať, ako pán Lipták, sme tretinový akcionár, tak
znášajme nejakým spôsobom možno by bola nejaká tá dohoda, ten tretinový podiel toho
problému a samozrejme sú tu ďalšie a ďalšie otázky, ktoré sa nabaľujú a ja sa v tejto
chvíli vážne neviem rozhodnúť, ani tak, ani tak a taktiež si myslím, ak je raz schválený
úver, tak poďme sa potom baviť v roku 2020 akoby sme vedeli pomôcť Steel Aréne.
Som športovec, bol som sa za EYOF, ale sorry, toto neviem ako teraz ďalej, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len pripomínam, že mesto Košice na
majstrovstvách sveta minulo približne 1.000.000,- Eur na rôzne služby, ktoré sme sa
zaviazali v Memorande urobiť, tzn. policajti, doprava, rôzne dopravné systémy a nikde
sme sa nesťažovali a plakali, že občianskemu združeniu sme ešte nad rámec pomohli,
tak že sme pre nich zabezpečili na náklady mesta upratovaciu služby v okolí Steel
Arény, každý deň tam chodil Kosit. My sme to platili, ani som vám to radšej nechcel
povedať. Okrem toho, že sme im poslali 140.000,- Eur, zabezpečovali sme kopec
služieb nad rámec toho, čo sme mali, lebo nám záležalo, aby návštevníci sa nehanbili za
mesto Košice. Robili sme veľmi veľa a treba za to poďakovať aj pánovi riaditeľovi,
lebo ráno šiestej volal do Kositu, riešil každý deň, aby tam to vyzeralo. Ak ste si všimli,
nebola žiadna reklamácia. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Tá situácia
je taká ako prečítal aj z tých záznamov, zápisov pán primátor. Skutočne my sme boli o
tom informovaní až v tom októbri a novembri, že teda situácia je takto tragická, potom
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bolo to hlasovanie per rollam, kde teda ja som sa zdržal hlasovania, pretože požadované
dokumenty som tak isto nemal k dispozícii a nemyslím si, resp. takto chcel by som sa
opýtať, keď pán inžinier Pavol Miškov, prezident Košickej arény, požiadal mesto
Košice aj spolu s pani Černou o účelovo určenú dotáciu vo výške 200.000,- Eur, či tak
urobil aj ich u ostatných akcionárov, či aj ich požiadal o takúto dotáciu, pretože si
nemyslím a v živote nebudem, ako zástupca mesta, s týmto súhlasiť, aby my sme
vykryli celý ten dlh, lebo tak ako bol povedal pán primátor, na správnej rade nám bolo
povedané, že zhruba tá sekera, keď to tak poviem, tuším je to za vodu a za elektrinu, by
mala byť niekde 160.000,- Eur do konca roka? Či 130.000,- Eur? Vôbec sa nejedná
o 200.000,- Eur, je to menšia suma určite. A ja skutočne neviem, prečo to zrazu bolo,
takto nafúknuté. Jediné pozitívum z tohto vidím, že sa o tom bavíme a že všetci máte
tieto informácie, aký ten stav v tomto občianskom združení je. Ja nechcem vyvolávať
nejakú atmosféru, ani útočnú ani nič podobné, ale musím povedať, že ako dlhoročný
človek pôsobiaci vo verejnej správe som sa nestretol s tým, že keď niekto napr. chce
žiadať nejaký úver, že prídem na rokovanie nejakého orgánu a to nájdem na stole. Ako
takéto veci sa dávajú predsa dopredu aj s ďalšími informáciami, ktoré k svojmu
rozhodovaniu predsa potrebujem. Čiže ja osobne si myslím, nebol som tu, aký návrh tu
odznel, na akú výšku, aký budget by sme mali dať, ja si myslím, že sme mali by sme s
týmto počkať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len na margo toho. My sa bavíme
o dotácii. Dotácie dávame rôznymi smermi, od športových klubov, športových podujatí,
od množstva iných vecí, kde nemáme ani žiadnu účasť, nemáme žiaden podiel a neviem
či skúmame takto podrobne, ja neviem, pri Maratóne mieru, aké majú výdavky, príjmy
a pod. Tu máme nejaký podiel a treba si uvedomiť, že my sa bavíme o dotácii na to, aby
sme Steel Arénu momentálne udržali pri živote a zároveň nejakým spôsobom ju možno
aj rozvíjali v budúcnosti. Treba si uvedomiť, že hala má 13 rokov. Technológie, ktoré
doteraz stačilo možno len robiť revízie, potom trošku servisovať, odchádzajú a bude ich
treba postupne vymieňať, lebo už ten servis bude drahší ako samotné náklady na novú
technológiu, takže tá suma - ja nemyslím, že máme sa baviť o presnej sume za
momentálnu sekeru. Je to dotácia pre zariadenie.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem. Kolegyne, prosím skúste s pánom
poslancom Filipkom sa k tomu návrhu vyjadriť, či je alebo nie je v poriadku. Diskusiu
uzatváram. Ešte na záver dve vety. Mesto Košice, ja ako primátor deklarujem, že ja
mám záujem pomôcť Steel Aréne, ale musia platiť základné pravidlá a atribúty každej
dohody a transparentnosti. Keď budeme mať aspoň 99 % podkladov, nie je problém
otvoriť rokovania a hľadať naše možnosti. I napriek tomu, že dnes podklady nemáme,
zvýšili sme návrh na dotáciu z 20 na 60.000,- Eur. Nie je nám to ľahostajné, našim
cieľom je, aby Košice fungovali, ale uznajte, že pravidlá platia pre všetkých. Návrhová
komisia. Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Návrhová komisia sa radila s
právnikmi mesta, keďže ja považujem návrh, ktorý predložil pán poslanec Blanár v časti
b) a c) za nelogický. Skôr si myslím, že by to hlasovanie bolo zmätočné, keďže o
návrhu rozpočtu sme nerokovali, nemôžeme v ňom schvaľovať presuny. Chcem ho
požiadať, či by akceptoval stiahnutie časti b) a c) uznesenia, aby sme hlasovali iba
o časti a) berie na vedomie a o príslušných návrhoch rokovať pri návrhu rozpočtu. Pán
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Blanár súhlasí? Takže budeme hlasovať iba o časti a) berie na vedomie, ak je taký
súhlas.
p. Polaček, primátor mesta: Už je uzavretá diskusia pán poslanec, mohli sme to urobiť skôr,
už teraz nie. Nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. So súhlasom predkladateľa pána
Blanára, návrhová komisia predkladá uznesenie k tomuto bodu: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach berie na vedomie informáciu o finančnej situácii Košická aréna, o. z.,
prevádzkovateľ Steel Arény.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, prosím hlasujte o tomto
návrhu.
Hlasovanie č. 68 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ak budem mať akékoľvek informácie, cez
tlačové oddelenie budeme informovať všetkých poslancov, aby ste k tejto téme mali čo
najviac informácií. Pán Karabin, pán Horenský, vydržíme ešte? Ďakujem pekne.
--Bod č. 35
Informácia o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ul.
Protifašistických bojovníkov č. 4 od Mestskej časti Košice - Staré Mesto
p. Polaček, primátor mesta: Je otvorený bod č. 35. Pán poslanec Filipko, bod č. 34 - tam je
vybavený ten bod? Hlasovalo sa?
p. Filipko, poslanec MZ: Áno.
p. Polaček, primátor mesta: Dajme tú plaváreň, však som sa na to tešil celý deň. Fakt, ja sa na
to teším. Zbytočne sa zajtra zasekneme na možno dlhý čas, ale ak je samozrejme
všeobecný súhlas, dáme o tom hlasovať, či chceme ešte tú plaváreň. Chceme dať
hlasovať? Dobre, nazvime to nejak - indikatívne hlasovanie, poprosím tých, ktorí chcú
pokračovať aspoň v tomto jednom bode, aby dali zelenú a tí, ktorí chcú ísť domov aby
dali červenú. Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 69 -

za: 15, proti: 18, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Budeme sa o plavárni rozprávať zajtra (pozn.: 13.12.2019).
Rokovanie sa dnes prerušuje. Budeme pokračovať zajtra ráno 8:00 bodom číslo 35
a následne podľa programu. Ďakujem vám pekne.
---
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Pokračovanie v zasadnutí XI. Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 13. decembra 2019

Pokračovanie rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach viedol primátor mesta
Košice Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.
Prítomní: podľa prezenčných listín
--p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, pokračujeme
v XI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam.
V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia MZ pána poslanca Jána Sekáča.
Konštatujem, že do tejto chvíle bolo prezentovaných 32 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov a sme teda uznášaniaschopní.
Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom
rade, pripomínam, že návrhovou komisiou je pán poslanec Berberich, pán poslanec
Filipko a pán poslanec Karaffa. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k
jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne, tejto návrhovej komisii
po ústnej informácií prítomných poslancov.
Za overovateľov zápisnice XI. zasadnutia MZ boli určení poslanci pán poslanec
Berberich a pán poslanec Jakubov, ktorý v sále ešte nie je.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, teda pokračujeme v zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
--Bod č. 35
Informácia o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ul.
Protifašistických bojovníkov č. 4 od Mestskej časti Košice - Staré Mesto
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 35 predkladám Informácia o zámere mesta Košice
odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na Ulici protifašistických bojovníkov číslo 4, od
Mestskej časti Košice - Staré Mesto. Dovoľte, aby som v úvode vysvetlil dôvody.
Mestská krytá plaváreň má mnohokrát mnohé technické poruchy, je mnohokrát
vyradená v daný deň z prevádzky v susedstve mestskej krytej plavárne je kúpalisko
Červená hviezda a už v minulosti bolo mnohokrát uvažované o tom, aby sme tieto 2
prevádzky spojili. Spojili z dôvodov, aby sme zlepšili servis pre obyvateľov, kvalitu
služieb a aby po mnohých, mnohých rokoch verejnosť, ktorá chce využívať plaváreň na
verejné plávanie nemusela sa donekonečna prispôsobovať najmä športovým klubom,
ktoré prirodzene, veľkú časť priestoru využívajú na svoje klubové činnosti. Naším
cieľom je v troch základných etapách, celá rekonštrukcia do budúcnosti nastavená na 4
etapy, ale v troch etapách urobiť to, aby sme na plavárni, na kúpalisku Červená hviezda
prestrešili 1 z bazénov, tým získame priestor pre športovcov jedná sa o nerezový
športový bazén, ktorý je na kúpalisku, pre klubovú činnosť získame priestor, tým
pádom dokážeme mestskú krytú plaváreň odbremeniť od klubovej činnosti, spustiť v
nej rekonštrukciu a nástupne, následne sprístupniť verejnosti v omnoho širšom rozsahu.
Zvyšujeme tým kapacitu, efektívnosť a hlavne služby. V lete prirodzene v nepriaznivom
počasí obyvatelia alebo návštevníci kúpaliska majú možnosť vojsť, skryť sa do
priestorov krytej plavárne. 3 etapy sú rozdelené teda tak, že 1. etapa sa prestreší
športový bazén na kúpalisku, 2. etapou s tým, že zároveň postavíme tzv. tunel, aby
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suchou nohou športovci sa k tomuto bazénu vedeli dostať v každom ročnom období
zároveň so šatňami, 2. etapou je zrekonštruovať mestskú krytú plaváreň, hlavne
strojovňu, ktorá je nie v dobrom stave, nadimenzovať ju tak, aby sme v 3.etape dokázali
postaviť ďalší zážitkový bazén spolu s tobogánmi a všetkými zážitkami, ktoré
Košičania určite ocenia. Materiály vám boli zaslané alebo boli prezentované, ak by boli
otázky samozrejme veľmi rád vysvetlím všetky tieto etapy. 4. etapou, ktorú sme
nenaceňovali, alebo do ktorej sa dnes nechystáme, je aj parkovací dom vedľa mestskej
krytej plavárne. Zadanie pre tepelné hospodárstvo, ktoré dnes prevádzkuje kúpaliská v
Košiciach bolo také, aby sme spoločne našli, čo najideálnejšie a nie dráhe riešenie pre
rekonštrukciu týchto dvoch zariadení, samotná rekonštrukcia sa pohybuje niekde na
úrovni od 6 do 8 mil. Eur podľa rozsahu, podľa toho či napr. mestskej krytej plavárne
by sme vymenili aj bazénovú časť za nerezovú a pod.. Časť peňazí na túto
rekonštrukciu mesto Košice chce riešiť z úveru, ktorý máme pripravený na športové
zariadenia, ale druhú väčšiu časť máme záujem riešiť z úveru TEHO ako
prevádzkovateľ, ktorý by v budúcnosti tieto zariadenia, i naďalej prevádzkovateľ,
prevádzkoval. TEHO je v tomto prípade ideálnym partnerom, pretože má na to
oddelenia, má na to vybavenia, samozrejme je platcom DPH a ako bonitná spoločnosti
si dokáže aj finančne požičať na to, aby dokázal túto rekonštrukciu dofinancovať a
nezaťažovala mesto Košice pri tejto rekonštrukcii. Opakujem získavame tým kvalitu,
počet obyvateľov, ktorí do tejto, do tohto priestoru, komplexu chodili a samozrejme pre
nás sú dôležité aj služby. Mesto Košice by si zaslúžilo pre každú, minimálne veľkú
mestskú časť jednu plaváreň, sme jedno z mála miest, ktoré má len jednu plaváreň na
taký na počet obyvateľov, keby sme to prerátali a je to určite kritický stav. Dnes však
nedokážeme získať prostriedky na to, aby sme postavili novú plaváreň, a preto je pre
nás príležitosťou, aby sme sa posunuli aj v tomto smere. Na celom projekte sa začalo
pracovať niekedy marec, apríl kedy TEHO dostalo naše 1. požiadavky, postupne sme
formovali celý tento zámer, komunikovali s pamiatkarmi, technikmi, projektovými
inžiniermi a všetkými tými, ktorí sa do tejto problematiky vyznajú a na 2 strany ktorých
potrebujeme súhlas. V minulosti alebo niekedy v októbri, v septembri, októbri sme
zaslali mestskej časti Staré Mesto list, kedy som ich požiadal o to, aby sme sa začali
touto problematikou zaoberať, tento plán, ktorý vám teraz predstavujem som bol osobne
na mestskej časti vysvetliť a našim cieľom bolo, aby sme mestskú krytú plaváreň,
dostali do majetku mesta za osobitný zreteľ jedno euro. To sa s pochopením poslancov
mestskej časti alebo všetkých týchto tu boli zadané komisii nestretlo, následne som sa
stretol aj s pánom starostom a z možností, ktoré v rozpočte máme, sme vyčlenili sumu
aj návrhu, v rozpočte je suma 100 tis. Eur, ktorá by bola akousi kompenzáciou, za
prevod tohto majetku s tým, že v najbližšom období, v horizonte troch rokov je naším
zámerom do mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda investovať milióny
Eur. Ak chceme poriadne riešenia, mali by sme sa v tejto problematike posunúť, našim
cieľom je dnes odsúhlasiť tento zámer a následne bude mojou úlohou ísť na miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto a diskutovať s poslancami o tom, aby
požiadavke mestu vyhoveli a našli sme také riešenia, aby boli všetci s týmto riešením
spokojní. Myslím, že viac netreba v tejto chvíli z mojej strany rozprávať, nech sa páči,
otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec a starosta mestskej časti Staré Mesto pán
Petrovčik.
p. Petrovčik, poslanec MZ: Dobré ráno, ďakujem pán primátor. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, budem sa snažiť byť stručný, nakoľko ako už bolo povedané miestni poslanci
sú nastavení, a ich nálady skôr nesúhlasiť s týmto predajom, takže ozaj, aby sme
zbytočne tu nerozprávali o niečom, čo v postate tak či tak budú rozhodovať o tom, oni.
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Ja len chcem prečítať nejaké fakty, ktoré budú na miestnom zastupiteľstve predložené
miestnym poslancom, čiže je tu nejaký návrh uznesenia a o tom by som chcel, čiže
nerád by som tu teraz rozprával, že či áno, ako a teraz siahodlhé diskusie o tejto
plavárni, všetci vieme, aký je stav, v akom je stave, čo všetko sme doteraz v rámci
plavárne urobili a snažíme sa ozaj o vylepšovanie tých služieb, v rámci možností
mestskej časti, keď niekto má záujem, mám tu aj vlastne Staromestské listy, kde o tom
je celý 1 článok, čo všetko sa za posledné obdobie na plavárni urobilo v rámci
energetických vstupov a podobne. Uznesenie na miestnom, najbližšom mestskom
zastupiteľstve na rokovaní miestneho zastupiteľstva bude pozostávať z troch častí,
alternatíva 1 ponúknuť to pre miestnych poslancov bude znieť na tú ponuku za jedno
euro, alternatíva číslo 2 za 100.000,- Eur , alternatíva č. 3 je v znení Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Staré Mesto poveruje riaditeľa mestskej krytej
plavárne s uskutočnením zmeny právnej formy mestskej krytej plavárne z rozpočtovej
organizácie na s. r. o., podľa postupov uvedených v právnej analýze v termíne 30.06.
2020. Čiže miestni poslanci aspoň po zatiaľ neformálnych rozhovoroch sa prikláňajú k
tejto 3. alternatíva, ktorá de facto mení túto právnu formu z rozpočtovej organizácie na
s. r. o. a toto je jedna z tých alternatív, čiže taká tá 3. ako oproti tým cenovým ponukám
ktoré boli zo strany mesta. Ja sa chcem poďakovať pánovi primátorovi, že prišiel,
odprezentoval veľmi zaujímavú štúdiu, len bohužiaľ miestnych poslancov asi nezaujala
natoľko, aby boli ochotní prijať túto cenovú ponuku. Takže toľko zatiaľ z mojej strany.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči s faktickou pán poslanec Špak a
pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň kolegyne kolegovia. Ja si len chcem
ujasniť, lebo teraz padlo tu od kolegu starostu, poslanca Petrovčika, že miestni poslanci
rozhodnú, či.., lebo vieme o tom, ako to funguje, že miestni poslanci zväčša iba
odporúčajú a tak či tak si v meste urobíme, čo chceme, či náhodou v tomto prípade
naozaj nejde o to, že fakt miestni musia rozhodnúť, aby sme vôbec mali o čom jednať.
p. Polaček, primátor mesta: Jedná sa o majetok mestskej časti, tzn. prirodzene musia
rozhodovať miestni poslanci, takže to jednoznačné. My dávame ponuku my hovoríme o
tom, že záujem máme, deklarujeme ho uznesením, pretože nám záleží na tom, aby sme
krytú plaváreň posunuli naozaj do nového levelu, do plavárne, ktorá by mala
zodpovedať dnešnému storočiu a ja sa domnievam, že mestská časť nezoženie a
nedokáže ju zrekonštruovať vo vlastnej réžii na takú úroveň, aby bola hodná tohto
storočia a nedokáže ju samozrejme prepojiť ani s Červenou hviezdou, lebo majetkovo je
to veľmi komplikované, čiže ak chceme urobiť jedno slušné, slušný komplex toto je
jediná cesta a ak chceme, aby plaváreň nemala zvyšované vstupné, tak dokáže v tomto
verejnom záujme fungovať len mesto Košice. Samozrejme, môže mestská časť robiť
rôzne opatrenia, za čo im treba byť vďačný, však tie energetické projekty sú
zmysluplné, ale jednoducho nedokáže do toho zainvestovať toľko miliónov, koľko
treba, nedokáže ho prepojiť s Červenou hviezdou, nezoženie partnera ako je napr.
TEHO, ktoré dokáže tieto veci dofinancovať, čiže tých dôvodov je naozaj veľa a ja si
myslím, že po tom ako by nám, ako my by sme povedali, že máme o tento projekt
záujem, tak inými očami sa poslanci mestskej časti na to budú dívať, lebo som
presvedčený, že si uvedomia, že polovičné riešenia nie sú riešenia, rôzne opravy,
látanie, plátanie síce má zmysel, ale nie je to komplexnou rekonštrukciou, komplexnou
opravou, komplexnou obnovou, čiže áno, musia o tom rozhodovať poslanci mestskej
142

časti, ale bez ponuky nikdy nepríde odpoveď a to ponuku dávame my, čiže asi takto.
Nech sa páči pani poslankyňa Iľaščíková s faktickou.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne slovo. Chcela by som sa
opýtať, tá 3. varianta, ktorú tu spomínal pán starosta je spoločnosť s ručením
obmedzeným, uvažovalo aj Staré Mesto napr. nad tým, že by spoločnosť tvorilo mesto
Košice alebo jedným spoločníkom by bolo mesto Košice a druhým Staré Mesto ak áno,
že či taká ponuka prišla, či vlastne sa len bavíme vždy o tom jednom eure alebo či prišla
nejaká iná ponuka zo strany mesta, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Takáto ponuka neprišla, tak môžem odpovedať ja, treba si
uvedomiť, že to už samotné kúpalisko Červená hviezda je komplikovaný komplex, je
tam majetok štátu, Ministerstvo vnútra a tým pádom akékoľvek spoločné podniky je 1
komplikovaný spôsob ako zablokovať celú investíciu a neposunieme sa x rokov nikde.
Proste jediná efektívna a rýchla cesta je spojiť komplex týmto spôsobom a nechať to
prevádzkovať TEHO, ktoré by, je na to pripravené, má na to oddelenia, má na to
technikov, má na to odborníkov a má na to projekty. Nech sa páči pán poslanec
Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, dobré ráno
všetkým prítomným. Síce tvrdíte, že ponuka na spoločný podnik je komplikovaná, ale
existuje ešte možnosť taká, kde by ste ako štatutár mesta Košice alebo ak sa
zastupiteľstvo na tom uznesie, požiadali Mestskú časť Košice - Staré Mesto o zverenie
krytej plavárne, teda stavby, ktorá je v majetku mestskej časti, o zverenie dlhodobého
nájmu, napr. za symbolické euro a tak ešte ušetríte aj 100.000,- Eur do rozpočtu mesta.
Takže aj s takouto možnosťou je treba uvažovať, takúto možnosť som pri vašej 15
minútovej návštevy na mestskej časti medzi poslancami povedal, tam ste ju zamietli, ale
poprosím vás, aby ste o tom uvažoval, je to možno schodnejšia cesta.
p. Polaček, primátor mesta: Nezamietol som to, opäť právne trošku komplikované, ale okej,
ak sme schopní vyriešiť to, že mesto bude do tejto plavárni investovať vyriešime, akým
spôsobom budeme následne ten majetok riešiť, lebo to nie je investícia 100 tis. ale,
rozprávame na hranici 6 až 9 mil., 6 až 8 mil. a nechceme si urobiť galimatiáš v
majetkových pomeroch, ktorý proste historicky riešime v mnohých spoločnostiach, kde
mesto investovalo alebo dalo niekomu niečo, je, je to proste komplikované ale áno, ak
mestská časť povie, že nám dá krytú plaváreň za jedno euro na 40 rokov, na 50 rokov, ja
si to viem predstaviť. Ale na 2. strane stále musí od nás odísť ponuka, že takýto zámer,
či je to predaj alebo, alebo iný, už je druhoradé , v prvom rade potrebujeme my vyslať
signál, že máme záujem, vôbec ísť do obnovy, a do takéhoto vzťahu a potom je to na
poslancoch miestneho, mestskej časti. Nech sa páči pán poslanec máte diskusný
príspevok.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. No dobre, čiže, začal, začal by som týmto, kde
ste spomínal, že plány, teda plány, plán mám tu a naozaj, aj keď som si ho ja
preštudoval, po 1. čo som povedal, že je to na 1. pohľad dobrý plán, dobrý projekt,
realizovateľný projekt, aj keď žiaľ až tá 4. etapa, tá najpodstatnejšia, ten parkovací dom
je to by bol možno keď si zoberieme možnosti mesta až fakt vo hviezdach, ale dobre. 1.
etapa prepojenie bazénu, tam mám výhrady vzhľadom na to, že som sa rozprával aj
s tým architektom, ktorý plánoval Červenú hviezdu, teda plánoval, realizoval a vlastne
upovedomil ma na to, že bazénové teleso je stavané na vonkajšie užívanie, nie je
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zaizolované a tým pádom, aj keď mesto by bolo prevádzkovateľ bazénu bez účasti
Starého mesta, tak je treba počítať s obrovskými tepelnými stratami, hlavne keď ich
chcete používať tento bazén v chladných mesiacoch, teraz zimných, neskorých
jesenných. Teraz by som chcel niečo povedať k tomu, ktorý, aj zachytil som túto
myšlienku od tohto pána, ktorý povedal, že ideálne by bolo stavať aquapark niekde kde
je prebytočné teplo napr. niekde v oblasti spaľovne. Vytiahnem zázračnú brožúru, ktorú
rád spomínam a prečítam zo strany 33, aquapark môžeme vybudovať aj v našom meste.
Zodpovedným riešením je opätovné naštartovanie procesu vedúcich k tomu, aby aj
obyvatelia mesta mohli využívať alternatívne zdroje energie na vykurovanie svojich
domácnosti alebo na čľapkanie sa v termálnej vode aj so svojimi rodinami. Termálna
voda do Košíc - v blízkosti Košíc je mnoho nevyužitých geotermálnych vrtov, ich
horúcu vodu využijeme, nielen na vykurovanie domácnosti, ale výborne poslúži aj na
rekreáciu . Pustíme sa do podpory projektov výstavby podobných termálnych
komplexov, aké poznáme napr. z Maďarska, kde ich pravidelne navštevujú aj stovky
Košičanov. Aquapark - práve kombinácia aquaparku s využitím termálnych prameňov
poskytne možnosť letného aj zimného pobytu pre všetky vekové kategórie. Obyvatelia
2. najväčšom meste na Slovensku si zaslúžia viac ako iba jednu plaváreň prístupnú
verejnosti, čiže tu sa hovorí aj o termálnej vode aj o plavárni naviac. Teraz tu navrhujete
postaviť bazén navyše, malých rozmerov, dať tam 3 šmýkalky a čo to bude akože
aquapark? Veď keď by sme chceli zohriať vodu na teplotu 35 stupňov, zase treba
počítať s väčšími stratami, čiže nebudem tu hovoriť o tom, o či išlo v kampani. Kampaň
naozaj už nechajme, zavádzanie to nech si voliči vyhodnotí o 3 roky sám. Ale hovorím
tu o tom, že je tu možnosť aj iných, iných účastníckych alebo nájomných pomerov a
ešte by som chcel aj povedať tú na adresu pána starostu Petrovčika, že by mal v 1. rade
hájiť záujmy mestskej časti, ja viem, že síce chcel byť v humbug akcie, aby zakryl svoju
minulosť, ale navádzať poslancov na predaj nehnuteľnosti v hodnote niekoľko miliónov
Eur za 100 tis., alebo sa jedno euro, nie je správne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec mne sa strašne páči, že s mojimi volebnými
materiálmi spíte, pod vankúšom, študujete to, ja naozaj mám z toho strašnú radosť
verím, že mnoho Košičanov to takto má a ja som rád, že mi pripomínate veci, lebo ak
ste čítali s porozumením, ste tam povedali jedno slovíčko, že v blízkosti, v blízkosti to
neni v meste, v blízkosti mesta a včera som vám vysvetlil, lebo vy sa pýtate stále to isté
dookola, asi sa nerozumieme, nefungujete s pochopením, že je v košickom
samosprávnom kraji sme spustili projekt aquaparku pri obci Čižatice, na jar ideme vŕtať
dvojkilometrový vrt, aby sme mohli sa v teplej vode, k termálnym prameňom
jednoducho dostať. A toto súvisí s tým všetkým, čo ste prečítali ďakujem, že je v mojej
rétorike predvolebnej pokračujte, lebo sa na to teším a som za to vám vďačný, že si to
pripomíname, teda áno na projekte aquapark sa v Košiciach robí, v blízkosti Košíc a
naším cieľom je, aby aquapark bol dostupný tak ako som povedal aj mestskou
hromadnou dopravou. Takže robíme na tom a teším sa, že ste to našim Košičanom
pripomenuli. Mestská krytá plaváreň a Červená hviezda je však iný projekt a nesúvisí to
s aquaparkom ani žiadnymi ďalšími aktivitami, ktoré aquaparky prinášajú. Je to len
zmodernizovanie a zvýšenie kapacity a energetickej efektívnosti prevádzky dvoch
zariadení, ktoré sú vedľa seba a je hriechom, opakujem pre všetkých hriechom ak
nevyužijeme potenciál dvoch zariadení, ktoré sú od seba delené plotom, jednoducho
nebráňme sa k tomu a bola za mnou kolegyňa, ktorá by nám chcela povedať prečo nie je
možné ísť do zverenie do správy. Poprosím kolegyňu nech vystúpi, medzitým nech ešte
s faktickou kľudne vystúpia pani poslankyňa Iľaščíková, pán poslanec Knap a pán
poslanec Djordjevič, ktorý ide asi na seba.
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ešte mám jednu takú otázočku,
v materiáli vlastne boli predpokladané náklady alebo investície, ktoré by mesto muselo
dať do obnovy vlastne ten mestskej krytej plavárne, ak by to chcelo prerobiť celé
a modernizovať, chcem sa opýtať, z akých prostriedkov, či máte vedomosť nejakú o
tom, že budú nejaké výzvy na také niečo, ale či si zoberie mesto Košice úver a po ďalšie
ja som aspoň takú informáciu zachytila neviem ako vy tí, ktorí ste poslanci vo VÚC.
Viem, že na obec Kechnec robila nejaké vrty a viem, že má nejakú tiež spracovanú
štúdiu na aquapark, či máte o tom vedomosť alebo nie alebo že či potom sa oplatí robiť
na krytej plavárni nejaký aquapark ak v blízkosti Košíc vyrastie niečo také.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pani poslankyňa, čas vám vypršal. Opakujem
prosím počúvaj sa. Nikto nejde stavať aquapark v mestskej krytej plavárni, ideme ju
rekonštruovať, inovovať, energeticky aby bola výhodná a zároveň aby bola pre
návštevníkov zaujímavá, atraktívna a hlavne, aby mala parametre súčasného storočia.
Toto nie je aquapark, aquapark robíme alebo snažíme sa priniesť aquapark do obce
Čižatice, čo je cca 15 - 20 km od Košíc. Všetky vrty, ktoré spomínate, či je to Kechnec,
Družstevná pri Hornáde a ďalšie obce nemajú vrty, majú len kontrolné vrty, do hĺbky
približne 200 m, to sú kontrolné vrty, tzn. každý z týchto, ak by chcel ísť do nejakého
projektu potrebuje sa v oblasti Košíc dostať do hĺbky 1,5 až 2,5 kilometra vŕtanie
jedného metra 10 tis. Eur, čiže my už máme v kraji vyčlenené prostriedky, súťaži sa a
na jar sa nám podarí navŕtať teplú vodu, to je aquapark. Prosím nemýľme si obnovou
mestskej krytej plavárni, to sú 2 rôzne veci. Financovanie som tiež spomenul v úvode
svojho príhovoru, časť peňazí chceme riešiť z úveru mesta, ktorý máme dohodnutý na
športové aktivity približne v hodnote myslím že v rozpočte to 1,5 alebo do dvoch
miliónov Eur, ďalšie etapy je našim záujmom riešiť aj cez úver tepelného hospodárstva
ako partnera, ktorý by prevádzkoval nie aquapark, mestskú krytú plaváreň spojenú s
letným kúpaliskom Červená hviezda. Nech sa páči, ešte pani Kažimírová prosím nech
vysvetlí to, čo tu povedal pán poslanec Djordjevič ohľadom zverejnia majetku do
správy mesta.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Vážený pán primátor, vážené mestské
zastupiteľstvo, ja som chcela len upresniť informáciou v rámci tej diskusie, že mesto
môže investovať finančné prostriedky z úveru len do vlastného majetku, to hovorí
zákon o rozpočtových pravidlách, čiže v tomto prípade v roku 2020, v návrhu rozpočtu
máme plánovaný úver vo výške 1,9 milióna Eur na rekonštrukciu krytej plavárne, to by
mala byť 1. etapa nie je možné tento majetok mať prenajatý, musí byť majetku mesta,
tak hovorí zákon, v opačnom prípade by to muselo byť len z vlastných zdrojov, ktoré
ale nemáme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím pána Ferenca, ktorý je za projekt v
rámci tepelného hospodárstva zodpovedný, aby prišiel tiež jednému z mikrofónov ak
budú otázky, aby vedel, vedel odpovedať na otázky, takže nech sa páči s faktickou pán
poslanec Knap.

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, no logika hovorí,
že bod, ktorý sa má zaradiť a hlasovanie má byť o bode, ktorý reálne vieme schváliť,
pokiaľ viem zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto ešte o tom nerokovalo, takže
predpokladám, že sme mali rokovať o tomto bode po ich hlasovaní, to je ad.1 a keď ste
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pozorne počúvali na komisii športu, vysvetlil pán Hanuliak ako projektant ČH rekonštrukcie, že nie je možné prepojiť krytú plaváreň s ČH kúpaliskom lebo poškodíte
národnú kultúrnu pamiatku. My sme vás vyzvali, aby ste počúvali pozorne, on vás na to
upozornil, že nie je to možné. O stratách... Kľudne sa môžete rozprávať ďalej aj s
pánom viceprimátorom.
p. Polaček, primátor mesta: Ja sa nerozprávam, ja vás počúvam.
p. Knap, poslanec MZ: Tak tepelné straty, ktoré vzniknú pri tomto bazéne budú tak obrovské,
lebo keďže to prekryjete len nafukovačkou, ten pôvodný bazén, ktorý tam stojí je
neizolovaný na zimné obdobie, tzn. musíte ho celý obkopať, zaizolovať. To vám tiež
povedal pán Hanuliak.
p. Polaček, primátor mesta: ďakujem pekne pán Knap. Boli ste na komisii, bol tam pán
Ferencz a vám to všetko vysvetlil, ale ja vám to skúsim vysvetliť ešte raz. Po 1. ak
chceme, aby mestská časť Staré Mesto vôbec sa zaujímala o našu ponuku, tak mali by
sme si povedať, že im nejakú ponuku dávame, že máme záujem o túto vec. Následne
mestská časť Staré Mesto ak dostala signál, nie primátora, od mestského zastupiteľstva
verím, že sa tým bude mať záujem zaoberať. Tento postup je podľa mňa o logický. Čo
sa týka pána Hanuliaka, celý projekt je odkonzultovaný s pamiatkarmi, je tu pán
Ferencz, ktorý je za projekt zodpovedným, ktorý komunikoval aj s pánom Hanuliakom,
aj s profesionálmi na medzinárodnej pôde a budem rád, keď vám odpovie, aby sme
rozplynuli všetky takéto nejasnosti, ktoré tento projekt poškodzujú. Nech sa páči pán
Ferencz, máte slovo.
p. Ferencz, námestník riaditeľa pre ekonomiku, TEHO Košice: Dobrý deň, tak čo sa týka
izolácie bazéna vodnopólového my sme túto otázku konzultovali s výrobcom a v
podstate projektantom bazénov, so spoločnosťou BERNDORF je to najväčší výrobca
bazénov v Európe a potvrdili nám to, čo sa týka tepelných strát tento bazén v prípade
prestrešenia nepotrebuje dodatočnú izoláciu, čo sa týka stien a spodku bazéna.
Dostatočnou izoláciou je samotná zemina ktorá, ktorou je to bazénové teleso obklopené
alebo obsypané. 95 % strát by išlo smerom nahor a tam je podstatné riešenie samotného
prestrešenia, ktoré bolo navrhnuté formou nafukovačky, s veľmi vysokou mierou
izolačnej schopnosti. Ja som vyjadrenia pána Hanuliaka nepočul v detailoch, avšak ešte,
keďže pán Hanuliak bol architektom a projektantom rekonštrukcie kúpaliska Červená
hviezda, tam on sám navrhoval, na záver samotnej rekonštrukcie prestrešenie
vodnopólového bazéna práve nafukovačkou, čiže analýze my sme vychádzali aj s
podkladov, ktoré boli v rámci jeho posudku a jeho cenovej ponuky predložené mestu
Košice. Toto bolo 1 z východiskových materiálov pre toto prestrešenie, ďalej sme
celkové prestrešenie a izoláciu a s tým súvisiace prevádzkové náklady konzultovali s
dvoma výrobcami nafukovačiek, ktorý toto, tieto nafukovačky vyrábajú a inštaláciu.1
spoločnosť zo Slovenska a 1 spoločnosť z Českej republiky. Toľko asi čo viem dodať
ku samotnému prestrešeniu a ku potrebe alebo nepotrebe izolácie stien samotného
bazénového telesa. Čo sa týka prepojenia bazéna resp. toho zázemia s areálom mestskej
krytej plavárne, architektonický návrh alebo tá štúdia bola navrhnutá spôsobom alebo
ten samotný návrh bol odkonzultovaný fyzicky aj s pamiatkovým úradom, ten v
podstate vyjadril súhlas predbežný na základe predložených dokladov, natoľko štúdia a
ten návrh nenarúša pamiatkový charakter samotnej Červenej hviezdy. Prečo je potrebné
urobiť to prepojenia a výstavbu zázemia, tak je to preto presne, lebo Červená hviezda je
národná kultúrna pamiatka a takýmto spôsobom bola aj rekonštruovaná, žiadna z
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objektov, ktoré sa tam nachádzajú v tesnej blízkosti bazéna vodnopólového, nie je
vhodná na celoročnú prevádzku a keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, nie je
tam možné realizovať ďalšie opatrenia, či už na izoláciu stien obvodových, strechy a,
resp. na doplnenie kúrenia. Momentálne je tá budova zázemia, ktorá sa tam nachádza sa
dá temperovať, ale nie je vhodná na celoročnú prevádzku. Z toho vyplynula potreba
realizovať nové zázemie, pokiaľ chceme vodnopólový bazén dať do celoročnej
prevádzky a keďže dnes bol a je realizovateľný vstup na do areálu kúpaliska ČH iba
cez, iba cez Staničné námestie tento vstup nie je vhodný a nie kontrolovateľný a
bezpečný na nazvem to zimnú prevádzku, alebo na prevádzku počas zimy, preto sme
navrhli to prepojenie, ad. 1 aby vznikol nejaký celok a aby sa dalo suchou nohou
vstúpiť do tohto areálu, čiže aby nebolo treba dávať dodatočné náklady prevádzkové na
realizáciu na zabezpečenie vstupov a na zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov tohto
areálu, alebo prípadne vodnopólového bazéna. Samozrejme nie to nerealizovateľné aj
bez toho prepojenia , ale z nášho a z pohľadu prevádzkového je to optimálne riešenie.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Kľudne choďte na svoje miesto, zoberte papier,
pero, budeme teraz funguje trošku rýchlejšie, všetky otázky si zapisujte a myslím, že to
najpodstatnejšie sme v tomto bode povedali, budeme si zapisovať ja si budem tiež
zapisovať a potom naraz sa pokúsime zodpovedať všetky otázky, aby to bolo rýchlejšie.
Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, na viacerých budeme
reagovať, no lebo už som bol prihlásený. Aj tak v rýchlosti na pani Kažimírovú.
Hovoríme o tom, že je to nerealizovateľné, dať do správy mestu ako zo strany mestskej
časti alebo, aby mesto zobralo do dlhodobého nájmu, prepáčte, ale o tom či, lebo vy ste
povedala, že my vlastné zdroje nemáme, o tom bude rozhodovať mestské
zastupiteľstvo, či budeme mať 2020-tom vlastné zdroje na takúto investíciu alebo nie.
Feasibility study čo sú, to nie je žiadna dogma, peniaze na šport sa môžu použiť inde a
nehovorme o tom, že nemáme peniaze, keď máme v tomto roku nevyčerpané viac ako
30 mil. a teraz sa ešte opýtam pána primátora, lebo pri ňom som sa prihlásil, že vy ste
bol miestny poslanec, a ak by bývalý starosta Gaj, chcel predať majetok v hodnote
niekoľko miliónov Eur za jedno euro alebo za 100 tis. Eur, vy by ste musel povedal,
tlieskal by ste mu, alebo by ste bolo ticho.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Videl som obrovské množstvo v bubline nad
vami, a dobre že ste. Ale tiež nebudem príjemný, pán primátor chcem sa opýtať, neviem
nájsť nikde v rozpočte slovíčko Čižatice. Nikde, tzn. ja vás fakt ako snažím sa pochopiť,
že prečo to vlastne my tu spomíname na mestskom zastupiteľstve, ako my sme sa
zaslúžili a že super bude aquapark. Polovička Košičanov nevie, že to je 2. dedina od
Herľan, až spomíname nám to tu v našom meste, ale pre mňa je možno také, také
zarážajúce, že začneme teraz vyťahovať to, že vlastne tých pár metrov ulice Jána Pavla
sme neopravili, lebo sme urobili 88 km v kraji, toto je zásluha? Alebo, že VSS most
nevieme opraviť, lebo sme opravili Strážske? Toto nám teraz budete ako nejakú plán
alebo odpočty dávať? Takže fakt, tie Čižatice vynechajme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec vy asi, nejak sa nerozumieme. Bol
som napadnutý, že ideme robiť aquapark v meste a ja tvrdím, že žiaden aquapark sa v
tomto meste robiť nejde, pretože tento projekt robí Košický samosprávny kraj, kde som
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ja poslancom, a na tomto projekte spoločne pracujeme a mesto chce byť súčinné pri
tomto projekte, ale samozrejme je to projekt KSK, preto nemôžte nájsť žiadnu zmienku
v našom rozpočte, našich materiáloch o obci Čižatice a vrtoch, pretože to s nami
nesúvisí, ale bola tu takáto otázka, že kde bude ten aquapark, vravím no v Košiciach
nie, lebo nikdy som Košičanom nesľúbil v Košiciach, sľúbil som ho v blízkosti Košíc.
Pán, pán.. v blízkosti Košíc a na tomto projekte robíme spoločne a tvrdil som, že urobím
všetko pre to, aby bol dostupný mestskou hromadnou dopravou, ďakujem, že si
rozumieme, pán poslanec Knap verím, že pôjdeme k mestskej krytej plavárni a Červenej
hviezde, prosím držme sa tejto témy.
p. Knap, poslanec MZ: Ale ja hovorím len o mestskej krytej pán primátor, keď ste si všimli
o prepojení, od začiatku. Ja by som ešte doplnil informáciu, ktorá opäť nezaznela, že
celkové náklady sa môžu vyšplhať na podľa vášho materiálu na 11.634.775,- Eur
a poviem aj prečo, s parkovacím domom, to je potreba, pretože prídu návštevníci
nebudú mať kde zaparkovať, takže hovorme o sume 11.634.000,- Eur a teraz dám do
pozornosti ešte jednu informáciu, a to je, že podobný projekt bude realizovať mesto
Bratislava, a tento projekt sa volať národné centrum plaveckých športov, ktoré bude stáť
15 mil. Eur a bude spolufinancovaný jednou tretinou mestom Bratislava, jednou tretinou
vládou, jednou tretinou bratislavským samosprávnym krajom, kde vznikne zázemie pre
rozhodcov, video analýzy, posilňovne pre všetky druhy športov, s desiatimi dráhami na
ploche 46 tis. m² a teraz si na zváženie robiť rekonštrukciu prepojenia plavárne a
kúpaliska za 11 mil. Eur alebo realizovať na zelenej lúke nový projekt za 15 mil.
spolufinancovaním s krajom, pretože myslím, že aj nad tým by sa trebalo zamyslieť a
neťahať všetko sami, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mal som len 60 sekúnd, takže skúsim teraz sa
zmestiť. Asi 20 rokov dozadu, keď som spolupracoval pri takej malej rekonštrukcii tieto
plavárne, tak som bol v tých bazénoch výmenníkových atď. a odvtedy tam nechodím
plávať, ale dobre priznávam. Už vtedy to vyzeralo strašne, ja nerozumiem jednej veci.
1. fakt, čo, možno mám zlú informáciu, ale tá plaváreň je plná, tzn., že aj keď ju
opravíme, aj tak nám treba minimálne ešte jednu, tzn. mám tu pocit, že sa tu strašne
moceme, opraviť ju treba a treba pripraviť výstavbu novej plavárne toto je praktické
a potrebné. Jedno euro do športu sú 3 eurá vrátené v zdravotníctve.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pokračuje pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega poslanec MZ: Ako poslanec som sľúbil, že budem dbať na to, aby sa majetok
mestskej časti zveľaďoval. Stretávam mnohých poslancov, ktorí sa niekedy pričinili o
záchranu plavárne pre mesto Košice a ma žiadali, aby som teda aspoň týmto pričinil, to
čo tu teraz poviem. Mestská časť ju kúpila pred rokmi asi za milión Eur, keby to
neurobila, tak by tam bola tržnica a nebolo by kde plávať. Dala to zo svojich peňazí,
vtedy to bolo trošku inak, mestské časti dostávali peniaze za dane z nehnuteľnosti
právnických a fyzických osôb. Ja musím povedať, že chcel by som, aby aj pán kontrolór
na to odpovedal, veď predsa nie je normálne, niečo čo má hodnotu 2 mil. predať alebo
dať niekomu za 100 tis.. To je nezmysel, veď nikto z nás by to neurobil. Ja si myslím,
že je potrebné urobiť nejaký súdnoznalecký posudok a predať to alebo urobiť na to
verejnoprávnu súťaž, veď to nie je normálne takto to urobiť. Preto sa prikláňam k tomu,
aj čo bolo povedané pani Iľaščíkovou, že aby sa urobil joint venture je to možné tzv.
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spoločný podnik, kde by mestská časť s mestom prevádzkovala toto zariadenie, ďalšou
možnosťou je tá eseročka, ktorá pevne verím, že už prejde a tým sa veľmi výrazne
znížia náklady na prevádzku, pretože je tam DPH a teda sa dá odpísať a budú sa môcť
vykonávať aj iné činnosti, ktoré doposiaľ nemohla robiť plaváreň. Alebo potom tu
existuje ešte ďalšia možnosť, pokiaľ mesto nebude ochotné dať za tú cenu, tak potom
treba urobiť nejakú zámenu, treba napr. sa dohodnúť budovu na Hviezdoslavovej
zameniť za plaváreň, aby mesto neprišlo o tie financie, pretože keby ich nedávalo pre
všetkých Košičanov, tak v starom meste, by bol raj na zemi.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja nadviažem
na to, čo hovoril pán Grega zarubujem asi takto, samozrejme, že každého napadne 1.
súdnoznalecký posudok, ale v minulosti buď mestská časť, keď stavala parkoviská dala
ich mestu alebo aj mesto, keď dalo mestskej časti, vedeli sa dohodnúť aj za cenu
osobitného zreteľa, fajn, lenže ako sa chová posledné roky mesto k mestskej časti. Už za
bývalého vedenia, všetok výber parkovného, všetkých daní, či je parkovné, daň za
ubytovanie, všetko sa vyberá v starom meste, čo išlo starému mestu, nič. Teraz, sa
bavíme o tom, že toho roku sme mali dostať 105 tis. a sme dostali z celého mesta
najmenej, 30 tis. alebo 35 tis. dokopy sme dostali, čiže čerpanie dotácie, najmenej z
celého mesta, nechcem povedať, že okradli, ale ukrátili ste vy vašim rozhodnutím
Staromešťanov o 70 tis.. Keď budem robiť sobáše v zime, bude návštevníkom zima, v
lete sa budú potiť, že ako sa chová mesto.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Grega, treba si uvedomiť, že tu
nie ste ako poslanec mestskej časti , tu ste ako poslanec mesta. Lebo, kto to hovoril, pán
poslanec Grega hej, čiže mňa tiež volili ľudia okolo ulice Pokroku, lebo tam bývam, ale
ja nemôžem sa dívať na problémy mesta len z toho pohľadu, sa musím dívať na to ako
poslanec celého mesta, čiže aj za Opátske, aj za Košickú Novú Ves, atď.. No nie, je tuná
spomínať, no a 2. vec, ktorú by som chcel spomenúť, to sú utopené náklady. Utopené
náklady to sú náklady, ktoré sme dali do niečoho, ktoré sa nám už ale nikdy nevrátia. A
tu spomínať to, že koľko som do toho dal za tú dobu, zabudnime na to, ja nemôžem
predať staré auto s tým, že chcem všetky náklady, ktoré som, kedy do toho, do toho auta
dal. A za koľko sa to dá predať, tu ide o to, aby táto plaváreň fungovala efektívne a
ekonomicky a keby sme sa pozreli na to ako fungovala doteraz, tak vždy potrebovala
nejakú dotáciu z vrchu. Dobre, dobre..
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin s faktickou.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň prajem všetkým, pán primátor, pani
námestníčka, kolegovia poslanci. Na pána Gregu, keď tu bolo spomínané, že prečo by to
Staré Mesto malo predať za toľko a toľko, keď to má hodnotu 2 mil. Eur a kúpili to za
1.000.000,- Eur, čo je predtým to bolo 30.000.000,- Sk a bez posudku, že to tak ľahko
nepredajú, takýto majetok. Tak sa chcem opýtať, či keď to kupovala Mestská časť
Košice - Staré Mesto, či mala vtedy súdnoznalecký posudok a či to kupovala za trhovú
cenu od mesta Košice. Mali ste posudok? Ak máte, ukážte mi ten posudok, lebo toto
teraz žiadate od mesta, ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Kolegovia, mňa mrzí 1 vec, že
včera sme tu diskutovali o Steel Aréne a padol tu napr. návrh na to, aby mesto, medzi
niektorými z vás diskusii napr. kapitalizovalo, keby sme vkladali nejaké svoje zdroje do
plavárne, my sme tu vkladali každý rok dotačne do prevádzky plavárne a keby sme to
kapitalizovali v tomto spoločnom podniku, možno že sme už na inej úrovni nášho
podielu. A 2. vec, ktorá zaznela pri diskusii o Steel Aréne bola napr. že kapitalizujme
náš podiel, nemusíme tam byť v tej Steel Aréne, musíme mať problémy potom, prečo
by mesto malo ísť do ďalšieho zväzku, ktorý bude problémový, my sme naopak
snažíme vyriešiť situáciu ČH-čkom, plavárňou a vyjasniť tie vzťahy, aby sme to mali
jasné a jednoduché fungovanie. Prepojením týchto dvoch zariadení, zlepšíme
ekonomiku obidvoch zariadení ako celku. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja som sa práve dozvedel, dneska, že
my rokujeme o nejakej ponuke pre Staré Mesto, pritom v novinách sa písala ponuka
jedno euro, potom niekto povedal, že 100 tis., atď., čiže tie ponuky už lietali predtým,
preto som sa divil, že dneska sa tiež rokujeme o nejakej ponuke. Ja by som si dovoliť
prečítať 2 vety z bloku pána primátora, ktorý napísal k tejto problematike tá 1. veta znie,
že starosta s poslancami hrali nepochopiteľnú hru na pobúrených a potom tá posledná
veta v tom článku je, starosta starého mesta, tamojší poslanci nerozumejú alebo nechcú
pochopiť ponuku mesta, resp. sa snažia vytĺcť peniaze a politické body na úkor
Košičanov. Ja som smutný z týchto blogov pána primátora, pretože ak chceme s niekým
rokovať, tak si myslím, že toto je veľmi zlý začiatok na to, aby sme si s niekým sadli za
rokovací stôl a slušne a inteligentne rokovali. V článku, je to článok 2. 12. tento, ktorý
som citoval, píše pán primátor o nejakých troch etapách, dneska som sa dozvedel už o
nejakej 4. etape. Pán primátor stále spomína sumu 6 - 8 mil., ja viem o tom, že by to
malo stať až 11 mil., jak tu už bolo spomínané a preto by som chcel poprosiť, že ak sa
jedná o 4 etapy tak poprosím o uvedenie plánovaných termínov realizácie za každú
etapu, aj s potrebným finančným krytím, čiže koľko by stála daná etapa, koľko by mala
daná etapa stáť, čiže čas a peniaze by som poprosil, 2. vec ja rovno poviem, ja na etapy
v samosprávach neverím, vždycky sa urobila 1. etapa na všetko ostatné sa zabudlo.
10 mil. sme vyčlenili a zobrali sme na to úver na rozvoj športu. Osobne si myslím, že
tobogány, ktoré ja mám strašne rád, nie sú rozvojom športu a sú to posledné, čo
myslím športovcov v tomto meste zaujíma, a preto som toho.. Pána Djordjeviča
poprosím, aby nevykrikoval. A preto si myslím, že tých 10 mil. by malo byť
investovaných na rozvoj športu, nie na údržbu a podobné veci a obchodne keď na to
pozriem, keď Staré Mesto si chce ponechať tú starú krytú plaváreň, tak nech má, nech
sa o to stará, nech ju zveľaďuje a my tých 11 mil. radšej si nechajme a poďme postaviť
novú, modernú, ďalšiu plaváreň, pretože pán primátor sám si povedal, že v každej
mestskej časti by mala byť aspoň 1, tak si postavme aspoň v jednom ďalšiu, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nepočúvame sa, v projekte áno v projekte máme
4 etapy, my v tom, v tejto chvíli máme záujem urobiť 3, 4. je parkovací dom, ktorú sme
časovo neohraničili, čiže 1. etapa, ktorú máme aj v návrhu rozpočtu v hodnote 1,9
mil. Eur je práve z úverov pre športovcov a hovorí o tom, že prekryjeme bazén Červená
hviezda, pripravíme tunel a všetko zázemie pre športovcov a chceme to financovať z
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tohto úveru. Ostatné etapy chceme riešiť cez našu spoločnosť, mestskú spoločnosť
TEHO, ktorá to pripraví ako investičná, investičný plán, investičnú záležitosti, tzn. áno
a to som povedal vo svojom v úvode 1,9 mil. z mesta, z mesta Košice v rámci
športových aktivít, športového úveru, lebo je to priamo viazané na šport a športovcov,
športové kluby, ktoré keď začnú trénovať v bazéne, ktorý je na Červenej hviezde
uvoľnia kapacitu pre verejnosť v MPK a ďalšie kluby prípadne, lebo dnes naozaj ten
priestor nie je. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja na jednej strane
chápem Staré Mesto, pretože aj my MČ Šaca v minulosti sme podporovali mesto, však
nie je to neznáme, že sme ešte keď boli slovenské koruny investovali viac ako 150
mil. Sk na podporu dopravného podniku, aby sa Košičanom nedvíhalo cestovné,
podporovali sme ostatné mestské časti, keďže v minulosti bola mestská časť bohatá
daňou, stavali v Šaci, takže chápem, pretože aj my, za to koľko sme podporovali mesto,
dnes nemáme nič, sme malá mestská časť a musíme o každé euro prosiť, po ďalšie, tak
isto ako pán Lipták hovorí, ja súhlasím s tým, že sa peniaze, ktoré sme schválili na
rozvoj športu, by nemali ísť na rekonštrukciu alebo na nejaké prevádzkové náklady,
alebo na rekonštrukciu niečoho, ale fakt na šport a pre jednotlivé kluby, čiže k týmto
súhlasím a po ďalšie, je to informácia, v rámci informáciu zoberieme na vedomie,
budeme tu rozprávať tu možno 3, 4 hodiny neviem, čo tým vyriešime, keď vlastne ani
nevieme ako Staré Mesto k tomu pristúpi keď, že len oni budú o tom hlasovať, chcem
sa opýtať, čo vlastne z tejto informácie, alebo aký záver bude z tohto bodu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Grega.
p. Grega poslanec MZ: Ja by som ešte chcel povedať, že v minulosti bola taká ponuka od
McDonaldu za 80 tis. Eur, jedno poschodie ako odkúpiť a boli s tým problémy či na
prenájom na 50 rokov, alebo na odkúpenie, že to je málo, to bolo jedno poschodie
dávam len do súvisu s tou ponukou, musím sa vrátiť k tomu, čo hovorím stále a budem
hovoriť stále. Treba tak ako v Bratislave vrátiť k mestským častiam časť tých daní tak,
ako ich mala aj Šaca ako sme mali aj my, tam je to 50 %, my sme skromní nech je to o
25 alebo 30 % a nebude sa rozdeľovať politicky ani podľa toho kto za koho zahlasuje,
kto koho podrží. Od roku 2006 to žiaľ totiž takto funguje a to hovorím všetkým
poslancom, aj všetkým starostom, pretože skôr či neskôr to každého dobehne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán starosta to nemôže byť handlovanie medzi mestskými
časťami a mestom, rozprávame o majetku Košičanov, čiže my potrebujeme povedať áno
alebo nie, ak povieme nie, zabudnime, Košičania nebudú mať modernú krytú plaváreň
najbližších x rokov. No nebudú mať, lebo nikdy nezoženieme dosť peňazí na novú krytú
plaváreň, jednoducho nezoženieme, čiže máme možnosť, máme priestor, pripravili sme
projekt, sme schopní ho vyfinancovať, nešli sme do megalomanského projektu, mohli
sme to nastaviť na 15 mil., 20 mil. mohli sme využiť, tá kapacita tam ešte nejaká je aj
do budúcnosti, aby sa mohla prevádzka rozširovať ale nešli sme do megalomanských
projektov, sme si povedali nastavme to tak, aby sme to boli schopný zrealizovať tak,
aby v 1. roku športovci, zo športového úveru, mohli začať celoročne športovať v tomto
bazéne, celoročne lebo dnes nemôžu, tým pádom zvyšujeme kapacitu v mestskej krytej
plavárni, ktorú máme priestor zrekonštruovať, jej strojovňu a posunúť sa do ďalšej
obnovy. Toto je naším cieľom, jednoducho, nemusíme investovať, nezoženieme
budeme lákať, budeme plátať, budeme robiť rôzne energetické audity, budeme šetriť, vo
finále to skončí tak, vstupné bude Staré Mesto musieť zvyšovať, stále bude mestská,
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mesto musieť investovať formou dotácií do mestskej krytej plavárni a nebude to mať
konca kraja, sa z toho nevymotáme. Raz to treba urobiť, a nikdy nebude v moci
mestskej časti spojiť obidve prevádzky, to je to hodnotové, že v lete zrazu tú kapacitu
dokážeme, ak máme správne výpočty, nech ma opraví pán Ferencz, zdvojnásobiť aj
letnú kapacitu a samozrejme dávame hodnotu, je to síce na jednom mieste, ale získavajú
Košičania. O toto nám ide, ale ak sa chceme prekárať, blokovať projekty, robiť si zlosť,
tak sme na dobrej ceste. Nech sa páči pán poslanec má procedurálny návrh, budem rád,
ak nebudeme prerušovať rokovanie.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nie, nie, prerušovať, ale ja vám poviem aj prečo. Tu sa bavíme o
technických riešeniach, ktoré budú obsiahnuté v napr. aj prekrytia haly v roku 2020
v rozpočte. My tam poslanci tam to sa k tomu môžeme vyjadriť a dať návrh na
vyškrtnutie tejto položky, čiže tu sa bavme o zámere, tu sa má jasne vyjadriť každý
poslanec mesta, je pravda, že aj ja som urobil chybu, že som hovoril o technických
detailoch, o zlom zaizolovaní, sa za to ospravedlňujem, skĺzla debata do odbornej
stránky alebo aj v častých prípadoch aj do populistickej, vráťme sa k zámeru, nech
samozrejme dobehne debata, každý si povie, čo chce, ale navrhujem procedurálne
ukončiť diskusiu, lebo už ide tam, kde nie je predmetom tohto bodu. Čiže ukončiť
diskusiu, procedurálny návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Ak chce ešte niekto vystúpiť nech sa rýchlo prihlási. Dávam
hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca teraz.
Hlasovanie č. 70 -

za: 12, proti: 5, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Tzn., budeme diskutovať ďalej, ďakujem pekne. S faktickou
pokračuje pán poslanec Karaffa a následne pán Grega.
p. Karaffa, poslanec MZ: To je faktická poznámka na pána poslanca Liptáka, tak?
p. Polaček, primátor mesta: Pravdepodobne.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Zdeno v tom svojom príspevku si hovoril, že to
bude stáť 11 mil. a že to tak bude, a že neveríš na etapy, v tom materiáli, ktorý máme
pred sebou ja nevychádzam z novinových článkov ale z toho materiálu, ktorý máme
pred sebou sa uvádza, že sú tam minimálne a maximálne ceny, ja predpokladám, že keď
sa podarí ten majetko-právny problém vyriešiť a mesto teda bude pokračovať v tomto
zámere, urobí sa nejaký výkaz výmer, potom sa vyhlási súťaž na dodávateľa prác, ten
kto to vyhrá a ja splní podmienky a jednou z podmienok bude asi cena, tak v podstate to
bude tá výsledná cena, čo to bude stáť, čiže toto je len nejaký odhad, aby sme vedeli kde
približne sa pohybujeme a ja si myslím, že, no neviem, hľadáme spôsoby alebo
hľadáme dôvody.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Grega.
p. Grega poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, že to treba nechať na
Staromestských poslancov v prvom rade, po 2.) naozaj treba urobiť ten súdnoznalecký
posudok, aby sme mali čisté svedomie a po tretie, treba sa naozaj zamýšľať aj nad tou
možnosťou, nie jedného kúpaliska, ale dvoch, troch vybudovania lebo Košice si to
zaslúžia, hej, takže to je všetko.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň prajem, pán primátor ja by som vás
chcel poprosiť v jednej veci, keď vy vystupujete, aby sa dalo aj na vás s faktickými, aby
tam bolo vaše meno, aby bežal čas, lebo keď vystupujete a chce človek reagovať ako
poslanec nemôže, ja som chcel, ja som chcel reagovať na vás hlavne s tým, že mňa
zaujímajú ekonomické aspekty celého projektu, vravíte, že bude to úver brať z časti
tepelné hospodárstvo, ktoré malo tohto roku zisk 370.000,- Eur plus mínus, nech ma
opraví pán Ferencz, ak to tak nebolo. Mňa zaujíma ako sa k tomu bude stavať potom
ÚRSO vzhľadom na to, či to nezvýši ceny tepla v Košiciach pre domácnosť, lebo nie je
žiadnym tajomstvom, že na existujúce plavárne, resp. kúpaliska TEHO dopláca, čo
znamená, že je to hlboko stratové no, ale tak financovať to nejak musíme. Len chcem
poukázať na ten aspekt či vôbec TEHO zvládne ďalší úver, a či mu to potom sa
nepremietne do zvýšených nákladov za výrobu a distribúciu elektriny, tepla, pardon.
p. Polaček, primátor mesta: Nie nezmení to postoj ÚRSO, tieto veci sa odčleňujú v rámci
nákladov na distribúciu tepla. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga poslanec MZ: Ja by som sa to možno pozrel trošičku inak a z iného aspektu pán
primátor, tuná povedal, že do 4. etapy výstavby parkovacieho domu sa nechystáme, že
chystáme zdvojnásobiť kapacitu plavárne, dokonca v materiály sa spomína regionálny
význam a neviem či si uvedomujeme, že keď tam denne môže prísť dajme tomu cez
3000 ľudí a géčko parkovací dom za 2 a pol milióna asi ťažko budeme stavať a už teraz
je tam exponovaná doprava, lebo vedľa máme Aupark, stavia sa k nám Duet I, II, je to v
bezprostrednej blízkosti vlakovej autobusovej stanice, kto posudzoval dosah na statickú
a dynamickú dopravu a na parkovanie. sme na križovatke, ktorá je jednou
z najvyťaženejších, svojho času sme kritizovali Aupark, aby sa tam vôbec
neumiestňoval a teraz ideme zahustiť túto časť týmto prepojením, ja si myslím, že je to
absolútne nevhodné, môj názor je, že to má ostať mestskej časti Staré Mesto a poďme
stavať naozaj plavárne niekde inde. Ak by existoval funkčný referát parkovania a referát
dopravy by fungoval normálne, myslím si, že voči tomuto projektu by mali zásadné
výhrady a tak isto by ma zaujímalo, kto riešil, kto riešil posudzovanie technickej a
ekonomickej výhodnosti celého projektu, to je skôr otázka zase možnože na pána
kontrolóra mesta, lebo asi nie je celkom rozumné proste si len vymyslieť projekt ale ho
neposúdiť z rôznych alternatív, teda technická a ekonomická výhodnosť tohto celého
projektu a hlavne posúdenie z pohľadu statickej a dynamickej dopravy, keďže sa jedná
o jednu z najexponovanejších zón, bavíme sa v princípe o centrálnej mestskej zóne,
ktorá nedisponuje parkovacími miestami a pán primátor povedal, že s géčkom, teda 4.,
4. etapou sa nateraz ani neuvažuje, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, všetko máme vymyslené. Do 4. etapy parkovacieho
domu v tejto chvíli nemá zmysel ísť, pretože v tesnej blízkosti Východoslovenská
distribučná, mi zistia, či VSD alebo VSE, teraz nie som si istý, aby som ja nepovedal
chybu, ide stavať parkovací dom, kde je dohoda, že tento parkovací dom bude môcť
využívať aj naše prevádzky a 4. etapa je s nimi odkomunikovaná tak, že keď oni budú
mať postavený svoj parkovací dom, ktorý bude vysoko inovatívny v rámci smart
riešení, bude to perla Európe, tak už dnes naši projektanti pracujú tak, a my, keď
budeme stavať náš parkovací dom, sme mohli využívať ich vstup, aby sme ich dokázali
prepojiť, aby to bolo efektívne, aby neboli 2 vedľa seba, lebo steny budú vedľa seba a
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oni už svoje všetky náležitosti týchto spoločných stien stávajú tak, aby sme sa vedeli v
budúcnosti do tohto nášho parkovacieho domu, v budúcnosti prepojiť. Tzn. VSD či
VSE kolegovia? VSD. VSD tento parkovací dom stavia vybavuje v tejto chvíli už
stavebné povolenia alebo územné, stavebné, nie som si istý, čiže je vec budúceho roka,
kedy oni budú mať postavené, tento parkovací dom bude slúžiť v mimo ich pracovných
časov na potreby mesta, čiže letná prevádzka víkendová prevádzka, poobedňajšia
prevádzka, bude slúžiť najmä mestu Košice. Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec
Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo, ja úplne súhlasím s tým, čo
povedal Heňo Burdiga. Viete aj Aupark keď sa staval, tak dostal súhlas Aupark, že
môže stať na tom nešťastnom mieste, na ktorom stojí, pretože tam bude koncertná sála,
prinesie kultúru do mesta, že tam budú kinosály a že tam bude voľné parkovanie pre
občanov, čiže to nezaťaží centrum mesta, čo sa týka úbytku parkovacích miest. Dneska
výsledok je taký, že nie tam ani kinosála, nie je tam ani koncertná sála a za parkovanie
sa platí, čiže toto je, preto ja na tieto projekty a sľuby neverím, poviem pravdu a stále
trvám na tom, že najlepšie je tých 6 až 8 až 11 mil. radšej investujme do novej plavárne,
ja som si teraz trošku prelustroval internet Snina, Lučenec stavajú nové plavárne aj s
bočným bazénom, aj wellnessom, aj so všetkým a odhady sú okolo 6, 7 mil. za
výstavbu. Nové plavárne so všetkým týmto, naozaj robiť prestavbu starej a pri
šikovnosti mesta, ktorú preukázalo v otázke karanténnej stanice mám strašne veľké
obavy.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Celé mi to je nejaké zamotané, lebo raz
vám nevadí dopravná situácia, raz vám vadí, viď. NTC, však tam ihneď ste bojovali, že
autá tam nebudú mať kde zaparkovať, takže chcem pochváliť pána poslanca Burdigu, že
to tu povedal nahlas a čudujem sa tak isto, že sme sedeli spolu v laviciach
poslaneckých, keď som, verím, že ste ma počúvali vtedy, keď napadol túto neexistujúcu
zmluvu s VSD, keď sme im za euro dali pozemok a na ich parkovací dom, ktorý si
postavia pre seba a sa čudujem, že neviete o tom, že neexistuje žiadna zmluva s nimi,
žiaden záväzok taký, že áno páči sa, týchto 500 alebo 20 alebo 70 miest je vašich. To sú
len ústne dohovory, lebo pokiaľ si dobre pamätám 2-krát som sa na to pýtal ešte
predošlé vedenie a žiadna taká zmluva pri v tomto uznesení, ktorým sme odovzdali za
euro pozemky VSD nie je.
p. Polaček, primátor mesta: Pani Verešová vám vysvetlí celý vzťah s VSD, to sme zdedili
nejakú zmluvu a nejaké pravidlá je 1 vec, to že sme s nimi dohodli, že parkovací dom
bude slúžiť aj mestu už vec 2. Nech sa páči pani Verešová.
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Dobrý deň prajem, čo sa týka, čo
sa týka nájomnej zóny, pretože spoločnosť VSD potrebovala vzťah ku pozemku, cez
ktorý budú prechádzať ku svojmu budúcemu parkovaciemu domu, čiže v zmysle tejto
nájomnej zmluvy je podmienka dohodnutá, kde na základe ktorej, vlastne nám musí
VSD poskytnúť parkovacie miesta to je 1 vec. Čo sa týka tuná odkúpenia pozemku za
jedno euro to nie je pravda, pretože sa vlastne predával pozemok normálne za hodnotu
podľa znaleckého posudku s tým, že sa tam zbúrala trafostanica, ktorá tam existovala a
akurát táto trafostanica sa dávala za symbolickú hodnotu, pokiaľ si dobre pamätám, to
by som sa musela pozrieť, sa dávala za symbolickú hodnotu s tým, že oni nemuseli
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všetko, všetok ten odpad odviezť a vyčistiť celý ten pozemok, takže sa nepredával
pozemok určite za 1 euro.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. Ďakujem pani Verešová.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, reagujem na
pána poslanca Burdigu, ktorý hovoril o celokrajskom význame. Počas akcie plávajú celé
Košice, som robil anketu teda, som robil, zapisovali sa ľudia to z kadiaľ prišiel a zistili
sme, že 10 ľudí, 10 % plavcov je zo starého mesta 65 % je z mesta Košice zo zvyšku a
25 % ľudí je z mimo Košíc čiže z obcí ako Geča, Čaňa, Valaliky atď.. Preto by som
chcel aj vás pán primátor poprosiť ako poslanca KSK a som rád, že prišiel aj pán
Rusnák, ktorý je podpredseda KSK a prosím vás ešte raz o pomoc, lebo na môj popud
zo strany starého mesta išiel oficiálne list, že chceme každoročnú dotáciu 100 tis. lebo
ju využívajú aj občania KSK, tzn., že je to organizácia celokrajského významu a aj kraj
by sa nemal stavať tak mať macošsky k mestskej krytej plavárni a dotovať ju, tou
jednou štvrtinou každoročne, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči , pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga poslanec MZ: Faktická poznámka. Asi by bolo dobré hovoriť o konkrétnejších
číslach, bavíme sa konkrétne 146 parkovacích miestach v parkovacom dome a o 46
parkovacích miestach vo VSE, teda bavíme sa o 192 parkovacích miestach v jednej,
opakujem z najexponovanejších zón mesta Košice. Opäť to zahusťujeme, je to
absolútne nevhodné, zlé riešenie z pohľadu tohto a hovoril som o tom, kým bolo
vykonané posúdenie statickej a dynamickej dopravy a dosahov. Opäť robíme niečo, čo
sme kritizovali na smerákoch, na predchádzajúcom vedení ako zahusťujú a my ideme
robiť tak isto a v najexponovanejšej zóne, to je ad.1, ad.2 na pána, na pána kontrolóra
otázka, či bola robená analýza technickej a ekonomickej výhodnosti celého zariadenia,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ja nerozumiem, čo chcete zahusťovať, my ideme
rekonštruovať, opravovať, vylepšovať. Aké zahusťovanie? To, že zrekonštruované a
opravené pravdepodobne navštívi viac ľudí je 2. vec, ale my ideme, my nejdeme, my
ideme opravovať, rekonštruovať na potreby tohto, tohto storočia, je ochota, plaváreň má
x rokov je už zastarala, proste treba do nej investovať, toto je celé, toto je informácia o
zámere mesta Košice odkúpiť mestskú krytú plaváreň, toto nie je informácia, alebo toto
nie je bod, že ideme ju zajtra rekonštruovať, v 1. rade musíme si povedať a poslať signál
do starého mesta, že je záujem sa tejto problematike venovať. A popri tom, aby sme
vedeli projekt odprezentovať, tak už niekoľko mesiacov sa pripravili štúdie, aby ste
videli, to, že dnes nechceme financovať nový parkovací dom, pretože máme vedľa
VSD, ale my ten parkovací dom budúcnosti budeme potrebovať, s navyšovaním
dopravy, to je úplne jasné, tú kapacitu tam máme pripravenú, rozdiel medzi NTC a
týmto projektom je, že na Popradskej nechodia takmer žiadne autobusy, kdežto tuná
sme v uzle dopravnom a toto sú 2 rôzne svety. Pán poslanec Špak, pán poslanec Lipták,
pán poslanec Burdiga.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak ešte raz, k tej, k tomu parkovacieho domu,
lebo systém parkovací v meste nefunguje a nevidím náznak, že by ste ho mali v
dohľadnej dobe spojazdniť. Ak nám VSD vo svojom parkovacom dome otvorí dvere,
tak určite nebude účtovať tieto veci cez náš parkovací systém, ak taká zmluva existuje
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chcem ju vidieť, že budú rešpektovať, že tam prídu naši obyvatelia a nie ich
zamestnanci, chcem vidieť tak isto tú zmluvu, kde je napísané koľko konkrétnych miest
bude pre návštevníkov plavárne vyčlenených za sumu, ktorú si povedia, nie za sumu,
ktorú si VSD nadiktuje na vrátnici, tzn. vy teraz obhajujete nejaký dom súkromnej
firmy parkovací, že to bude pre obyvateľov Košíc, ale cenovku, ktorú ja zaplatím, keď z
toho domu odídem, to neviete ovplyvniť vôbec, ak áno chcem vidieť tú zmluvu, že to je
pre Košičanov.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka, ja tú zmluvu chcem tiež vidieť a chcem
počuť aj teraz odpoveď na otázku, keďže tam máme vyčlenených 46 parkovacích miest,
tak by som rád počul, pre koho majú slúžiť a za akých finančných podmienok, to ma
zaujíma, aby sa nepovedalo, teraz že sú zadarmo a o 3 roky zase to bude za iných
podmienok, pre toto chcem, aby to bolo povedané do éteru. Súhlasím s tým, čo sa pýta
Heňo Burdiga, čo sa týka statickej a dynamickej dopravy, my tam ideme robiť niečo, čo
na seba naviaže oveľa viacej ľudí ako tam chodí doteraz a musíme riešiť tú dopravu.. a
zase ma nikto nepočúva, ale nevadí tak sa aspoň vyrozprávam.. a ideme riešiť niečo, čo
nám zase zahustí dopravu v danom uzle, kde už je dnes katastrofálna situácia. A pán
primátor povedal, že dneska, načo ideme do hĺbky o tom rokovať alebo niečo v tom
zmysle, že stačí len vyslať signál, že chceme dať ponuku. No poďme sa o tom baviť, či
na to máme, či to vôbec chceme a či chceme rovnú strechu alebo áčkovú strechu atď.,
a keď zistíme, že na to nemáme, tak potom nechoďme nikde s ponukou, vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Celý projekt je nastavený tak, že sme schopní ho urobiť, to som
povedal o svojom úvode, máte pred sebou čísla, ekonomiku, projekt, štúdiu, máte to
zľava, sprava, čiže ak chceme robiť politiku ako cez Polačeka nezrekonštruovať krytú
plaváreň, len tak ďalej páni poslanci niektorí, lebo robíte len deštrukčnú politiku a je to
naozaj smutné. Buď Košičanom dáme alternatívy alebo nie, dnes nemáme alternatívu na
novú krytú plaváreň, ak ju začneme dnes realizovať, bude o 5, 6 rokov, áno treba ju,
súhlasím, v každej mestskej časti, dnes máme toto riešenie, treba sa v ňom posúvať, ak
chceme, ak nie, povedzme objektívne, že najskôr o 5 rokov, niečo, urobiť projekty,
zámer, stavebné, územné, EIA, všetko, čo k tomu treba, vytypovať lokality, pripraviť
sme veľmi, veľmi ďaleko od cieľa. Tu sa nám ponúka riešenie, neni to najideálnejšie
riešenie, tých ideálnych riešení, by bolo úplne niekde inde, ale prikrývajme sa perinou
akú máme, ale chceme byť deštrukční a slovičkáriť, tak nám to ide dobre. Pán poslanec
Karaffa, procedurálny.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, za tvoje slová, lebo je vidieť, asi si to
všimli aj ostatní, že kritika prichádza tohto projektu práve od tých, ktorí ťa kritizujú za
to, že nič nerobíš a mesto je nečinné. Procedurálny návrh po dohode s kolegami znie,
vzhľadom na to, koľko je prihlásených a ešte vzhľadom na to, že budú dobiehať k
jednotlivým výstupom faktické poznámky, ukončiť rozpravu. Nie, nie ukončiť
rozpravu, áno ukončiť prihlasovanie tak, tzn., že len nech dobehnú tí prihlásení, ktorí
sú.
p. Polaček, primátor mesta: Prihlásených 11, áno. Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána
poslanca.
Hlasovanie č. 71 -

za: 26, proti: 4, zdržali sa: 4
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p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. Nasleduje s faktickou pán
poslanec Burdiga.
p. Burdiga poslanec MZ: Faktická poznámka. Veľmi ma mrzí pán primátor, že hovoríte o
deštrukčnom konaní či o politikárčení, naozaj o to nejde, poprosím vás, práve preto
máme problémy aj my dvaja osobne, lebo nepočúvate, čo sa vám snažím vysvetliť, nie
je to vôbec deštrukčné, je to konštruktívne, snažím sa vám vysvetliť jednoduchú vec,
povedal ste že ideme rekonštruovať a opravovať, áno ja s tým súhlasím. Bolo urobené
posúdenie ekonomickej výhodnosti, či nás to nebude vychádzať drahšie? Myslím, že
všetci vieme a venovali sme sa parkovaniu, že toto je najexponovanejšia zóna. Na 2.
strane ste povedal, že v rámci rekonštrukcie sa zdvojnásobí počet ľudí, ktorí tam budú
chodiť ďakujem, že počúvate. Nemá to ďalej zmysel.
p. Polaček, primátor mesta: Overoval som si, že či všetko bolo urobené tak, ako sa pýtate.
Nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, tu len chcem
povedať, že ste hovorili o tom, že ste vyslal, že potrebujeme ako zastupiteľstvo vyslať
signál, no vy ste vyslal signál sám, keď ste doniesol ponuku na Staré Mesto na euro,
vtedy vám nebolo potrebné ani zastupiteľstvo, ani komisia športu a aktívneho oddychu,
tak prosím tiež vážte slová a ostatným už chcem povedať toľko, že naozaj bavíme o
technických riešeniach, ale tie sa môžu schvaľovať neskôr, tu sa bavíme o zámere,
zámer a zámer, keď je predložený neznamená, že, že bude taký schválený ako je teraz
tento materiál, to je hrubý materiál, ktorý vypracovalo TEHO na pokyn vedenia mesta,
to nie je dogma, nemusí tam byť vôbec žiaden parkovací dom, budú chodiť kvalitnou
MHD, skvalitnime tak MHD, aby nebolo potrebné parkovací dom. Hotovo.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcela by som chcela poprosiť pán
primátor, podľa mňa, chcem vás poprosiť, nebuďte vzťahovačný, myslím, že nikto nás
tu nie sme od toho, že nechceme plaváreň krytú, je normálne, že sa pýtame na niektoré
otázky, ja súhlasím s pánom Burdigom, aj s tou jeho otázku, tiež by som rada na to
vedela odpoveď, pretože už teraz tá doprava je veľmi zahustená, veľmi dobre vieme, že
vlastne ten odbočovací pruh uzatvára komplet celú križovatku, tak ako autá tam stoja,
neviem si predstaviť, ak by sa napr. kapacita zvýšila, vieme veľmi dobre, že väčšina
ľudí chodí autom, ako tá križovatka vyzerať, ale chcem sa ešte opýtať, ste mi
neodpovedal na otázku, je to informácia, bavíme sa o tom, z tejto informácie nevyplynie
žiaden záver, nakoľko vlastne v rámci informácií neprijímame žiadne uznesenie, nejaké
konkrétne, ani odporúčacie, nejaké pre mesto, pán starosta zo starého mesta sa vyjadril,
že oni ešte len budú mať zastupiteľstvo, čiže ani nevieme ako poslanci starého mesta sa
rozhodnú, nie je dobré počkať na to ako sa oni rozhodnú, a tak potom nejak rokovať
alebo, alebo prečo napr. tento materiál potom nie je v nejakom v inom znení alebo ten
záver alebo tento bod, aby sme potom my prijali nejaké takéto uznesenie, aby sme
vedeli potom brať priamo jasný signál poslancom starého mesta. Lebo takto to
zoberieme na vedomie, sa tu vyrozprávame, ale nič z toho, nejaké konkrétne závery
nevyjdú.
p. Polaček, primátor mesta: Je to veľmi jednoduché. Ako môže niekto reagovať na niečo, ak
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nepríde ponuka. To, že ja som bol odprezentovať a zisťovať názory poslancov je 1 vec,
ale ak my nepovieme, že záujem máme, z tejto diskusie vyplynie a poviete, že ani
nemáte záujem zobrať túto informáciu na vedomie, projekt zhasol a nemusia sa poslanci
starého mesta traumatizovať. Jednoduché, ale načo nám oni povedia, že chcú, keď
vlastne my nechceme, to je tak. Pán poslanec Blanár sa dočkal, čakal dlho a bol myslím
že 5. v úvode.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor, ja som mal pripravený príspevok,
ale v čase, keď som sa hlásil, tak ešte nevystúpil pán Ferencz, ako námestník, s tými
informácia, informáciami, ktoré dal, ktoré už odzneli a čiastočne veľa informácií
odznelo aj vo faktických poznámkach, takže ja by som len zhrnul. A ako člen dozornej
rady tepelného hospodárstva za posledný rok sa na tieto kúpaliska pozerám trocha inou
optikou, nielen ako optikou občana. Naozaj tie kúpaliská, treba zhrnúť, v tomto bode
máme 2 kúpaliská, na jednom mieste, ktoré ich delí plot, tieto kúpaliská sú jedno je
letné, jedno je zimné, čiže výrazne sezónne kúpaliská. Jedno je zmodernizované,
zrekonštruované, jedno je dosť v zlom technickom stave...
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia prosím počúvajte.
p. Blanár, poslanec MZ: ...takže, bolo by jednoducho logické, aby tie kúpaliská prepojením
otvorili priestor pre obyvateľa či v zime, či v lete a využila sa kapacita aj jedného aj
druhého kúpaliska na maximum. Jednoducho dnes je situácia taká, že kluby, ktoré
športujú v krytej plavárni zaberajú možno 3 štvrtiny plochy, radový občan, ak si chce
zaplávať, tak má jednu možno 2 dráhy, tzn., že v zimnom mesiaci, v zime, v zime je
táto plaváreň, krytá plaváreň využívaná predovšetkým športovými klubmi. Tu sa otvára
vyslovene priestor na to, aby sme športové kluby posunuli do nového bazéna, ktorý je
pre športové kluby vyhovujúci a ktorý prekrytím, či už nafukovačkou alebo iným
technickým riešením, by pre športové kluby vyhovoval hlavne v zimných mesiacoch a
tým pádom by sa uvoľnil priestor pre krytú plaváreň pre občanov, hej. Tak tá krytá
plaváreň jednoducho potrebuje finančnú injekciu, ak nenájdeme spoločnú reč, tak
jednoducho ostane tento status na ďalšie roky a vieme, že táto situácia nie je dobrá z
pohľadu občana, ľudia sa pýtajú aj v letných mesiacoch, ak si kúpi lístok na ČH, prečo
nemôže ísť do krytej plavárne, hlavne matky s deťmi, keď sa zamračí na hodinu, na 2
odchádzajú z kúpaliska, obidve kúpaliská sú stratové, stratu znáša jak Staré Mesto, tak
TEHO, určitými technickými opatreniami, ktoré sa v tejto štúdii navrhujú aspoň v 1.
kroku, v 1. etape, by sa to mohlo optimalizovať, takže hovorme dnes o tom, nehovorme
o toboganoch, nehovorme o parkovacom dome, hovorme o tom, že potrebujeme
športovcov dať do bazéna, takého kde by vedeli využívať tento bazén aj v zimných
mesiacoch, uvoľniť priestor pre verejnosť krytej plavárni, zrekonštruovať hlavne
technológiu krytej plavárni, o tom by táto debata mala byť, ďalšie kroky alebo neprídu,
podľa toho ako na ďalších zastupiteľstvách sa rozhodneme. A takýto vlastne aj finančný
objem máme naplánovaný v biznis pláne 2 mil., na nič viac peniažky zatiaľ neplánuje,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ďakujem pekne a som rád že pán Blanár vlastne
nás vrátil úplne na úvod, pretože ja vám poviem ako celý projekt vznikol. Kolegovia
počúvajme sa. Celý projekt, celá myšlienka v marci vznikla tak a pán poslanec Strojný
kývne hlavou, áno, keď za mnou prišli športové kluby, ktoré na krytej plavárni trénujú.
Kolegovia. Títo športovci prišli za mnou s tým, že mestská časť im zvýšila nájomné,
teda poplatky za ich klubovú činnosť, aby mohli plávať a zároveň ich mestská časť
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poslala za mnou, aby som im zvýšil dotácie, aby mohli svoju klubovú činnosť v
mestskej krytej plavárni robiť. Tu sme si sadli a sme si povedali, že to je neudržateľné,
ak budeme zvyšovať, na základe zvyšovaných cien, my dotovať navyšovaním dotácií
pre športové kluby a ja som im povedal, že toto nie cesta, to môžeme urobiť 1-krát,
jednu sezónu, ale ak tu máme takto fungovať, tak to je nezmysel, a preto sme skúšobne
umožnili športovým klubom, spustiť sezónu na Červenej hviezde, v tých nových, v
novom nerezovom bazéne o tuším 2 mesiace, 6 týždňov skôr, kde sme si otestovali
prevádzku. Nemusel som im dať dotáciu žiadnu, nemuseli sme to riešiť, pretože tie
peniaze, ktoré by zaplatili MKP zaplatili TEHU a mohli športovať dlhšie, v prírode
a efektívne. Tu sme začali tento problém otvárať a prišli sme na riešenie, že je
efektívne, ak im nájdeme riešenie, aby mohli celoročne v týchto, v tomto bazéne, kde
športovať v čím sa vyrieši niekoľko problémov v rámci MKP. Tu ale nastali technické
problémy, spomínaní pamiatkari, kedy jednoducho nám neumožnia zrekonštruovať
pamiatkové budovy tak, aby v zime sme ich mohli používať, pretože sú tam obrovské
tepelné straty a nedokázali by sme finančne uživiť zimnú prevádzku takéhoto bazéna. A
tak vznikol tento projekt, štúdie, aby sme v 1. rade vyriešili problém športových klubov,
ktoré chodia trénovať na mestskú krytú plaváreň, finančne to nevedia udržať a hľadali
sme spolu riešenie. Potom už bolo neudržateľné nevidieť a nevnímať výhody, ktoré
takýto projekt jednoducho prinesie. Pani poslankyňa Iľaščíková, pán poslanec Strojný
s faktickou.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ešte v závere by som dodala, už sa k tejto
téme nebudem vyjadrovať. Pán Blanár to povedal veľmi dobre, myslím, že všetci tí,
ktorí keď sme sa zúčastnili ešte v rámci EYOF, keď sme dúfali, že bude, exkurzie
plavárne a hlavne jej strojovne, vtedy pán Šulek, už nám prezentoval vlastne tú
myšlienku, boli sme všetci z nej nadšení, ja sama zahlasujem za spojenie vlastne krytej
plavárne s ČH, ale vždycky je tu otázka toho, že či nám Staré Mesto dá tu krytú
plaváreň, ja si myslím, že ten signál od nás je ten, že máme záujem vlastne ísť do toho,
ale je vždycky je to na starom meste ako sa oni rozhodnú, čiže poďme, je to zbytočne
rozprávať o tom, že koľko do toho investujeme, či budeme, či takéto veci nakúpime,
keď vôbec nevieme, či vlastne tú krytú plaváreň bude mať mesto. Ja si myslím, že
všetci poslanci sú za, aby sa to spojilo. To je môj názor.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že si budeme všetci rozumieť, ak si povieme, že na tých
stranách musia byť 2 súhlasy, aj my aj druhý musí. Proste musia byť 2. Nech sa páči
pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ja chcem tak isto poďakovať pánovi poslancovi Blanárovi za
príspevok, lebo vlastne v ňom zhrnul ten základ, ktorý je potrebný urobiť, aby sme
spojili tie plavárne, lebo to je ten prvotný prínos pre občanov a tú takú otázočku, že či sa
to podarí, ktorú vlastne nastavila pani Iľaščíková, by som možno vedel vyriešiť v
príspevku, v ktorom budem mať aj návrh na uznesenie. Tak poprosím potom kolegov,
aby ste ma počúvali, ja ho aj rozdám, myslím, že je to dobrý návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči, diskusný príspevok.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, no za hodinku sme sa aj dočkali, ale vďaka.
Vážení kolegovia som veľmi rád, že po komisiu športu, ktorej som členom a mojom emaily z pred včera, ktorý som poslal takmer vám všetkým, možno všetkým, ste si dnes
tu viacerí osvojili myšlienku, že nám, teda mestu Košice treba urýchlene novú plaváreň,
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opäť to zopakujem je hlúpe aj neekonomické, je ekonomický nezmysel, aby sme dávali
do rekonštrukcie 9 mil. Eur prípade 11,6 milióna Eur, ak to má byť aj s parkovacím
domom. Viete ako sa na nás budú pozerať Košičania, budú také bombastické titulky, že
za 9 mil. Eur urobíme nafukovačku, kde bude zima ako v ruskom tanku. Ešte raz
kolegovia za 11,6 milióna Eur aj s parkovacím domom si postavme novú, určite si
postavme, súčasná plaváreň má viac ako 30 rokov, to je ten naozaj, to sú vyhodené
peniaze. Budem možno trocha vulgárny, prepáčte za výraz, ale ak h...o nastriekate
metalízou, stále to bude h...o.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník, faktická.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin, nemusíme
byť vulgárni, ale mohli by sme sa držať faktov, lebo nafukovačka nebude stáť 9 mil.,
pozrite si ten rozpočet nafukovačka stojí istú sumu a za 9 mil., čo všetko ostatné v tom
rozpočte je a nie to iba nafukovačka. Ak chcete, aby namiesto tej mestskej plavárne,
srdci mesta, stála tá tržnica ktorú, o ktorú tu už spomínali predtým, ak toto chcete, ak
toto bude výhodnejšie pre, pre celé mesto, pre všetkých obyvateľov super. Ak chcete
postaviť projekt za 11 mil., no už sme mali stavať NTC za 10 miliónov a máme z neho
30 miliónový projekt takže, ja na novú plaváreň, ktorú, nepoznáme váš projekt,
nevieme, kde by mala stáť, mesto nemá pozemky také, že si vyčaruje z klobúka, tak to
by som teda chcel vedieť, možno na Pereši máte. Ale je ja by som chcel zareagovať na
to kolega, tento projekt hlavne má zlepšiť ekonomiku fungovania aj ČH ako letného
kúpaliska.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Ďakujem. Takže ja by som toľko, stavba ČH i keď my Košičania
sme to vždy volali že Štrand. Táto stavba je národnou kultúrnou pamiatkou, staviteľ
Oelschläger ju projektoval a vystavala firma Hugo Bárkányi. Je veľmi dobre, že sa
rekonštruovala a že boli zachované hodnoty tejto stavby. Vedľa je moderná krytá
plaváreň, táto krytá plaváreň, je jasné, že postupne nám odchádza. Kahneman, nositeľ
Nobelovej ceny za ekonómiu, on to bol, je psychológ, on odhalil takú vec, veľmi
zaujímavá kniha rýchle, Myslenie rýchle a pomalé, môže si to prečítať, že ľudia sa často
rozhodujú v ekonómii sa často rozhodujú emocionálne. Aj tuná vidím len emócie.
Niekto vidí to, že to predniesol primátor, niekto to vidí cez nostalgiu, práve tých
skrytých nákladov, že koľko sme do toho dali. Položme si, dokonca tu teraz padajú až
také riešenia, že čo sa my staráme o starú krytú plaváreň, treba postaviť novú. Keď to
rozšírim ďalej, čo sa staráme o športovú halu, treba postaviť novú, čo sa staráme, atď.,
atď., čiže tie športoviská treba reparovať, čo sa týka parkovania, nemení sa tam funkcie
ani kapacita toho územia, čiže nie je vôbec dôvod, aby tam parkoviská stavané boli, keď
nehovoríme o preferencii mestskej hromadnej dopravy oproti individuálnej, tak
hovoríme, že tá bude naplnená vtedy, keď človek sa bude vedieť dostať na niektoré
miesto v Košiciach len mestskou hromadnou dopravou a individuálnou nie. Ja som
zásadne proti tomu, aby sme do mesta priťahovali ďalšiu dopravu cez nejaké parkovacie
domy. Pozrime sa ale na problém aj zo širšieho hľadiska. V mestskom parku máme
jednu čiernu, teda 2 v podstate. Paškov hotel, či Paškova vila, Machov a ďalej, ďalej je
to Kunshalle. Keď sa pozriete do územného plánu Kunsthalle je staré kúpalisko, prečo
to neobnovíme už padlo 5 ročné moratórium a to bolo vždy kúpalisko a treba tam dať
kúpalisko zase a máme to jedno kúpalisko naviac. A poviem takto, aký je rozdiel medzi
Auparkom a kúpaliskom. Do Auparku idem nakúpiť, čiže autom tam pôjdem preto, aby
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som neťahal potom ťažkú tašku, do kúpaliska sa idem vykúpať, takže beriem so sebou
suché plavky a uterák a odchádzam s mokrými plavkami a s uterákom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak, faktická.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len narýchlo na predrečníka, Lacko v tej knihe
je polovičku knihy spomínané systém 1, systém 2. Dobre vravím, pamätáš si? Super.
Toto je môj 2. vstup a čudujem sa, že si nespomenul systém, lebo ten systém tu nie,
však len o to tu ide. Nemáme systém.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, dámy a páni. Dovolím si vám prečítať návrh uznesenia, o čom sa
dnes chceme baviť. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zámere
mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň. My sa bavíme o zámere a aj keď dnes
nezoberieme na vedomie túto informáciu, mesto má právo rokovať s mestskou časťou.
Možno je škoda, že sme dostali naraz veľa informácií, dostali sme aj vypracovanú
štúdiu, atď. a to zadalo asi príčinu, prečo dámy a páni, panie poslankyne, páni poslanci
sa bavia v takomto širokom kontexte. Mňa osobne teší, že vedenie mesta pokračuje v
tom, čo začalo minulé vedenie mesta, lebo keď sa získali spolu financujúce zdroje na
obnovu starého košického kúpaliska Červenej hviezdy, čiastočne samozrejme to hradilo
aj mesto Košice, bola vypracovaná 1. štúdia, ktorú dodnes má ÚHA u seba určite, kde
sa uvažovalo s prepojením týchto dvoch plavárni v budúcnosti a samozrejme.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že rok 2011, niečo tam je.
p. Jakubov, poslanec MZ: Je to možné a s vybudovaním ďalších plôch, pretože mesto Košice
má rekreačné plochy s využitím vodných plôch, či už sú to kúpaliská alebo bazény
absolútne poddimenzované, ja si myslím, že je na vedení mesta, aby viedlo konkrétne a
dobré rokovania s vedením mestskej časti, možno samozrejme, ak to bude prerokúvať aj
mestská časť Staré Mesto, by bolo za hodno, aby či už pán primátor alebo niekto z
vedenia mesta išiel vysvetliť tento problém a samozrejme, je to len na dohode, na
dohode dvoch strán, tzn. mesta Košice a mestskej časti. A ak budú pochybnosti o tom,
či tam niečo robiť alebo nerobiť, dá sa urobiť to, čo sa robilo s Auparkom. Vtedy do
toho vstúpil, ak sa nemýlim klub architektov, bolo rozhodnuté, že sa vypracujú, že sa
vypíše súťaž na vypracovanie štúdií, bolo niekoľko súťažných návrhov, vyhodnotil sa
pre najlepší, urobila sa ekonomika, čo to bude stáť alebo nebude stáť a z toho sa
vychádzalo. Dnes my sa tu bavíme o veľkosti prevádzkových nákladov, o výške atď.,
atď., je to predčasné, vždy sa to dá urobiť, ak sa urobí 1 komplexná štúdia, aj
s prepočtami, aj s možnosťami prevádzkových nákladov, či budú také alebo onaké. A
potom sa bude riešiť všetko, keď bude vypracovaná komplexná štúdia, mala by riešiť aj
dopady na dopravu, na MHD, na všetko. Je to normálne, ale ja osobne vítam túto
iniciatívu a vôbec si nemyslím, že by sme mali ísť zabrzdiť otázku rokovania vedenia
mesta Košice, s vedením tej časti, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja tiež vítam túto iniciatívu,
ale nesúhlasím s tým, aby sme tento materiál zobrali na vedomie, lebo potom môže
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vedenie tohto mesta rokovať o kúpení železničnej stanice, potom budú rokovať
o letisku, a my to vlastne zoberieme len na vedomie a zistíme, že celý rok rokovali o
niečom inom, nerobili to, čo mali. Čiže si myslím, že my ako poslanci mali by sme
povedať, že či chceme, aby rokovali s mestskou časťou a že či súhlasíme do akej etapy,
či súhlasíme, len s tým, aby sa realizovala len 1. etapa, alebo 3 etapy, lebo toto záväzok,
lebo keď povieme, že chceme 4 etapy, som zvedavý, čo budete o 3 roky rozprávať
svojim voličom, že kde je 3., 2., 3., 4. etapa, čiže nezobrať na vedomie, ale keď, tak
musí byť výstup z tohto zastupiteľstva, že poverujeme primátora, aby rokoval s
mestskou časťou atď., atď., ja pevne verím, že taký návrh príde ešte.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Príde, vraj príde, dobre ja skrátim, nebudú to 3 minúty. Pokúsim
sa čo najskôr, takže, možno príde aj takéto uznesenie a možno príde do ďalšieho
mestského zastupiteľstva aj signál vo forme uznesenia zo strany mestskej časti na návrh
na zverenie. Mestská časť sa môže uzniesť, že je ochotná jednať s mestom alebo
odstúpiť mestu, zveriť do užívania, čiže ak príde signál, samozrejme potom sa to tomu
mestské zastupiteľstvo bude venovať, ale ja vás poprosím do budúcna, ak je to
samozrejme v rámci možností, ak vystúpi zamestnanec mesta, odborný zamestnanec, či
z referátu, a vyjadruje sa napr. k ekonomike, tak nech povie na základe čoho tvrdí, nech
má oporu v uznesení, v zákone, lebo ja mám pred sebou z Ministerstva financií, záver
ohľadom výkladu zákona č. 583/2004 Zb. zákonov, ani iná legislatíva pôsobnosti
Ministerstva financií neobsahuje žiadnu reštrikciu, ktorá by zakazovala použitie
prostriedkov obcí a VÚC, do cudzieho majetku. T. j. ponecháva v tomto smere plne v
kompetencii príslušného subjektu územnej samosprávy, autonómne rozhodnúť o použití
vlastných finančných prostriedkov, takže, ak je obmedzenie, ak existuje obmedzenie na
použitie úveru do majetku, tak prosím povedzte a) a povedzte aj to b) o čo sa opierate.
Ak tak je ak ste schopní, lebo viete, niekto povie, potom nepovie, čiže keď existuje, tak
explicitne uviesť na ktorý odkaz sa odvolávame. Len toľko, ďakujem
p. Polaček, primátor mesta: Ťažko sa dá pracovať, keď si vôbec nedôverujeme. Nech sa páči,
pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Mňa len mrzí, že práve poslanec, ktorý tú hovorí, aby
sme sa nebavili o technických detailoch, sa tu do tých technických detailov stále
zamotáva. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Jakubov, nevymýšľame tu nejakú
novú vec, pracujeme na projekte, ktorý dáva zmysel, logicky, ako som spomenul v
predchádzajúcom vystúpení, prepojením týchto dvoch zariadení umožníme napr. riešiť
tie situácie, ktorými sa zaoberajú obyvatelia, keď prídu na plaváreň Červená hviezda
alebo do mestského parku a to kúpalisko je zavreté, pretože z pohľadu počasia,
enviromentu nemôže im poskytnúť pri takom počasí tie služby, aké by, aké by chcelo a
práve tým prepojením poskytneme príležitosť, že títo obyvatelia môžu sa v prípade
nepriaznivého počasia popoludní alebo dopoludnia, presúvať medzi týmito dvoma
prevádzkami zatvorenou a otvorenou. Dámy a páni, ako, chceme posunúť tú mestskú
plaváreň a zároveň aj Červenú hviezdu k lepšiemu výsledku, k lepším číslam alebo
nechceme, to je jediná otázka. A nakoľko tu padli niektoré poznámky na, smerom k
uzneseniu, ktoré tuná máme, dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh na uznesenie, kde
pôvodný návrh bude písmeno ,,A“ a doplňujúci návrh bude písmeno ,,B“, kde mestské
zastupiteľstvo, žiada primátora predložiť Mestskej časti Košice - Staré Mesto návrh na
odkúpenie mestskej krytej plavárne. To je celé, aby sme deklaratórne ako zastupiteľstvo
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deklarovali, že máme záujem ako mesto odkúpiť túto plaváreň, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Strojný nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, no vidím, že už tu konečne padajú po dlhej
diskusii aj nejaké návrhy na uznesenie, lebo to by malo byť cieľom, aby sme sa na
niečom uzniesli a zopakujem ešte raz, zámer je dobrý, ja, ja tomuto zámeru fandím,
treba to urobiť, treba spojiť, zbytočne možno sa teraz baviť o etape 3, 4, 5, 800, treba
urobiť ten 1. krok, lenže obávam sa, že s týmto návrhom, ktorý momentálne máme, ten
krok sa môže dostať do patovej situácie, vy poviete do 100 tis., na starom meste povedia
nie a skončili sme. Najbližší rok sa možno nepohneme ďalej, preto mám pozmeňovák,
ktorý verím, že pán primátor pomôže aj vám, a budete s ním okej, keď s ním nebudete
okej, tak možno to môžete hodiť aj do koša, ale nemyslím si, proste je to fajn. ,,A“ v
podstate kopíruje vaše uznesenie, akurát vyškrtávam sumu, čiže berie na vedomie
informáciu o zámere mesta Košice odkúpiť MKP na Ulici protifašistických bojovníkov
od MČ Košice - Staré Mesto a ,,B“ je poveruje primátora mesta Košice vedením
rokovaní o odkúpení mestskej krytej plavárne od MČ Košice - Staré Mesto a ,,C“ žiada
primátora mesta Košice, aby výsledok písomnej dohody o odkúpení mestskej plavárne,
spoločne s uznesením miestneho zastupiteľstva predložil na schválenie mestskému
zastupiteľstvu. Myslím, že tuto, to je korektné, mohlo by dôjsť k nejakej dohode a teraz,
aby som to ja tiež nezapatoval, že o rok, o 2, o 3. Termín je do 29. 2. 2020, čiže do
februára verím, že sa dohodnete na nejakom rozumnom riešení, môže to byť, možno aj
nejaká zámena, nejakého pozemku alebo možno nejakej budovy, hej že dáte, dáte dajme
tomu tých 100 tis. a k tomu neviem napr. alebo čokoľvek proste, proste venujme tomu
čas, je to jediná mestská plaváreň v Košiciach, venujte tomu prosím čas. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len pripomínam, že mesto Košice za x rokov
investovalo možnože 2 mil., nemám to zrátané, ak by sme kapitalizovali, všetko to, čo
sme do mestskej krytej plavárni dali, tak by to vyzeralo pomerne úplne inak a to riešime
aj v iných prípadoch, keď dotujeme rôzne občianske združenia, jednoducho my naozaj
potrebujeme začať kapitalizovať naše, naše výdavky, pretože takto my investujeme,
niekto zveľaďuje majetok a potom sa to takto obracia, týchto prípadov je niekoľko,
mestská krytá plaváreň je teraz jedným z tých príkladov, ale máme takýchto niekoľko
nechcem ich menovať. Poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Daný zámer má zmysel podľa mňa v
športovej rovine, lebo je bytostne nutné, aby tie vodnopólové kluby a plavecké kluby,
ktoré tam trénujú, mali aj druhú alternatívu a druhý priestor, tým pádom sa uvoľní pre
verejnosť, má to zmysel v ľudskej rovine, lebo ľudia dostanú lepšiu službu prepojením
týchto dvoch areálov a má to zmyslel aj, čo sa týka finančnej stránky a to sa nebudem
opakovať, myslím, že pán Blanár to popísal veľmi presne. Mám však 2 výhrady, ale nie
to, aby nedošlo k inej interpretácii, nie je to kritika, skôr výhrady. 1. vec je, že mám
výhradu s tým, ako prebiehali zatiaľ rokovania s mestskou časťou Staré Mesto, mám
pocit, že ich aj tým mediálnym lynčom trošku zháňame do kúta, čo myslím si, že kolega
Rovinský môže potvrdiť, že v mediácii to je tak, že dám ponuku oni dajú proti ponuku a
snažíme sa nájsť konsenzus. Čiže tam, ak bude prijaté uznesenie pána Strojného, ktoré
podporujem, by som bol rád, ak by sa vzťahy normalizovali a naozaj by bol
konštruktívny prístup, s tým, aby bol dosiahnutý konsenzus, aby sa naplnili tie 3 veci,
ktoré som spomínal v úvode. A 2. výhrada je, že keďže som predseda komisie športu a
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na tom bola aj veľká diskusia na komisii a tak isto aj na komisii pre, pre rozdelenie tých
10 mil., čiže feasibility study, vyplýva jednoznačné z rozhovorov so širokou športovou
obcou, že nutne v Košiciach potrebujeme halu, s rozmerom 20 x 40 čo je najväčšie
hádzanárske ihrisko, ideálne trojhalu, ktorá by mala kapacitu niekoľko tisíc ľudí, lebo
by sme dokázali organizovať, viaceré podujatia a nutne potrebujeme, plaveckú plochu,
čo by sa vyriešilo prekrytím napr. čéhačka z časti aspoň a samozrejme ak budú
možnosti v budúcnosti napr. na novú plaváreň, tak myslím si, že každý z nás to uvíta.
Ale toto športová obec hovorí nutne, nemajú kde trénovať halové športy a nemajú kde
trénovať plavci, čiže na to sme vyčlenili 10 mil. a absolútne súhlasím, aby z tých
10 mil. bolo použitých na prekrytie čéhačka, na tunel, v tomto prípade ale bol by som
nerád, ak by tých 10 mil. značná časť bola použitá na všetky 3 etapy a tým pádom, by
nám nezvýšilo napr. na halu, čiže pokiaľ to tak nie, je to absolútne v poriadku, ak by to
tak bolo, tak by som mal túto výhradu, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že sme odkomunikovali, že pre športovcov treba to
vyhradiť z toho úveru, pre verejnosť treba ísť iným smerom, ale jednou ranou dokážeme
vyriešiť niekoľko problémov. Pani poslankyňa Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem, dobrý deň kolegovia, rozprávame sa tu už takmer 2
hodiny o ponuke a na strane 2. zatiaľ dopyt je nejasný. A neviem možno si to
predstavujem jednoducho, ale pán primátor môže rokovať aj bez poverenia
zastupiteľstva v nejakých zásadných veciach a ak by tu prišla konkrétna ponuka pre nás
poslancov, ktorá je akceptovateľná 2. stranou, tak videla by som naozaj význam v tejto
dvojhodinovej diskusii. Máme pripravenú nejakú alternatívu alebo máme pripravenú
analýzu, koľko by stála reálne výstavba novej plavárne, či by sme to vedeli realizovať
za 9 mil. Eur, či by tam bolo možné vybudovať parkovací dom alebo je efektívnejšie a
ekonomickejšie rekonštruovať túto starú plaváreň. Ja som tiež ako kolega Lipták trošku
prelustrovala Google a napr. mesto Ružomberok vyčlenilo 3 mil. Eur na plaváreň, na
novú plaváreň, urobili v súťaži najlepší architektonický návrh plavárne a tiež najprv
zvažovali prestavbu starej, ale nakoniec sa pustili do výstavby novej, takže možno toto
mi tu chýba, aby naozaj sa povedalo, že áno, rekonštrukcia tejto starej plavárne je pre
nás ako mesto efektívnejšie a sú to efektívnejšie vynaložené financie ako vybudovanie
novej, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Slovíčko kapitalizácia sa mi celkom páči to je 1.
vec, 2. vec neviem či to je niekde zachytené alebo je to len nejaký úzus a ak mestská
časť kupuje alebo dostane, kupuje majetok mesta, urobí sa znalecký posudok a mestská
časť má možnosť v rámci nejakého osobitného zreteľa to kúpiť za 1/10 ceny. My sme
pokiaľ sa dobre pamätám v roku 2017 takto kupovali detské jasle na Gerlachovskej s
podmienkou, že v prípade, že by sme to chceli predať, musíme to predať naspäť mestu
za tú jednu desatinu, tzn., neviem to sa spýtam, možno na zamestnancov magistrátu, či
je takéto zachytené štatúte, poprípade niečo podobné, či by to nemohlo platiť naopak,
tzn. nacení sa a mesto to kúpi za jednu desatinu znaleckého posudku, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pekný podnet, lebo mestské časti očakávajú od mesta všetko za
euro alebo za desatinu, ale spätne. To už samozrejme v štatúte nie je zachytené a už tú
spätnú cestu nechce nikto vidieť. Nech sa páči pán poslanec Grega.
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p. Grega poslanec MZ: Faktická poznámka. Mesto tvoria v 1. rade mestské časti, nezabudnite
ste vyšli obidvaja z mestskej časti, to je po 1., po 2. možno sa treba vrátiť k tomu, že
treba zrušiť tie mestské časti a všetko sa bude robiť centrálne a nebude problém.
Kapitalizácia to pekná vec, ale ani mestská časť Staré Mesto nikdy nežiadala ani nebude
žiadať, tie státisíce, ktoré dala do mestského majetku, do škôlok. Znova opakujem nie
som proti, tomu nech je to taká ponuka, aby bola férová, aby sme si všetci mohli pozrieť
do očí, že nikto nikoho neodrbal, keď to mám povedať a znova hovorím, treba riešiť či
už joint venture - spoločný podnik alebo možnosť zámeny za nehnuteľnosť, to by bolo
naozaj férové a pohlo by sa to ďalej a každý by bol spokojný.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja reagujem na poslankyňu
Slivenskú a to porovnávať tento projekt, ktorý teda bol predstavený a ktorý ja poznám,
kde by malo vzniknúť akési obrovské centrum plaveckých športov a vôbec vyžitia,
vyžitia obyvateľov Košíc v letných športoch a v radovánkach, vznikom aj nejakého
aquaparku, s rekonštrukciou starej krytej plavárne v Ružomberku, tak a cenových relácií
myslím, že to je dosť zavádzajúce, ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Špak.
p. Špak poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som chcel najprv vás poprosiť pán primátor,
aby ste regulovali troška diskusiu a sústredili sa na rečníkov, pretože predošlé 3 vstupy
nemali nič spoločné s faktickými na predrečníka. Vôbec. A chcem ešte jednu vec teraz
povedať k tomu predrečníkovi, že Dano Rusnák, napr.
p. Polaček, primátor mesta: To je faktická, takže na faktickú nemôžme reagovať, držím sa
vašej inštrukcie, reagujeme na pani Slivenskú.
p. Špak, poslanec MZ: Na pani poslankyňu Slivenskú, ktorá hovorila o novej výstavbe verzus
rekonštrukcia starej a Ružomberok sa rozhodol postaviť nový bazén a nové plavárne,
nie opraviť tu novú, tzn. to je v poriadku, to je v poriadku, ale my opravou tejto starej
plavárne pán poslanec, nezískame žiadne nové bazény, zastavovali sme tu rok všetky
výstavby a zrazu ideme za 11 mil. vlastne odovzdať tie isté bazény, len tam bude...
(pozn.: zaznel zvukový signál)
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, faktická.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor na vás, vy
hovoríte o mestských častiach ako globálne a teraz sa bavíme o MČ Košice - Staré
Mesto a ja odkedy som poslancom nepamätám sa, že by nám mesto, no som iba na 5.
rok, nepamätám sa, že by nám mesto dalo niečo za euro, ale pamätám sa, že mestská
časť vybudovala parkoviská za viac ako 200 tis. Eur, kde mesto Košice a odovzdala ich
za jedno euro mestu, kde mesto Košice dnes vyberá parkovné a má z toho príjem a tak
isto športový komplex na Laca Novomeského za niekoľko 100 tis., ktoré takisto
odovzdalo mestu a slúži mestskej škole, čiže fajn, môžu mestské časti niektoré byť viac
závislé na meste, ale určite to nie je Mestská časť Košice - Staré Mesto, kde, ktorá je
doslova pokladnicou príjmov aj pre mesto, by som si tipol taký milión Eur ročne. Takže
Mestská časť Košice - Staré Mesto určite nie.
p. Polaček, primátor mesta: Predpokladám, že tie parkoviská, opravy tých škôlok robíte z
dotácií mesta, z mestských peňazí, ktoré vám jednoducho prichádzajú, tak ako každej
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jednej mestskej časti, sú to naše spoločné peniaze, náš spoločný majetok. Pán poslanec
Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo skúsim sa vrátiť k téme, len jednu poznámku si
dovolím povedať na úvod, že nikto tu robiť deštrukčnú politiku kto má iný názor a
skúsme rešpektovať aj názory iných a iný názor a nepovažujeme to za osočovanie
a deštrukciu. To je len na začiatok takáto poznámka. Škoda, že sme túto vec
neprejednali na 310 desiatke, že sme sa nezatvorili pred týždňom, dvoma, troma a
nemuseli sme tu dneska 2 hodiny, proste prebublávať mnohé veci, ktoré sme si mohli
povedať aj za rokovacím stolom, ale pôjdem k téme. Som za to, čo navrhol Laco
Strojný vo svojom návrhu a budem hlasovať za neho a tak isto súhlasím, čo povedal aj
predseda komisie športu Laco Lörinc a ja osobne som za to, aby sme, som za spojenie a
som za prekrytie bazéna a ďalšie veci by sa naozaj nesľuboval, vzdušné zámky atď.,
keď budeme mať na tie tobogány, tak povedzme, že máme na tobogány, atď., lebo ak
dneska voličom nasľubujete hory, doly, som zvedavý, ako to budeme o 3 roky
odkonzultovávať, že kde sú potom etapa 2, 3, 4, čiže som za prekrytie, som za spojenie
a budem hlasovať za návrh, ktorý predložil Laco Strojný.
p. Polaček, primátor mesta: Ešte pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Lipták, pán
predseda komisie životného prostredia možno je chyba, že sa tento materiál nedostal aj
pred vašu komisiu, ale nemusia všetky materiály chodiť do vašej komisie na 310-tku a
za 2. pán poslanec viete povedať, že nesľubovať, no máme nejaký zámer a zámer, ktorý
tuná teraz prerokovávame je odkúpenie Mestskej krytej plavárne, ak sa vám nepáčia
tobogány, aj keď sa na nich rád vozíte, to je váš problém, nie môj.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je uzavretá. Ja len pripomínam, že
tento materiál prerokovala na svojom 12. zasadnutí mňa 20. 11. 2019 a odporučila
mestskému zastupiteľstvu prerokovať a vziať na vedomie mestská rada, medzi ktorými
sú aj členovia tu, ktorí niektoré výroky mali, aké mali a tam to prešlo bez diskusie, ak
by na mestskej rade k tomuto materiály bola väčšia diskusia, určite by som predvídal a
predpokladal, že je potrebné o nej rozprávať aj v iných zasadačkách, možno širšom fóre,
ale tam nebola. Na to je mestská rada, aby možno upozornila, že treba o niečom viac
diskutovať, tam to prešlo bez diskusie, ak dobre pamätám. Našim cieľom je obnoviť,
zachrániť mestskú krytú plaváreň, plaváreň naše investície naozaj kapitalizovať, znížiť
náklady a urobiť pre Košičanov dobrú vec a naozaj si nemyslím, aby sme s majetkom
Košičanov, ktorý je nás všetkých handlovali medzi sebou a doťahovali sa, aké sumy,
koľko, koľko a čo, podstata je výsledok, tuná nemôže byť nikto na tom z Košičanov
stratový, ak sa ide niečo rekonštruovať, ak si povieme, že chceme opravovať a
rekonštruovať všetko ostatné v rámci výmeny, majetku, naceňovania, jednoducho je v
tomto prípade, je len, sú len prekážky, lebo je to náš spoločný majetok, ktorý chceme
alebo nechceme rekonštruovať. Návrh, diskusia bola uzavretá, poprosím návrhovú
komisiu, aby jednotlivé návrhy prečítala a následne dáme hlasovať.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo pán primátor, návrhovej
komisii boli doručené 2 návrhy pozmeňujúce, doplňujúce. Prvý pozmeňujúci návrh na
uznesenie predložil pán námestník Gibóda, ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov po A) berie na vedomie informáciu o zámere mesta
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Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ulici Protifašistických bojovníkov číslo 4 od
Mestskej časti Košice - Staré Mesto do 100.000,- Eur. Po B) žiada primátora predložiť
Mestskej časti Košice - Staré Mesto návrh na odkúpenie Mestskej krytej plavárne.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme o návrhu pána námestníka.
Hlasovanie č. 72 -

za: 7, proti: 2, zdržali sa: 25

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pokračujeme ďalej, tento návrh nebol prijatý.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V poradí 2. návrh predložil návrhovej
komisii pán poslanec Strojný, ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade
s § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov po A) berie na vedomie informáciu o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú
krytú plaváreň na ulici Protifašistických bojovníkov číslo 4 od Mestskej časti Košice Staré Mesto; po B) poveruje primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka vedením
rokovaní o odkúpení Mestskej krytej plavárne na ulici Protifašistických bojovníkov
číslo 4 od Mestskej časti Košice - Staré Mesto; po C) žiada primátora mesta Košice Ing.
Jaroslava Polačeka, aby výsledok písomnej dohody o odkúpení Mestskej krytej plavárne
na ulici Protifašistických bojovníkov číslo 4 s Mestskou časťou Košice - Staré Mesto,
spoločne s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Staré Mesto,
predložilo na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Termín: do 29. februára 2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 73 -

za: 32, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, myslím, že o ďalších sa nebude hlasovať,
ďakujem pekne.
--Bod č. 36
Zmena člena orgánov v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
p. Polaček, primátor mesta: Bod bodom číslo 36 predkladám materiál Zmena členov orgánov
obchodnej spoločnosti Kosit a k tomuto bodu otváram rovno diskusiu s tým, že
pripomínam, že mestské zastupiteľstvo v zmysle myslím že Obchodného zákonníka, ak
sa nemýlim, je povinné delegovať v tomto termíne člena do Kositu. Nech sa páči,
diskusia je otvorená. Nech sa páči pán poslanec.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nebude to konkrétny návrh ale bude to zopár
faktov alebo mojich možno pocitov, bol by som rád, ak by do tejto spoločnosti bola
zvolená osoba, ktorá bude hájiť záujmy celého mesta, tzn. bol by som rád, ak by to
nebol nejaký starosta, ktorý potom si bude uzurpovať mechanizmy na svoje sídlisko,
nebudem menovať, nehovorím teraz o svojom starostovi, proste je to úplne jedno o
kom, hej bol by som rád, naozaj nebuďme osobní hovoríme o starostoch, nech je to
človek, ktorý bude hájiť záujmy mesta, lebo všade chcú mať odtiahnutý odpad a
poriadok okolo kontajnerovísk. Bol by som rád, (nie ani o ňom) to je jedno, prosím vás,
v poriadku, ja, ja hovorím, áno sú to záujmy mesta, ale ten človek má pozerať na
všetkých rovnomerne tak jak KVP-čkár, Ťahanovčan, Furčan chce mať poriadok, chce
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mať aj Staromešťan. Chcem, aby tento štát, človek, ktorý bude hájiť záujmy mesta v
tejto organizácii, nezneužíval organizáciu na nejaké osobné prospechy a ani na nejaké
výnimočné projekty pomoci, brigády atď. lacné PR. Takže poprosím vás zvážte, ja o
žiadne členstvo v žiadnom orgáne nežiadam ani nechcem byť, ani nemôžem, tzn. moju
osobu prosím vylúčiť zo všetkých nominácií aj keby ste to chceli zrobiť, ako
provokáciu, ako boli také návrhy, odteraz do žiadnych spoločností nie, ale hovorím a
tak isto všimol som si, teraz nič proti uvidíme, aké prídu nominácie a tie 2 kluby, oni
ako keby nepoznali iný svet, je tu 20 nezaradených poslancov, nikoho sa nespýtajú,
neexistujete páni iba vy. Medzi tými dvadsiatimi ľuďmi všetci sú bezcharakterní,
nikomu z nich nedôverujete, v žiadnej organizácii nemôže byť nezávislý poslanec takto
si uzurpujete svoju moc a svoje vzťahy a väzby? Takže poprosím, keď aj to bude
nominácia z klubu, tak naozaj nech je to osoba, s ktorou nebudú problémy. Ďakujem
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len otázku na pána Djordjeviča. Či to
môže byť obyvateľ Košíc?
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som predniesť návrh za
poslanecký klub KAN, zároveň vyhovieť pánovi Djordjevičovi, nakoľko návrh
poslaneckého klubu KAN nie ako starostovi a je to človeku, na ktorom si myslím, že sa
zhodneme a nie je to problematický človek, takže dovoľte mi, aby som prečítal návrh na
uznesenie mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v obchodnej
spoločnosti Kosit a.s. Rastislavova 98, v ktorej mesto Košice ako 1 z akcionárov má
minoritný podiel po A. berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady predsedu dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT, a.s. - Ing. Igora Petrovčika ku
dňu 02.10.2019. Po B. schvaľuje menovanie do funkcie člena dozornej rady Mgr.
Ladislava Strojného, predsedu dozornej rady. Po C. poveruje zástupcu mesta Košice,
ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej
spoločnosti KOSIT, a.s. iniciovaním navrhovaných zmien v orgánoch obchodnej
spoločnosti podľa písm. B. tohto bodu uznesenia. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ináč ja som pán Blanár veril, že to budete vy,
lebo podľa mňa ste najväčší odborník. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, takže sa chcem iba opýtať, keďže
neviem všetko, radšej sa opýtam, ako ma raz aj pán námestník správne usmernil radšej
sa opýtať ako vypustiť hlúposť. Chcem sa opýtať, že či to musí byť, či to musí byť
poslanec mesta Košice alebo či to ako pán Rovinský naznačil môže byť každý občan.
Ale čo sa týka pána Strojného spĺňa atribúty, ktoré som spomínal, čiže ja osobne s jeho
osobou v tomto smere nebudem mať problém a pán Ihnát ho tu už tiež odobril, že ho
bude, nie že konfrontovať, nebudem to teraz, toto, ale že si dá naňho, že si naňho
jednoducho posvieti. Takže ja mu nezávidím, buď zablokovať číslo alebo zmeniť, ale
poprosím odpovedzte na otázku, že či to môže byť akýkoľvek obyvateľ, to som sa chcel
opýtať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Môže robiť ktokoľvek, koho mestské zastupiteľstvo nominuje.
Nech sa páči pán poslanec Špak.
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. K tej nominácii ako spomínala pán Djordjevič a
ktorú teraz predniesol predrečník, tak pre pána Djordjeviča, môže byť rád, však vlastne
ten človek je z tej istej budovy ako aj bývalý starosta , ako váš starosta, takže máte ho
pod palcom aj vy, keďže tam má firmu celý deň, Staré Mesto mu je blízke, takže ste
vyhrali. Možno k tej veci sa týka odbornosti ako sito, či to prešlo komisiami a či sme
jednali o k tom nominantovi, tak ja môžem za seba povedať, že áno, v oblasti toho si
pamätám, že bol zbierať u nás odpadky na sídlisku, asi 2 vrecia vyzbieral, takže aj tá
podpora z mojej strany bude.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo a som očakával, že niektorí poslanci vedia ako to
funguje s obchodnými spoločnosťami, koho môžeme a koho nemôžeme nominovať,
keď nás tak radi poučujú a vzhľadom na to, čo sa posledné obdobie dialo v našom
poslaneckom klube, ja som vlastne už aj odišiel z toho poslaneckého klubu, ja by som
sa chcel opýtať pána Strojného kolegu, že ako si predstavuje spoluprácu s vedením
mesta, pretože vieme, že nás čaká dosť náročné obdobie v súvislosti s Kositom, so
zmluvou a že v podstate či nehrozí to, že neskôr sa vzdá, tak ako sa dobrovoľné vzdal
členstva v mestskej karte. Neviem, čiže. Djordjevič nechaj si tie svoje poznámky dobre?
Tu nie sme na diskotéke, tu nehryzieme do ucha, nekričíme. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len poprosím kolegov poslancov, že všetci
členovia, či už správnych rád, predstavenstiev alebo dozorných rád, majú svoje práva a
povinnosti stanovené zákonom, čiže budú sa v týchto medziach pohybovať a tam potom
môžeme hodnotiť, že či došlo k porušeniu zákonov alebo nie, ale nežiadame od nich,
lebo tu už počúvam diskusiu, čo všetko budeme chcieť od nášho zástupcu nežiadajme
od nich to čo nie je v ich kompetencii. Tak isto sa musia riadiť zákonom a zástupca
mesta bude musieť obhajovať samozrejme záujmy mesta Košice v tejto spoločnosti, ale
takisto, keďže bude členom orgánu tejto spoločnosti, bude musieť obhajovať záujmy
firmy, lebo tak mu to ukladá zákon jeho práva a povinnosti člena dozornej rady.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ja len
aby som to upriamil vlastne som že, že pán Strojný je vlastne zo Sídliska Ťahanovce,
občan Sídliska Ťahanovce, by bol zvolený potom za člena dozornej rady Kositu. Ja
verím tomu, že tá spolupráca aj s mestskou časťou vlastne aj s mestom Košice bude
fantastická, výborná ako na vysokej úrovni, vôbec nesúhlasím s tým, čo povedal pán
Špak, že pán Strojný sa zúčastnil jednej brigády, tam vyzberal údajne 2 vrecia, to je jeho
vec vlastne, keby sa nezúčastnil tej brigády, tak je to jeho slobodné rozhodnutie, ale
mňa zaujíma potom tá spolupráca najmä vlastne a celkove, aby to v Kosite naozaj
fungovalo. Zatiaľ, ako som spokojný aj s Kositom, aj keď niekedy by som povedal,
máme určité výmeny názorov, ale tie výmeny názorov potom sa upriamia priamo v
teréne tak, aby, aby to všetko fungovalo ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný.
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p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. No vzhľadom na predrečníka už začínam
zvažovať či nestiahnem svoju nomináciu, ale aby som odpovedal pánovi Karafovi, lebo
naňho faktická. Dominik ja myslím, že nemám s vedením mesta žiaden problém, pred
chvíľou pán námestník dokonca zahlasoval za môj návrh, za čo mu ďakujem, s pánom
primátorom som v stredu ráno rozprával, ja si s týmito ľuďmi vždy viem sadnúť
k jednému rokovaciemu stolu a vecne a konštruktívne sa rozprávať, čo sa týka tej tvojej
2. narážky že či sa v prípade takom alebo onakom vzdám, áno. Ja nie som politik, ktorý
je prišrubovaný k funkcii alebo stoličke a pokiaľ prídu tlaky, ktoré budú, či už zo strany
mesta alebo zo strany Kositu alebo akýchkoľvek iných osôb, ktoré budú cez zákon, tak
na nich upozorním a pokiaľ ich nebudem vedieť dokázať, tak sa vzdám tejto funkcie a
môžeš tam ísť ty.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja budem reagovať na
Karaffu, nie na pána Karaffu ale na Karaffu. Čiže on keď vyzýva...
p. Polaček, primátor mesta: Na pána poslanca Karaffu sa dohodnime.
p. Djordjevič, poslanec MZ: ...dobre, budem reagovať na pána poslanca Karaffu pán primátor.
On vyzýva, aby Strojný zvážil, odstúpil, hento tamto, on by mal prvý zvážiť svoje
nominácie a ešte pokračovať v odstúpení a čušať tam ako voš pod chrastou, ale môžeme
sa naozaj s blížiacimi sviatkami dohodnúť na to, na tom, že dnes vynecháme osobné
invektívy, naozaj, keď niekto niekoho napadne na diskotéke, ten poškodený
samozrejme za to nemôže a mal by ste si túto analógiu dať v hlave dokopy a už keď
sme pri tom, tak mal, vy sa pýtate ako bude vychádzať Strojný alebo poslanec Strojný
s vedením mesta, nech sa ho to pýtal vedenie mesta, to, že chodíte s námestníkom na
obedíky, to ešte vás neoprávňuje sa pýtať otázky v jeho mene, dobre?
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak isto zareagujem na Dominika Karaffu.
Mrzí ma, že robíš to čo nám na druhej strane sám vyčítaš. Pán Strojný sa predpokladám,
že istá časť poslaneckého zboru vie, vzdal za akých okolností predsedu správnej rady
mestskej karty, nemám to tuná chuť rozoberať ale možno ak bude záujem, tak nech sa
páči, ale ak už otváraš ty túto tému, tak potom by možno si sa mal zamyslieť, že do
funkcie bytového podniku alebo predsedu majetkovej komisie si bol nominovaný práve
našim klubom.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Kolegovia už
toľko spomínaná zodpovednosť podľa zákona či štatútu spoločnosti, za chod
spoločnosti zodpovednosť voči mestu či obyvateľov, ktorých tento zástupca zastupuje.
Ja si osobne nemyslím, že navrhnutý kandidát je tým najvhodnejším kandidátom a
nemyslím si, to práve preto, pretože pri ukážke 1. problému, ktorý vznikol
v spoločnosti, namiesto toho ako, aby predseda ako predseda správnej rady tento
problém riešil, sa jednoducho zbalil a odišiel. Myslím si, že by sme mali mať v týchto
orgánoch zodpovednejšieho zástupcu a je preto predložím takýto návrh, ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Páni kolegovia, keď sledujem prvých 5
poslaneckých lavíc, nefungujúce Košice, strany, ktoré máte ledva 5 % ale riadite mesto
Košice, rok prešiel, nevidel som žiadny odpočet, nemáte ešte mozole na zadniciach z
tých toľkých funkcií, čo vlastne robíte a keď s niekto vzdá nejakej funkcie, zase kolega
z partaje, zase ten istý tam je zvolený, ja nemám chuť byť v nejakom spolku s vami
ďalej, naozaj, ale skúste sa pozrieť, demokracia nie je o tom, že všetko si vy podelíte,
všetkých tých prvých 5 poslaneckých lavíc ja by som sa hanbil. Chýba odpočet za ten
rok, čo ste robili v tých funkciách, ich máte koľko, pán Gibóda, 5, 6, 7, 8, 9, stíhate je
to? To isté kolegovia starostovia, poslanci, včera, návrh predloží, nejde, ide na
kapustnicu, ďalší kašle na školy škôlky, ide čapovať dačo. Nestíhate to, vzdajte sa
a nebažte po funkciách, na ktoré nemáte, ktoré technicky nezvládate.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za podnet, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin zaujímavé,
že predchádzajúcemu vedeniu za posledné 4 roky ste to ani raz nevyčítali. To je za 1.,
za 2., mnoho z týchto funkcií mám ako zástupca vedenia mesta v zmysle toho, že tam
musí byť niekto, ako delegovaní zo štatutárov a áno je to je to proste náročné, ja to
neskrývam a opakovane to hovorím a radšej by som mal tých funkcií menej a keď bude
možnosť, tak sa najbližšej dobe niektorých určite v prospech niekoho, adekvátneho, kto
bude vystupovať konštruktívne a nie iba búšiť tuná do každého poslanca alebo do
starostu, tak sa vzdám, ale asi vo váš prospech nie, sa ospravedlňujem.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne, v záujme efektívneho rokovania si myslím, ak
niekto chce dať nejaký iný návrh alebo sú iní kandidáti, ktorí majú záujem, prosím
prihláste sa a nominujte. Ak nie, máme návrh na uznesenie. Dávam návrh na ukončenie
diskusie v tomto bode.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Lörinca.
Hlasovanie č. 74 -

za: 33, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Takže procedurálny návrh bol schválený. Nech sa páči s faktickou
pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja chcem ešte nadviazať na to, že či naozaj
si myslíte členovia, teda hlavne vedenie mesto, mestá členovia klubu Fungujúce Košice,
že naozaj jedine vy ste tí správni a jediní, ktorí by mali ako pán Gibóda hovoril vhodný
kandidát, vhodný je podľa neho, podľa mňa nemusí byť vhodný, a o tom je parlamentná
demokracia, aby 51 % rozhodlo o tom či človek je vhodný, toto sú subjektívne
prestrelky ale chcem vám pripomenúť, aj keď som vtedy tam nesedel a politiku som
sledoval naozaj okrajovo, že za primátora Trebuľu, bol dokonca aj 1 námestník
pravicový. Samozrejme, že mali vtedy možno viac poslancov alebo bol a vy, keď si
zoberiete, ste nikde nikoho nepostihli pomaly ani do komisie.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, v tom čase bol úplne iný zákon. Pán poslanec
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Vrchota, nech sa páči.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja len
poprosím, aby sme v rámci tých faktických poznámok reagovali na toho predrečníka,
teraz bol predrečníkom pán Karabin, pán poslanec Karabin, ktorý a potom pán poslanec
Djordjevič reagoval na neviem absolútne koho. Ja len chcem reagovať na pána poslanca
Karabina, ktorému chcem povedať, že v predchádzajúcom volebnom období ste tiež
sedeli v 1. piatich laviciach a to či niekto stíha, nestíha ste absolútne neriešili a
absolútne vám to neprekážalo. Tak len toľko, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje pán námestník Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo, aj keď ako som už uviedol
nesúhlasím s argumentami, ktoré tu viedol ani pán Djordjevič ani pán Karabin, vyslovil
som svoj názor na tú nomináciu, ktorú tu, ktorá tu zaznela a tak, ak by bol súhlas, rád by
som predložil návrh na nomináciu ďalšieho kandidáta, vzhľadom na situáciu, nielen v
mestskom zastupiteľstve, ale aj tú spomínanú širšiu, lebo to je jedno, že či stranu
napätie alebo 10 % , aj pán Špak predpokladám, že už je v nejakej novej strane. Ja by
som chcel kolegovia navrhnúť kandidáta, ktorý podľa mňa pristupuje zodpovedne k
svojej práci, nielen v prospech mesta, ale aj svojej mestskej časti, a preto by som rád
navrhol ako nominanta do spoločnosti Kosit pána poslanca Andrejčáka. Ak s tým bude
súhlasiť, rád by som potom tento návrh spravil. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Najprv pán poslanec Djordjevič a potom dajte pána Andrejčáka
do faktickej.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. No samozrejme, že ak by sa išlo o ľudského
hľadiska, tak by som s tým nemám problém, ale keď som povedal, že nechcem aby to
bol starosta tak ja pána Andrejčáka nepodporím a ešte by som vás poprosil, aby tento
návrh bol hlasovaný až po pánovi Strojnom, tak ako v predchádzajúcom bode ste
hlasovali najprv o vašom návrhu a tak o pánovi Strojnom, tak nech sa hlasuje najprv o
pánovi Strojnom a potom o niekom koho navrhnete vy, pán poslanec Strojný.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Djordejvič nestíhate kontext, pán Andrejčák sa chce vyjadriť.
p. Andrejčák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, pán námestník
ďakujem veľmi pekne, ale neakceptujem tento váš návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a ešte na záver pán poslanec Špak , v diskusii.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja som si myslel, že to nikdy nepoviem ale
to, že pán Karabin, pán poslanec Karabin nevyčítal predošlej vláde, že tam boli možno
5, 6 jediné osoby, ale teraz je tu 9 jediná osoba, pán námestník, ktorý je, má 9 funkcii,
vrátane mandátov, tak to možno bolo kvôli tomu, že, fakt sa mi ťažko rozpráva, ale ono
to vtedy fungovalo. Nebola komisia na ktorú som sa 3-krát prísť lebo 3-krát nebola
uznášaniaschopná, neboli dozorky a predstavenstvá kde sa medzi sebou vystreľovali a
vyhadzovali kolegovia, ktorí boli stranícky, resp. predvolebný bratia, ale teraz to tak je,
teraz vám to nejde, ako to myslím, že vidia, a nie len tú poslanci v sále. K tej nominácie,
ktorá tu je, tomu sa vyjadrovať, som sa vyjadril, koho som ochotný podporiť a k tomu
vášmu útoku, áno bol som raz v živote v jednej politickej strane, popálil som sa, veľmi,
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veľmi budem zvažovať ak niekedy ešte do nejakej vstúpim a musím povedať, že od vás
už viac-menej od vašej tlačovky kedy ste po 6. rokoch Košičanom povedali, že o
podvode s EEI ste vedeli, ale 6 rokov ste boli ticho, tak od tejto tlačovky ja od vás
urážky neberiem vážne, pretože zodpovednosť za celú kauzu, ktorá bude a vidím, že
bude, pretože ste to nezvládli, vaše meno bude titulka, tento človek môže za EEI.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Gibóda chce reagovať na pána Špaka.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Špak za 1. poprosím
vás naučte sa počítať, lebo nemám 9 funkcií, neviem o tom, že by som bol v deviatich
funkciách, ale rád sa s vami o tom stretnem a porozprávam to je počítanie. Potom sa
prosím naučte pozerať a počúvať, lebo keby ste si pozreli tú tlačovku správne, tak by ste
pochopili, prečo som vystúpil vtedy, kedy som vystúpil, potom sa naučte trošku
počúvať aj s porozumením a pochopíte, že prečo k tomu došlo vtedy a zároveň vás
poprosím, skúste mať aj tú takú nejakú spätnú väzbu sám proti sebe, pán poslanec na
vás reagujem, lebo ja som tu priniesol nejaké fakty o ľuďoch v pozadí spoločnosti EEI a
parkovacieho systému, ale vy ste s týmito ľuďmi išli uzatvárať spoločnú firmu, už v
čase, keď všetci vedeli, že je to zlé a to bude vaše meno.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len takú poznámočku, ako to ty zvykneš
hovoriť, pán poslanec Špak, poznámočku, hej. Dopravná komisia koľkokrát bola
neuznášania schopná, keď tam nešťastní, pozor za minulej, za minulej éry. Koľkokrát,
aha, aha, vždy keď bolo treba schváliť niečo, koľkokrát boli iné komisie, ja som bol na
komisii životného prostredia, ktorá ukončila debatou, lebo sa poslanci nezišli, ja
neviem, ja na komisie chodím, neviem o kom tuná rozprávaš. Hej a neviem prečo
hovoríš o tom, že teraz to ide ináč ako predtým, čo sa účasti týka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne diskusia je ukončená aj na základe
procedurálneho návrhu, poprosím návrhovú komisiu, aby predložila podľa mojich
informácií, máme tam jeden návrh, nech sa páči,
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže tento návrh predložil pán
poslanec Blanár a znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. e)
zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 14
Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, do obchodnej
spoločnosti Kosit a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214, v ktorej mesto
Košice ako jeden z akcionárov má minoritný podiel, po A.) berie na vedomie vzdanie sa
funkcie člena dozornej rady - predsedu dozornej rady v obchodnej spoločnosti Kosit,
a.s. Ing. Igora Petrovčika ku dňu 02.10.2019. Po B.) schvaľuje menovanie do funkcie
člena dozornej rady Mgr. Ladislava Strojného, predsedu dozornej rady. Po C.) poveruje
zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na valnom
zhromaždení v obchodnej spoločnosti Kosit, a.s. iniciovaním navrhovaných zmien
v orgánoch obchodnej spoločnosti podľa písm. B. tohto bodu uznesenia.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 75 -

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 3
173

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.
--Bod č. 36/1
Zmena členov orgánov v spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
p. Polaček, primátor mesta: Bod 36.1. Personálne zmeny v Dopravnom podniku mesta
Košice. Tento bod navrhol pán poslanec Filipko, otváram diskusiu a dávam mu rovno
slovo.
p. Filipko, poslanec MZ: Dobrý deň prajem všetkým. Na základe rokovania dozornej rady,
ktorou som bol poverený, aby som informoval, resp. navrhol poslancom zmenu v
orgánoch spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s., predkladám návrh. Cieľom
predkladaného návrhu je zmena člena štatutárnych orgánov v obchodnej spoločnosti.
Schváleniu mestským zastupiteľstvom v obchodných spoločnostiach so stopercentným
majetkovým podielom mesta Košice ako aj v obchodnej spoločnosti, ktoré mesto
Košice nie je v postavení ovládajúcej osoby podliehajúcej rozhodnutia je vlastne
mestské zastupiteľstvo. Jeho oprávnením je vymenovanie a odvolávanie členov
štatutárneho orgánu ako konateľ člen predstavenstva podľa § 12 písmena d) Štatútu
mesta Košice, ako aj vymenovanie odvolávanie členov kontrolného orgánu, atď.,
navrhuje sa v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice odvolať jedného
zo súčasných členov predstavenstva, keďže členov predstavenstva volí a odvoláva valné
zhromaždenie, ktorým je Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, preto predkladáme návrh
a na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení
právnych predpisov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s.,
Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO 31 701 914, ktorej mesto Košice ako jediný
akcionár vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia, účinnosťou ku dňu 13. 12. 2019
rozhodlo, odvoláva z funkcie člena predstavenstva Ing. Jozefa Gimu. Poviem vám
dôvod. Dozorná rada Dopravného podniku mesta Košice rokovala na zasadnutí
predvčerom, v stredu doobedu prijala uznesenie, ktoré je v tomto znení: Dozorná rada
DPMK a.s. odporúča poslancom mestského zastupiteľstva prehodnotiť ďalšie pôsobenie
Ing. Jozefa Gimu ako člena predstavenstva DPMK a.s. Toto uznesenie bolo podporené
všetkými členmi dozornej rady. Na upresnenie, o našich nejakých výhradách alebo
odporúčaniach, aby pán Jozef Gima už skončil ako člen predstavenstva DPMK a.s. sme
informovali pána primátora, spolu s kolegom dozornej rady sme absolvovali zhruba
pred dvoma týždňami stretnutie, kde sme sa od tejto téme bavili, boli tam určité
odporúčania, niektoré výhrady a myslíme si, že pre ďalšie pôsobenie, teda pre ďalšie
fungovanie dopravného podniku odporúčame jeho odvolať a na najbližšie zastupiteľstvo
potom predložiť náhradu za člena predstavenstva. Myslíme si, že fungovanie
dopravného podniku aj dvoma členmi predstavenstva nie je ohrozené, je to ošetrené
predpismi, zákonmi, ak by teda malo dôjsť k nejakému ohrozeniu fungovania, ak by
neboli k dispozícii tí dvaja na podpisovanie rozhodnutí, sú na to nastavené mechanizmy,
takže preto tento návrh predkladám poslancom mestského zastupiteľstva, aby sa
rozhodli podľa odporúčania dozornej rady DPMK. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, diskusia otvorená. S faktickou pán
poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Trošku, keď sme ten
materiál nemali, lebo materiál sme žiaden nemali, čiže keď nabudúce, samozrejme, že
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nie každý má taký prejav ako napr. p. Ihnát, ale keď tie dôvody, tak je potrebné
hlasnejšie do mikrofónu, ale aj ostatní poslanci, aby boli ticho, ale spomeňme si na to,
čo navrhoval Djordjevič najbližšie zastupiteľstvo po tom, ako boli zvolení členovia
predstavenstva. Nebolo to náhodou odvolanie pána Gimu? Nehovoril som vtedy
o arogancii, prekračovaní kompetencií, zadávaní úloh zamestnancom. Takže iba toľko,
čiže vlastne, čiže vtedy, keď ste sa smiali a niektorí aj posmešne ma navrhovali, že nech
tam idem ja, tak dnes sa páni smejem ja, ale budem hlasovať za. A samozrejme ešte,
aby som doplnil, nemusíme tam navrhovať nikoho. Ideme šetriť, dvaja to zvládnu.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja viem, že to bolo včera, ale pán
Filipko, chýba mi nejak košieľôčka k tomu návrhu aj dôvodová správa, aj tie všetky tie
veci okolo toho. Ale možno sa opýtam vás, ako človeka, čo je v tej dozornej rade a čo
včera síce klamal, že žiaden materiál neprišiel, poslanci neobdržali materiály, ale to
nevadí, no tak nestihli ste si otvoriť e-mail, ale aj tak budem veriť, že dnes poviete
pravdu. Prečo sme vlastne mali tých troch, keď nám teraz hovoríte, dozorná rada
zhodnotila, že s dvoma krásne prežijeme a koľko nastal ten tretí, ktorého nám vlastne
netrebalo rok. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som možnože tak, pokiaľ možno stručne,
sa snažil veci doplniť, lebo nechcem, aby teraz tie informácie vyzneli tak, že pán Gima
bol neschopný vo funkcii alebo niečo podobné, lebo na druhej strane bol určite aj
prínosom pre dopravný podnik, ale žiaľ, dozorná rada zistila, nazvime to isté
pochybenia a neviem, či je to práve ideálne fórum toto celé rozoberať. Samozrejme, ak
budú na to konkrétne otázky od poslancov, ja predpokladám, že ako členovia dozornej
rady ich budeme nútení samozrejme, že zodpovedať, ale nerád by som tu v tomto
prípade išiel nejakým spôsobom proti pánovi Gimovi. V každom prípade myslím si, že
návrh na odvolanie je určite dôvodný, inak by tu dozorná rada tento návrh jednohlasne
nepodporila, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. Diskusia.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Mne tu chýba jedna vec. A to
vyjadrenie sa druhej strany napr. tu už z toho predstavenstva. Máme tu generálneho
riaditeľa pána Padyšáka a máme tu aj pána Čopa ako magistra, ktorý je členom
predstavenstva ,tak isto, Dopravného podniku mesta Košice. Ja som zažil aj pána Gimu
ako člena dozornej rady Dopravného podniku mesta Košice, má svojské nejaké
vystupovania atď., ale nevidím do toho hlbšie, ako poviem pravdu, z akého dôvodu
vlastne dozorná rada, lebo určité pochybenia, čiže ako povedal pán Špak, nejaká
košieľka tam chýba a jednoducho aj mne tam chýba niečo, takže ja by som poprosil
pána magistra Čopa, keby sa vyjadril naozaj ako zo svojho pohľadu veci, keď tu je
dozorná rada, to je jedna stránka veci a potom člen predstavenstva, napr. ktorý to vidí,
aj generálny riaditeľ to vidí, tak isto Padyšák, tu sedí hore a tiež tak isto by ma
zaujímalo vlastne váš pohľad na vec. Ideme niečo robiť, to je závažný akt, odvolávať
niekoho, napr. tak ako sa to robilo ako v mojom prípade, keď sa to robilo tým
spôsobom, že sa zvolávali dozorné rady v ten deň, ako hej, čiže ja som nestihol prísť, no
a vtedy ma odvolali vlastne preč. No takže vlastne by som poprosil naozaj, aby sme
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dostali kvalifikované odpovede a dostali čestné, pravdivé odpovede v porovnaní
s dozornou radou, čo sa vlastne stalo, no ja neviem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem za váš príspevok. Nech sa páči pán Špak,
faktická.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mne len teraz nebolo jasné, že vás odvolali pán
starosta, či pán poslanec, teraz ste povedali, že ta odvolali ma, lebo som nechodil.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin. V rámci diskusie.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tiež mi chýba racionálny argument, prečo dnes
pána Gimu ideme dávať dole. Ja som za ňu nehlasoval, ale povedzte mi, ukradol niečo,
nechodil na krúžky, spolky alebo kvôli čomu? Neplnil si domáce úlohy, prečo ho teraz
dávame dole? Povedzte mi nejaký dôvod, kolegovia alebo mal príkaz niečo nájsť v
dopravnom podniku, že sa kradne a nekradne sa a je prúser alebo kvôli čomu? Je to
tajomstvo? Veď vy ste ho menovali, prvých päť lavíc, SaS a KDH, všetko možné
dokopy, tak povedzte prečo ho teraz dávame dole, prečo máme my všetci hlasovať za
to, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, nech sa páči, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja by som
chcel vyzvať alebo poprosiť, aby pán magister Čop a pán generálny riaditeľ Padyšák
dostali slovo potom pred mestským zastupiteľstvom, to som zabudol povedať, aby sa na
to nezabudlo, ďakujem pekne, to je na vec a budem tak isto, ako reagovať na pána
poslanca Špaka. Asi som to nejak dôrazne nepovedal, inteligentne nepovedal, ale
poviem to ešte raz, poviem to ešte raz - zvolávať dozorné rady v ten deň, keď sa konajú,
že drzosťou najhrubšieho zrna ako a nevychovanosť predsedu dozornej rady! To je
všetko, čo som chcel povedať. Filipko počul si ma?! Pán poslanec Filipko, počul si
ma?! Ďakujem pekne, to je všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Kľud, kľud prosím! Sme sa dohodli, nebudeme osobní, aj keď sa
nám to niekedy nedarí, ale prosím, buďme a ten etický kódex asi, aj keď sme ho
neschváli, prosím, niektorí by si ho mali... prosím, prosím. Nech sa páči, s faktickou,
pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len chcem
možno poprosiť naozaj, aby sme si krotili vášne v rámci tej diskusie, nech nie je treba,
aby nikoho, niekto tu prišiel k nejakej ujme, počul som pred chvíľočkou pána poslanca
Djordjeviča, ako odporúčal pánovi poslancovi Ihnátovi, aby si dal magnézium. Ja by
som len rád reagoval na pána poslanca Karabina, nejako nie celkom rozumiem tej vete,
že nekradne sa a je problém. Vám to hádam vadí, že sa nekradne alebo či ako? Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Diskusiu, nech sa páči pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ospravedlňujem sa, mal som asi ďaleko mikrofón od úst. Mám
troška hlasovú indispozíciu, lebo som chorý. Pokúsim sa vysvetliť to, čo som nepovedal
vo svojom úvodnom vstupe a podotýkam, že v súvislosti s členom predstavenstva, s
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pánom Gimom nejde o žiadne nejaké porušenie zákonov alebo zanedbávanie činnosti.
Prácu pána Gimu si vážime, určite v tej ekonomickej oblasti odviedol veľký kus práce a
dozorná rada vo svojej zápisnici skonštatovala v podstate niektoré výhrady s jeho
činnosťou, prípadne niektorými návrhmi, ktoré prišli do predstavenstva. Nakoniec jeden
z tých návrhov odporučila dozorná rada aj pozastaviť, aby sa to uznesenie
nevykonávalo, ale nespôsobili žiadnu škodu, nenastalo, teda skutočne nechcem ani voči
pánovi Gimovi útočiť, je to legitímne rozhodnutie dozornej rady, ktoré odporučilo
ukončiť pôsobenie pána Gimu, možnože pre pána Gimu je to priestor, aby mohol, ja
teda súkromne teda viem informácie, že pán Gima má zámer, aby pôsobil v niektorých
iných spoločnostiach, aby rozvíjal svoje podnikateľské aktivity v niektorých iných
oblastiach. Čiže v podstate umožníme mu pôsobenie v ďalšom jeho podnikateľskom
živote. Boli tam určité výhrady zo strán zástupcov zamestnancov počas toho roka, ktoré
pôsobil, ale nie sú žiadne také výrazné, ale nakoniec dozorná rada zhodnotila, že takýto
návrh dá. Opakujem, pána primátora sme osobne informovali o niektorých výhradách,
samozrejme môže to byť pohľad dozornej rady, môže to byť pohľad zástupcov
zamestnancov, ale skutočne pán Gima nič nevyviedol v tom dopravnom podniku,
skutočne chcem ho týmto obhájiť, ale je tu legitímna možnosť, aby sme takýto návrh
dali a riešili, nakoniec pôsobenie pána Gimu bolo tiež plánované nie až také dlhodobé v
predstavenstve ako je to teraz. Takže skutočne nehľadajte za tým žiadnu senzáciu.
Skúsime ešte zareagovať na pána Špaka. Pán Špak, toto nie je o košieľke, ja som vám to
včera vysvetlil, musím to povedať všetkým, aby to počuli. Čo som ja namietal je to, že
navrhujete materiál... (pozn.: zaznel zvukový signál) Dovoľte mi alebo sa prihlásim?
Vy ste navrhoval včera koncepčný materiál, ktorý by znamenal vážne investície mesta
Košice, vytvorenie nejakých orgánov bez toho, aby ste predložili materiál v zmysle
rokovacieho poriadku, ktorý hovorí ako sa predkladajú materiály a že môže ich predloží
aj poslanec, ale musia prebehnúť systémom odborné útvary, odborné komisie všetky, ak
je to potrebné, mestská rada, ktorá to posunie na prerokovanie aj so stanoviskami
odborných útvarov mesta Košice a potom môžeme fundovane o takých veciach
rozhodovať. Nedá sa to porovnávať s materiálom, ktorý tu predložil napr. pán kolega
Karaffa alebo tento materiál, ktorý predkladám ja.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými, nech sa páči, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, ako pán predseda
dozornej rady poslanec Filipko vlastne povedal, že nič sa nestalo, čiže všetko je ako
keby v poriadku, dozorná rada sa rozhodla vlastne, tak že je to OK. Ja by som poprosil,
aby sa nezabudlo na to pán primátor, čiže tí dvaja členovia, čiže generálny riaditeľ tu
sedí ako Dopravného podniku mesta Košice tu hore, ja sa pozerám na neho a tak isto tu
sedí člen predstavenstva magister Čop, takže keby zo svojho pohľadu len veci povedali
potom, ako skončia diskusné príspevky, aby povedali vlastne tu je časť dozornej rady
a tu je časť predstavenstva, čo sa vlastne stalo, čiže aby sme my mali jasno pri tom
hlasovaní. Toto chcem ako, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Filipka, predkladateľa návrhu.
Pán poslanec Filipko, mne je fakt smutno, že 2. deň tu ste a 2. deň ste si neprečítali, že
dve komisie, ktoré prejednali tieto návrhy ich odporúčali zastupiteľstvu prejednať a
točíte dookola to isté. Však už otvorte ten e-mail, všetci poslanci to videli a tak ako
teraz dozorná rada niečo odporúča, tak ja samozrejme musím dôverovať tej dozornej
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rade, ja tam nesedím tzn., keď to odporúča, áno je mi ľahšie rozhodnúť a aj na to sú
komisie, pán Filipko, pán poslanec, lebo tie zasadajú a odporúčajú zastupiteľstvu, na to,
to jediný náš odborný poradný orgán, sú komisie mesta, na toto je vymyslené, ale však
ste poslancom 20 rokov a neviete to. K tejto veci, čo je ohľadom toho vyhodenia, nedali
ste odpoveď. Ja som sa vás jasne pýtal, že troch vám treba a dvaja sa uživia? Koľko stál
ten jeden naviac? Tak to povedzte a chcem vidieť tú sumu a zosobniť to.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. No pripadá mi to
také bizarné, so všetkým sme spokojní a napriek tomu, aj s prácou pána Gimu, ale
napriek tomu ho ideme odvolať. Obrátim sa vám výsledky, ktoré ste včera prezentovali
z Transparency International, že Dopravný podnik mesta Košice skončil na 2. mieste v
rámci mestských podnikov od roku 2015 do roku 2019 bolo hodnotenie, prezrel som si
ho, napriek tomu ideme niekoho odvolávať, ale doteraz sa nikto nedozvedel dôvod. Je
to dosť zvláštne, pretože ak niečo sa stalo, sám hovoríte treba konkrétne pomenovať a
na základe toho sa poslanci rozhodnú. Teraz sa poslanci majú rozhodnúť na základe
niečoho v hmle a nevieme čoho. Lebo nás sa aj občania budú pýtať, že prečo ste ho
odvolali, keď neviete. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, s faktickými ešte pán poslanec Karabin a pán poslanec
Burdiga.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, opäť pán kolega Filipko.
Doteraz, ak som videl jeden otáznik, teraz ich vidím desať. Dôvod, vysvetlenie, prečo
dávame Gimu dole? Nepoznám ho, skúste nám zdôvodniť, naozaj, pre všetkých všetky
poslancov. Viete, ja nechcem hlasovať ako cvičené opica ako ste tu vpredu tých 5 lavíc
hlasovali a tak mi povedzte, ja zahlasujem za, za to, aby nebol v dopravnom podniku,
pokiaľ niečo porušil, nejaký zákon. Čo konkrétne porušil? Nejaký šofér bol nespokojný,
viete aj s nami sú nespokojní voliči, všetkým nevyhovieme, ale porušil nejaký zákon?
Vysvetlite to, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže pokúsim sa zodpovedať tie otázky,
evidentne ten horúci zemiak zase padol do mojich rúk, lebo každý sa tomu evidentne
bráni a myslím si, že poslanci potrebujú vedieť, ak majú hlasovať za niekoho odvolania,
aké sú dôvody, je mi ľúto, že doteraz to neodznelo, čiže budem sa snažiť podať to čo
najdiplomatickejšie. Členovia dozornej rady sa opakovane zaoberali pôsobením pána
Gimu ako člena predstavenstva, to nebolo prvýkrát, vyjadrili viacerí z nás, v podstate
skoro vždycky jednohlasne, sme vyjadrovali výhrady k jeho činnosti, ktoré sme
považovali za nesystémové alebo rovnako sme považovali za nesprávne a to bolo aj
zastavené, návrhy v súvislosti s aktivitami oddelenia obchodu a marketingu, na ktoré on
osobne dohliadal, taktiež v súvislosti s obstaraním ponúk na vykonanie forenzného
auditu, ktorý sme tu x-krát riešili, mesto Košice o tom hovorilo, že za to zodpovedal
práve dopravný podnik konkrétne to riešil prioritne pán Gima. Dozorná rada sa kriticky
vyjadrovala k návrhu nového odmeňovania na predmetnom oddelení, ktoré sme
považovali za nehospodárne a neekonomické. Nakoniec svojím uznesením číslo 43 sme
požiadali o okamžité pozastavenie výkonu uznesenia predstavenstva zo 14.10. v
súvislosti s návrhom odmeňovania, čo bolo realizované následne generálnym
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riaditeľom, teda to samotné pozastavenie výkonu toho rozhodnutia. Výhrady padali aj
dlhodobo k nezodpovedaným požiadavkám zástupcov zo strany zamestnancov, ktoré sa
adresovali členovi predstavenstva. Bolo tam niekoľko ďalších výhrad, ktoré naozaj s
ohľadom na citlivosť, keďže sa jedná o mzdy, keďže sa jedná o veci týkajúcej sa práce a
výkonu práce zamestnancami dopravného podniku, ja nerád by som zachádzal do
detailov, lebo nie je to veľmi vhodné. Verím, že som vám aspoň z časti zodpovedal vaše
otázky, že naozaj na to sú dôvody, inak by sme to určite nepredkladali.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Nedostal som a tretíkrát sa opýtam pána poslanca Filipka, je pravdou,
že sme rok fungovali s jedným človekom naviac? Koľko to stálo peňazí? Budeme to
zvládať ďalej, to ste už jasne povedali, že dvaja to zvládnu, tzn. fakt tu je vec, kto ho
nominoval, prečo ho tam nominoval, atď.? Tu nebudem konšpirovať, aj keď som čítal
statusy pána poslanca Liptáka, že kadejaké pozadie tu je za pánom primátorom, ale
dobre, však dozvieme sa časom.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, budem reagovať na pána Špaka,
súvisí to s ním, pán Vrchota a súvisí to s každým, hovoríte, že hovorím od veci.
Hovorím, to s každým súvisí, ktorý vystúpil. Ako keby, jednoducho nevypáčite to
z nich, zbytočná debata a ďalšia vec. Pán Gima tu nebol od 1. dňa, myslím, že to bol
pán Vrchota, ešte sme neboli poslancami mesta a napísal, že to je ten, ktorý má tú
modrú budovu na Mlynskej, pamätám si veľmi dobre e-mail pred rokom, keď sme mali
schvaľovať. Neprišiel v deň schvaľovania, neprišiel na žiadne zastupiteľstvo, nie je ani
teraz. Ja viem, že ho nechcete nikto obhajovať, že dávate otázky, ale v prvom rade by sa
mal obhajovať sám. Nie je tu, nezaoberajme sa, odvolajme, dovidenia.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ešte jedna informácia, korektne aj
pre pána Ihnáta. Dozorná rada bola zvolaná zhruba 5 dní pred konaním, áno nebol
veľký priestor a preto sme aj akceptovali nakoniec v deň rokovania, polhodinu pred
rokovaním, som dostal e-mail od pána Gimu, ktorý sa z účasti na rokovaní dozornej
rady ospravedlnil pre iné pracovné povinnosti a že si nevedel usporiadať už svoj
program. Chceli sme s ním rozprávať o našich výhradách, chceli sme s ním osobne
prerokovať pripomienky členov dozornej rady, ale nemohlo k tomu dôjsť. Napriek tomu
sme zhodnotili a navrhli takéto uznesenie, ktoré sme navrhli. A pre pána Špaka
neprekrúcajte to, čo sa nemá prekrúcať. Vieme rozumne, že dopravný podnik má troch
členov predstavenstva, ja som to teda možno nepovedal celkom správne alebo
nezrozumiteľne, myslel som na to, že 2 mesiace dopravný podnik dokáže fungovať,
kým schválime nového člena predstavenstva vo februári aj s dvoma členmi
predstavenstva a žiadne peniaze sa tu neplytvali, lebo každý si robil svoje úlohy, ktoré
mal alebo zastrešoval oblasti.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja znovu
zopakujem svoju požiadavku pred hlasovaním, aby vystúpili potom dvaja členovia
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predstavenstva a generálny riaditeľ, aby sme mali jasno vo veciach vlastne, aj tak keď
pán Burdiga teraz vystúpil, v tom jasno nemám, čiže jednoducho mne z toho vyplýva,
nechceme ho tam medzi sebou, čiže asi takto, ale to jednoducho pri mojom rozhodnutí
nie je to orechové, čo by som potreboval jasne mať na stole položené. Porušil niečo,
neporušil niečo, akým spôsobom, atď., toto nemám položené. Poprosím vás po tom, aby
sa nezabudlo na to, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Aj z tejto diskusie, by som sa chcel opýtať, či
pán Filipko s pánom Burdigom sú členmi dozornej rady toho istého orgánu, pretože pán
Filipko v podstate tu hovoril, ako keby za neho loboval, aby sme hlasovali a pán
Burdiga hovoril v podstate o úplne niečom inom. Tak teraz neviem, lebo zo strany pána
Filipka tu neboli skoro žiadne výhrady, ktoré by mali nejakým spôsobom niečo
nasvedčovať a pán Burdiga tu hovorí o niečom inom, tak teraz ako vážne neviem.
p. Polaček, primátor mesta: Faktická, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len toľko povedal, je to o tom, či
dôverujeme dozornej rade. Dozorná rada predložila návrh, ona vie prečo ho predložila,
ja jej dôverujem, zahlasujem za to, ako dozorná rada navrhuje. Keď nedôverujem
dozornej rade, nikde vám nikto nemôže dosť dôkazov na to, keď niečo nechcete. Keď
nebudete chcieť, tak keby sa vyjadrili všetci zamestnanci dopravného podniku po
jednom, tak aj tak nebudete spokojní. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte k pánovi Horenskému. Samozrejme
doplním tie informácie ešte raz. Ja chápem, pán Filipko je skôr diplomat a ja som skôr
ten, ako som povedal v úvode, ktorému ostal ten horúci zemiak a tie informácie dostať
musíte. Čo sa týka šetrenia prostriedkov na mzdy členov predstavenstva, podľa stanov
spoločnosti je predstavenstvo trojčlenné, tvoria ho predseda a dvaja členovia, generálny
riaditeľ je súčasne členom predstavenstva, čiže v žiadnom plytvanie prostriedkov
neprešlo. Doplním teda ešte raz, aby to bolo jasné, už iba nejak heslovite, dozorná rada
to konštatovala a mestskému zastupiteľstvu predložila svoje odporúčanie s ohľadom na
nesystémové kroky a návrhy v súvislosti s aktivitami oddelenia obchodu a marketingu,
v súvislosti s obstaraním ponúk na vykonanie forenzného auditu, v súvislosti s návrhmi
odmeňovania predmetného oddelenia, atď. To sú základné body.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Pán poslanec Burdiga, dobre, už som spokojnejší, už viem,
ako budem hlasovať a ku pánovi poslancovi a predsedovi komisie dopravy a výstavby,
tak ako povedal, mali by sme dôverovať tým našim poradným orgánom, tak ja len ti
chcem pripomenúť, ty si si včera nevšimol, že polovička, väčšina poslaneckého zboru
nedôverovala tvojej komisii a zrušila to, čo si odporúčal. Myslí na to.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu v tomto bode a dovoľte, aby
som vám povedal tri zásadné veci. Predseda dozornej rady si týmto plní záväzok, ktorý
dal - dozorná rada mu povedala, aby takýto návrh predložil. Bolo povedané, že prácu
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pána Gimu si vážime s nejakými výhradami. Pán Gima zvládol štrajk v dopravnom
podniku, práca s ľuďmi je naozaj veľmi náročná a ak zamestnanci chcú rozhodovať
o tom, kto v predstavenstve bude alebo nie, nie je to úplne správne. Pána Gimu som
navrhol pred rokom v decembri ja osobne, dlho som hľadal ekonóma a človeka, ktorý
bude prínosom pre dopravný podnik. Pán Gima ma už osobne, po polroku, pretože ja
som vravel, že je to na pol roka, stojím si za svojím slovom, požiadal, aby mohol z
predstavenstva odísť a ja som ho požiadal, nerobme to, ešte potrebujeme pomôcť. Pán
Gima 6. decembra 2019 a mi zaslal list, ktorý vám prečítam, teda pred tým, ako vôbec
mohol vedieť, že bude rokovanie dozornej rady.
Vážený pán primátor, na základe vášho oslovenia som následne prijal v decembri 2018
ponuku na členstvo v predstavenstve Dopravného podniku mesta Košice za účelom
analýzy a nastavenia podnikových procesov v Dopravnom podniku mesta Košice.
Následne po 6. mesiacoch som akceptoval návrh na predĺženie členstva v
predstavenstve o ďalších 6 mesiacov, čo uplynie práve v mesiaci december 2019. Touto
cestou by som rád poďakoval za poskytnutú príležitosť, no vzhľadom k mojim ďalším
aktivitám, ktoré mi neumožňujú sa časovo plnohodnotne venovať tejto činnosti vás
musím požiadať o definitívne ukončenie môjho členstva v predstavenstve Dopravného
podniku mesta Košice najneskôr do konca februára 2020.
Týmto vás chcem, vážení páni poslanci, požiadať, aby sme pána Gimu neodvolávali z
členstva predstavenstva, pretože ja si osobne neviem predstaviť, že vianočné sviatky,
dovolenkové obdobie, pôjdeme v dopravnom podniku s dvoma členmi predstavenstva,
pretože dvaja členovia podpisujú dokumenty, aj pán riaditeľ Čop pôjde na dovolenku,
mnohí pôjdu na dovolenku, ja si nedovolím uvoľniť pána Gimu z funkcie do februára
2020. Akokoľvek by ste rozhodli, dopredu avizujem, nebudem akceptovať uznesenie
mestského zastupiteľstva a uznesenie nepodpíšem. Urobím tak vo februári 2020 a
osobne vám ručím za to, že pána Gimu, pán Gima jednoducho odíde z predstavenstva
na svoju vlastnú žiadosť. Ale ja neohrozím fungovanie dopravného podniku s tým, že
jednoducho bude tam jeden člen, lebo on nevie fungovať a preto sú traja členovia
predstavenstva. Nehnevajte sa, prosím, na mňa, urobíme to vo februári, tak ako sa patrí
a má. Ďakujem pekne, diskusia bola uzavretá, hlasovanie je na vás. Nech sa páči. Viete,
ja som prvýkrát urobil to, že som sa absolútne nezapájal do diskusie a som bol ticho,
lebo som si chcel vypočuť, ako sa bude vyvíjať, keď sa nebudeme zapájať. Poďme,
prosím, hlasovať. Návrh na uznesenie, ďakujem.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen predstavenstva: Návrh uznesenia, ktorý predložil pán poslanec
Filipko a zároveň predseda Dozornej rady DPMK: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov, § 12 písmena d) a písmena e), § 14 ods. 2 Štatútu mesta Košice a
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, v obchodnej spoločnosti Dopravný
podnik mesta Košice a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31 701 914, v ktorej
mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia s
účinnosťou ku dňu 13. decembra 2019 rozhodlo: odvoláva z funkcie člena
predstavenstva Ing. Jozefa Gimu.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 76 za: 28, proti: 2, zdržali sa: 3
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Môj názor poznáme.
--181

Bod č. 37
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Zmena členov v orgánoch
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ z pokračovania IX. zasadnutia MZ
dňa 03.10.2019
Bod číslo 37 bol v úvode rokovania vypustený.
--Bod č. 38
Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 30.09.2019
p. Polaček, primátor mesta: Bod 38 Programový rozpočet mesta Košice - Informácia o
hospodárení k 30.09.2019. Dámy a páni, vážení poslanci, rád by som vás požiadal
o možnosť, aby sa ku mne posadila aj pani Moleková, ktorá má na starosti dane, pani
Kažimírová, ktorá má na starosti rozpočet, aby sme vedeli veľmi rýchlo reagovať a boli
aktívni v rámci nasledujúcich bodov - programový rozpočet, informácia, návrh zmien
VZN o daniach, návrh programového rozpočtu, atď. Bude to omnoho praktickejšie,
budem rád, že vám to nebude prekážať. Dámy, nech sa páči. Programový rozpočet
mesta Košice - Informácia o hospodárení k 30. 09. 2019, nech sa páči, otváram
diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Mám procedurálny návrh, pán primátor, by som poprosil, aby sme
hlasovali po tomto bode 20 minútovú prestávku, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Mal som aj v pláne to tak urobiť, že dáme si tento bod a následne
urobíme prestávku, čiže nie je ani potrebné hlasovať. Urobme tak. Nech sa páči,
procedurálny návrh, hlasujme.
Hlasovanie č. 77 -

za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, čiže po tomto bode bude prestávka. Ďakujem.
Nech sa páči, diskusia otvorená. O slovo požiadal pán poslanec Djordjevič. Nech sa
páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, čiže pôjdem rovno k veci. Budem
sa pýtať prečo sú kapitálové výdavky čerpané iba na 22,3 % napr. sú tam nulové
položky Pamätník 1. a 2. svetovej vojne, atletické ovály, oprava telocviční 14 %, potom
ešte opravy chodníkov, ktoré bolo rozsah 3 mil. je plnený na 35 %. Jednoducho, my
ideme zvyšovať dane, aby sme mali viac peňazí, ale nie sme v podstate pripravení na tie
investície, tak podľa môjho názoru a to poviem ešte raz pri tých daniach, ale je vtedy
potrebné dvíhať dane, keď je mesto pripravené na investície a či sme naozaj pripravení
na toto plnenie programového rozpočtu pre tento rok tomu nenasvedčuje, takže
poprosím o nejakú argumentáciu, v čom to viazne, prečo je rozpočet plnený nie na tri
štvrtiny akoby bolo potrebné a žiaduce vzhľadom na dátum k odpočtu, čiže k
30. septembru 2019, ale naozaj niektoré položky sú zanedbané a meškajú alebo
nerealizujú sa, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, budeme si písať poznámky verím, že potom na
záver sa pokúsime zodpovedať všetko naraz, lebo určite sa budú niektoré veci
opakovať. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga.
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p. Burdiga, poslanec MZ: Ja by som pri tomto bode rád predložil návrh uznesenia, ak
dovolíte. Keďže ide o informáciu o hospodárení k rozpočtovým opatreniam: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach na svoje zasadnutie dňa 13. 12. 2019 prijalo nasledujúce
uznesenie: žiada primátora mesta Košice za a), aby na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva predložil správu o realizovaných rozpočtových opatreniach v roku 2019,
za b), aby na každom ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil informáciu o
realizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Predkladá Henrich Burdiga, 13.12.2019. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ako ste to dali, pán poslanec, môžem vidieť, lebo myslím, že my
to plníme, len si to vyjasníme. Pozrite sa na to, prosím. Ďakujem pekne, diskusia stále
beží. Ak sa do diskusie nikto nehlási, bola tu vlastne jedna otázka, ktorá bola tak
komplexná smerom ku kapitálom. Tie kapitály vlastne, áno to plnenie nie je ideálne, na
druhej strane mnoho faktúr dobehne október, november, december, či je to napr. most
Moskovská, atď., niektoré projekty sa utlmili, nebolo dosť prostriedkov, čiže ten stav
taký je, aký je, ho tam naozaj vidíte. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram
diskusiu v tomto bode a ja poviem. Informácia o rozpočtových opatreniach je vždy v
materiáloch, ktoré hovoria o hospodárení za kvartál a zároveň sa, mám pocit aj
zverejňujú na internete. Teda tie, ktoré prechádzajú zastupiteľstvom tie sa zverejňujú,
ostatné, ktoré neboli, tie sa objavujú vždy v tomto štvorročnom materiály. Taký je
postup. Ďakujem pekne, to je všetko, nech sa páči, návrhová komisia.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrhovej komisii bol
doručený jeden návrh od pána poslanca Burdigu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 žiada primátora mesta Košice po a), aby na
najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil správu o realizovaných
rozpočtových opatreniach za rok 2019, po b), aby na každom ďalšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva predložil informáciu o realizovaných rozpočtových
opatreniach za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 78 -

za: 20, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bo prijatý. Nech sa páči, pokračujte v návrhu.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie
Programový rozpočet mesta Košice - Informáciu o hospodárení k 30. septembru 2019.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím vás hlasujte o návrhu.
Hlasovanie č. 79 -

za: 302, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.
Predtým, ako vyhlásim prestávku a prídeme k bodu 39, navrhujem, aby prestávka bola
20-minútová. Pred nami je potom bod o miestnych daniach, ak náhodou máte nejaké
otázky, kolegyne budú tu, viete aj interne cez túto prestávku sa ich spýtať niektoré veci,
názory. Budem rád, ak to využijete. Ďakujem pekne.
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- - - prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Páni poslanci, kolegyne, kolegovia poslanci, poprosím vás,
posaďme sa, aby sa mohli pokračovať a stihnúť večer, to čo niektorí večer stihli. Prosím
prezentujete sa kolegovia, 18 prezentovaných poslancov, poprosím ešte dvoch.
Ďakujem pekne, nasleduje bod číslo 39.
--Bod č. 39
Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach
p. Polaček, primátor mesta: Návrh zmien všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo
132 o miestnych daniach, po tomto bode nasleduje bod Návrh Programového rozpočtu
mesta Košice na roky 2020-2022, otváram bod číslo 39. Zámerne spomínam aj
programový rozpočet, pretože tieto body sú navzájom prepojené previazané, ak dovolíte
pri daniach najprv budem trošku rozprávať o rozpočte, aby sme rozumeli, akým
spôsobom sme sa dostali k niektorým číslam a niektorým podkladom. Programový
rozpočet mesta Košice na roky 2020-2022 sa tvoril niekoľko pomaly mesiacov, od leta
sa snažíme vysvetliť aj verejnosti a médiám aj vám kolegovia poslanci, že posledné
sociálne balíčky vlády tejto krajiny spôsobujú obrovské výpadky alebo aj obrovské
záväzky mesta Košice smerom na rozpočet na služby verejnoprospešné služby, ktoré
sme povinní zo zákona robiť. Niekoľkokrát som dosť povedal, ale dovoľte aby som
zopakoval koľko peňazí nám vo všeobecnosti chýba na základe rozhodnutí vlády
parlamentu, aké dopady týchto rôznych balíčkov na príjmy a výdavky rozpočtu mesta
Košice na rok 2020 mali. Prvým výpadkom je zníženie príjmov z podielových daní je to
novela zákona č. 595/2003 Z.z., ktorá hovorí o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane
z 19,2 násobku životného minima na 21 násobok, čo znamená pravdepodobne zníženie
príjmov z podielových daní pre mesto Košice 6.000.000,- Eur s tým, že v tejto chvíli už
máme aj ani nie prognózy, ale zo štátneho rozpočtu máme odčítané čísla pre mesto
Košice a tie sú nižšie ešte o 700.000,- Eur, ktoré v rozpočte nie sú premietnuté, lebo táto
informácia sa objavila v piatok. Je to spôsobené tým, že o túto sumu dostávame z
podielových daní jednoducho menej i napriek tomu, že v minulosti podielové dane
rástli, ale rástli vďaka tomu, že ekonomike štátu sa darilo a ľudia za svoje dane
odvádzali dane, za ktoré zároveň samospráva, mestá a obce získavala podielové dane.
Druhým dokumentom zákonným, ktorý spôsobil výpadok v mestskom rozpočte je
zníženie príjmov z podielových daní to je tých 700.000,- Eur pardon to som už hovoril,
sa vám ospravedlňujem. Tretím je zníženie poplatku za uloženie odpadu v súlade so
zákonom č. 329/2008 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu zákonom č. 587/2004 Z.z. o
environmentálnom fonde a nariadením vlády č. 330/2018 Z.z. sú príjmy z poplatkov
príjmom environmentálneho fondu, ktorý následne rozdeľuje pre obce. Z dôvodu tejto
legislatívnej zmeny a zníženia produkcie spoločnosti U. S. Steel Košice kedy z troch
vysokých pecí dnes sa prevádzkujú len 2 bude príjem z poplatku oproti
predchádzajúcim rokom, poplatku za odpad, ktorý skládkujú nižší o 1,5 milióna Eur.
Zvýšenie poplatkov zamestnancov vo verejnej službe o 10 % od 1. januára 2020
v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce o verejnom záujme a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na roky 2019
a 2020. Uvedené sa týka zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií
zriadených mestom Stredisko sociálnej pomoci, Psychosociálne centrum, K13, Knižnica
pre mládež, Správa mestskej zelene, ZOO, Creative Industry a podobne Mestská polícia
mesta Košice, samozrejme Magistrát mesta Košice je náklad +3.000.000,- Eur pri tejto
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sume hovorím, že mesto Košice zapracovalo nie 10 % ako nám zákon hovorí v rámci
Magistrátu mesta, ale len 3 percentá na zvýšenie miezd oproti 10-tim, tzn. je to
indikátor k tomu, že mesto v rámci magistrátu hľadá riešenia, aby ušetrilo. Zvýšenie
platov pedagogických a nepedagogických zamestnancom o cca 12 až 13 % v súlade s
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z. a Nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z. hovorí o sume 6,5 milióna Eur, nakoľko mesto
Košice najväčší školský úrad a zamestnáva takmer 2500 pedagogických a
nepedagogických pracovníkov v školstve. Zvýšenie výdavkov v sociálnych službách
novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, zmena spôsobu výpočtu výšky
finančných príspevkov na prevádzku poskytované sociálne služby a to, že finančný
príspevok mesta nebude možné znížiť o príjmy z úhrad za sociálne služby poskytované
neverejným poskytovateľom, ale iba o príjmy z priemerných úhrad verejného
poskytovateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku a zároveň zvýšenie platov
zamestnancov vo verejnej službe o 10 % v našom prípade robí plus a to výpadok
900.000,- Eur. Zvýšenie výdavkov na zimnú údržbu komunikácií novela zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách tzv. chodníková novela, zmena
starostlivosti o chodníky pri budovách zo správcov na vlastníkov a o správcoch
chodníkov, to je na samosprávy, čo výrazne vyššie výdavky predovšetkým pri zimnej
údržbe, ak sa pamätáte zo sumy 1,5 milióna Eur dnes už máme výdavky 3,3 miliónov
Eur to je z minulého roka, v tomto roku by sme potrebovali ešte +700.000,- Eur, aby
sme vyčistili aj tých 140 km chodníkov, ktoré boli verejnosťou kritizované a ktoré
nevieme finančne utiahnuť, a preto sme na nich dávali tie nepopulárne modré tabuľky,
za čo sa na jednej strane obyvateľom ospravedlňujem, ale na druhej strane nevieme
konať inak ak nemáme dosť peňazí na to, aby sme mohli tieto chodníky vyčistiť. Novela
zákonníka práce - rekreačné poukazy, ktorá platí pre organizácie nad 49 zamestnancov,
povinnosť zamestnávateľa prispievať na rekreáciu zamestnancom vo výške 55 %
maximálne 275,- Eur/zamestnanec, školstvo 2100 zamestnancov, magistrát mesta 380
zamestnancov, mestská polícia 268 zamestnancov, Správa mestskej zelene, Zoologická
záhrada atď., plus alebo výpadok 937.200,- Eur. Novela zákona č. 244/2010 o dotáciách
a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, obedy v školských jedálňach zadarmo
výpadok 300.000,- Eur, celkový dopad na príjmy rozpočtu 2020 - 6,6 mil. Eur, celkový
dopad na výdavky rozpočtu 2020 +13.840.000 dopad, teda na rozpočet v roku 2020 je
20.510.547,- Eur z týchto dokumentov, ktoré som vám teraz čítal. Ak sme do rozpočtu
začali zapracovávať všetky požiadavky mestských organizácií, podnikov, pretože našim
záujmom je aby fungovali a aby mohli poskytovať služby vo verejnom záujme, čo
najlepšie tak tieto požiadavky, ktoré neriešia len investičný dlh, ktorý je v stovkách
miliónov eur, ale základné požiadavky, aby si mohli pracovať bol 65.000.000,- Eur.
Keď sme toto všetko dali do rozpočtu nič iné nám neostávalo a začali sme jednoducho
škrtať, znížili sme mzdy na magistráte mesta, znížili sme výdavky na zimnú údržbu,
znížili sme požiadavky oddelenia dopravy na opravu ciest a pod. Takýmto spôsobom
sme sa dostali na sumu približne mínus 10.000.000,- Eur je tam napríklad aj škrtnutie
mestskej polícii, keď vidím pána náčelníka už dnes nie v slávnostnej uniforme, tam sme
škrtli 300.000,- Eur, teda 20 policajtov nových, ktorí by mohli nastúpiť. Takýmto
spôsobom sme sa dostali na hranicu približne 10.000.000,- Eur kde už sme, ak chceme,
aby mesto fungovalo, a aby sme mohli zostaviť rozpočet sme už nevedeli nájsť to
pomyselné dno, čo všetko ešte by sa mali urobiť, pretože na rozpočet nevplýva len naše
rozhodnutie, čo sa nám páči a, čo nie, ale musíme rešpektovať zákony musíme
rešpektovať aj vlastné uznesenia, ktoré nás zaväzujú, aby sme niektoré položky do
programového rozpočtu jednoducho zapracovali, preto sme po naozaj dlhom váhaní a
po konzultácii aj s oddelením daní, rozpočtu ekonómov pristúpili k tomu, že ak chceme
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rok 2020 prežiť a nechceme, aby mestský rozpočet skolaboval alebo mesto Košice
skolabovalo potrebujeme tých 20.000.000 nahradiť minimálne sumou 9,5 milióna Eur a
to jediným zdrojom jedinou možnosťou, ktorú mesto Košice má sú dane z
nehnuteľností, o ktorých sa dnes v tomto bode budeme rozprávať. Nie je to populárne
nie je to príjemné, ale nemôže alebo resp. vo svete funguje vždy rovnováha, ak vláda na
základe svojich predvolebných sociálnych a iných balíčkov a iných opatrení zoberie
peniaze samosprávam, samosprávy majú jedinú možnosť a to je začať sa zaoberať so
zvyšovaním daní. Dane sa dnes v rámci Slovenskej republiky zvyšujú skrz celým
Slovenskom, nie sú to len krajské mestá sú to aj okresné dediny, obce je ich množstvo,
pretože to, čo v našom prípade znamená 20.000.000 a nevieme sa pohnúť alebo desať
keď rozprávame iba o daniach, tak v inom meste 300.000 znamená presne taký istý
problém ako u nás. Toľko možno na úvod k tomu ako sme prišli k sume 9,5 mil. Eur ja
by som poprosil ešte pani Molekovú, ktorá za dane nechcem povedať nesie
zodpovednosť, ale každopádne zostavovala, hľadala riešenia modely, lebo my sme jej
dali úlohu potrebujeme nahradiť 9,5 mil. Eur a ona hľadala ten najideálnejší vzorec,
ktorý nikdy nie ideálny, aby dokázala to daňové zaťaženie rozdeliť medzi položky,
ktoré nám zákon ukladá. Nech sa páči pani Moleková, máte slovo.
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov MMK: Ďakujem pán primátor za slovo.
Vážené zastupiteľstvo dovoľte mi, aby som vám povedala ako sme pristupovali k
zostavovaniu sadzieb na dani z nehnuteľností. Možno sa vám z tabuliek, ktoré ste mali
predložené zdá, že pri sadzbách za rodinné domy, sadzba za byty je percento veľmi
vysoké. Upozorňujem na to, že tieto sadzby, pri sadzbách za rodinné domy a byty boli
v meste Košice nastavené veľmi nízko, preto to percento sa zdá veľmi teraz také vysoko
nastavené. Keď si pozrieme krajské mestá ako boli napr. Trnava, Banská Bystrica,
Nitra, Žilina, všetky tieto mestá mali podstatne vyššie sadzby ako malo mesto Košice. Z
tohto dôvodu to percento u nás je veľmi vysoké, zoberieme napr. Banskú Bystricu tá
mala 0,30 v roku 2019, Nitra 0,35, Trenčín, Prešov 0,34. My sme mali II. a III.
kategórie 0,265 tzn., že to percento teraz znie veľmi kriticky 277 % II. a III. kategórii
takže, ak sa budeme pozerať na to, že percento veľmi dvíhame, bude taký pohľad, že
veľmi vysoko dvíhame ceny, ale ak sa budeme odvíjať od samotnej sadzby, tak tá
sadzba nie je až tak veľmi vysoko nastavená, to isté je to u sadzieb za byty. Keď
pozrieme ako dvíhame, sadzby za pozemky alebo sadzby za podnikateľské objekty
tamto percento už nie je až také vysoké, tam ideme v priemere o 50 až 60 %, takže
pristupovali sme k tomu naozaj zodpovedne. Urobili sme viacero modelov, najprv sme
pristúpili k tomu, že sme tie sadzby dvíhali tak, že sme zdvihli celkové dane o 4,5
milióna potom o 5.200.000 potom o 6.200.000, vystupovali sme k tomu tak ako sme
zostavovali rozpočet. Naozaj sme spravili možno 12 verzií, kým sme prišli k tomu, aby
sme zodpovedne zastavili rozpočet, takže toľko z mojej strany. Naozaj sme pristupovali
k tomu zodpovedne, aby sme vám predložili takú verziu, ktorá zodpovedala tomu, že by
sme predložili tých 9,5 milióna, ktorých sme nutne potrebovali do rozpočtu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je ešte niečo? Možno pani Kažimírová, vás niečo
napadá? Aby sme v úvode zodpovedali to, čo si myslíme, že je dôležité.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Ja si dovolím ešte zdôrazniť to, čo je napísané aj
v dôvodovej správe k VZN o miestnych daniach a to je informácia o správe Európskej
únie za rok 2017, ktorá konštatuje v správe o Slovensku, že príjmy z majetkových daní
patria medzi najnižšie v rámci Európskej únie. V roku 2017 dosiahli majetkové dane iba
0,4 % hrubého domáceho produktu, kým priemer v Európskej únii je až 1,6 percenta,
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čiže aj na základe toho je vlastne odporúčanie naprieč celým Slovenskom, aby sa
postupne mestá a obce hľadali teda zdroje, nielen v tlaku na štát na vládu ale, aby
hľadali rezervy v rámci miestnych daní, pretože štát vzhľadom na to aká je situácia na
Slovensku zrejme nám nepomôže a musíme si pomôcť sami. Zároveň chcem povedať aj
k rozpočtu, že tá suma, ktorá nám chýbala tých 9,5 resp. až 10.000.000,- Eur tak po
zoškrtaní výdavkov rozpočtu bežného rozpočtu, ktorý bol vo výške schodku takmer
24.000.000,- Eur sme vyškrtali 14.000.000,- Eur, aby sme teda sa dopracovali k tomu,
že naozaj už tých 9 - 10 mil. nie je možné, keď chceme zachovať všetky
verejnoprospešné služby, ktoré musíme vykonávať v zmysle zákona o obecnom
zriadení. Ešte posledná informácia keď si zoberieme, že dane sa nemenili 7 rokov od
roku 2013 tak za toto obdobie príjmy mesta získané z dane sú na rovnakej úrovni vo
výške cca 20.000.000,- Eur ročne, ale výdavky mesta za rovnaké obdobie vzrástli zo
140 mil. v roku 2012 na 235 mil. v roku 2019, čo je nárast absolútnej hodnote
95.000.000,- Eur je to takmer 70 percentný nárast a z toho len bežné výdavky zvýšili o
viac ako 70.000.000,- Eur, čo je viac ako 60 %, čiže aj z týchto čísel je zrejmé ako rastú
výdavky samosprávy vo všetkých verejnoprospešných službách a ešte predsa len
posledná informácia aj tá je uvedená v dôvodovej správe, ale poviem aj tú, že za toto
isté obdobie od roku 2013 priemerná mzda na Slovensku vzrástla z 824,- Eur na 1.101,Eur v roku 2019 a prognóza na rok 2020 je 1.148,- Eur, čiže to zvýšenie je takmer o
40 %. Priemerná minimálna mzda vzrástla o viac ako 70 % zo sumy 338,- Eur v roku
2013 na 580,- Eur v roku 2020. Miera inflácie spotrebiteľských cien za posudzované
obdobie, teda od roku 2013 do roku 2020 je viac ako 10 % z toho teda vyplýva, že ten
nárast miezd je vyšší ako miera inflácie, čiže reálne mzdy rastú a teda životná úroveň
obyvateľstva za toto obdobie výrazne stúpla. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, diskusia je otvorená. Nech sa páči
procedurálne návrhy, či to je okej len chcem vysvetliť skôr ako pán Špak navrhne
procedurálny návrh, že ak by sme chceli prerušovať rokovanie v tomto bode, tak my
musíme dnes sa rozhodnúť, či chceme alebo nechceme k tomuto pristúpiť, ak sa
rozhodneme že nie a chceme tento bod posunúť nie je možné v roku 2020 sa k tomuto
bodu vrátiť, resp. môžme sa vrátiť, ale naše rozhodnutie bude platné až od roku 2021.
Ďakujem pekne, pán poslanec Špak mal procedurálny návrh, už asi nie. Nech sa páči
pán Djordjevič. Pardon, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Možno poprosím najprv kolegov, aby tento vážny
návrh, ale aj zároveň brali tak, že buďme faktickí a vecní a keďže väčšina z nás tu žije z
výsledkov svojej práce a nie z činnosti a nedvíhajú nám platy 40 % za činnosť, ale za
výsledky. Tak vás poprosím nemrhajte časom tak ako pred chvíľou pán primátor i
napriek tomu, čo navrhnem. Navrhujem teraz pri tomto bode, ktorý je takým našim
zákonom mesta, ak je to možné bod 39, 40 neobmedzovať počet vstupov pre poslancov.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol vyslovený, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 80 –

za: 22, proti: 0, zdržali sa: 13

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Nech sa páči druhý
procedurálny návrh rušíme, dobre. Faktická, nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem budem reagovať na vás, ja sa
chcem opýtať, čo dostanú obyvatelia naviac, za to, že zaplatia vyššie dane, či budú mať
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lepšie cesty, lepšie chodníky, či budú mať pokosené pozametané, v zime odhrnutý sneh,
čo dostanú títo obyvatelia zaplatia daň za rozvoj, zaplatia vyššie dane z nehnuteľností,
zaplatia dane za odpad, ktorý tu o chvíľku budeme riešiť. Na túto otázku by som si
poprosila odpoveď a moja ďalšia otázka je, či zvýšite vyšší podiel pre mestské časti z
týchto daní z nehnuteľností, aby mestské časti mohli konečne začať vykonávať svoje
kompetencie tak, ako sa od nich očakáva od ich obyvateľov ako očakávajú ich
obyvatelia, aby mohli konečne robiť nejakú investičnú činnosť poviem príklad zase,
zoberiem našu mestskú časť Šaca, kde my robíme správu, kosenie a čistenie v lete.
p. Polaček, primátor mesta: Pani Iľaščíková, prihláste sa prosím zase do diskusie.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Dobre, prihlásim sa.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karabin. Ja postupne budem si
písať otázky a pokúsim sa potom v nejakom bloku ich zosumarizovať. Pán poslanec
Karabin, nech sa páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, asi sa tu všetci
zhodneme keď som rozprával s kolegami poslancami, starostami, že dane treba
zvyšovať, čím myslím, že tie dane zvýšime. Problém asi bude výška o koľko to
zvýšime, keďže včera aj mesto Bratislava zvyšovalo dane aj to schválili. Tak ja som
porovnával podobné alebo mestské časti, ktoré vyzerajú podobne ako mestské časti
v Košiciach, tak príkladne Karlova Ves rodinný dom 130 m²/123,- Eur to je menej ako
euro, Staré Mesto byt 80 m²/80,- Eur. Bavíme sa o Bratislave - Rača 50 metrový byt
45,- Eur opäť menej ako jedno euro a teraz domy v Rači 90 centov za 1 meter. U nás v
Myslave, Kavečanoch, Lorinčíku, Pereši oveľa viac a v Bratislave je úplne iná kúpna
sila ako je v Košiciach, pričom pôvodný návrh vychádza z toho, že o domy máme platiť
o 269 % viac, určite tento návrh nepodporím. Vravel som podporím zvýšenie daní,
financie treba do kasy, ale nemôžme ísť o nejakých 270 %. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, trošku vás poopravím pán poslanec určite
nemáme o veľa, je to o 5 centov keď ste spomínali dom, čiže opäť centov verím, že
nájdeme nejaký kompromis spoločne a nedá mi pri tom vašom podnete nezareagovať,
keby sme aj my dostali 24 mil. Eur od vlády aj my vieme kompenzovať niektoré veci
pre obyvateľov. Žiadosť išla o stretnutia aj my chceme odpustiť dlhy voči vláde, ktoré
mesto Košice má presne z toho istého obdobia ako mesto Bratislava a myslíme si, že
rovnaký meter by mal byť na celú samosprávu a postavenie Bratislava a Košíc myslím
si, že netreba porovnávať. Čiže, áno je to percento. Verím, že nájdeme kompromis, kým
prídeme do cieľa dnešného rokovania v tomto bode. Pani poslankyňa Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor ja vás v prvom rade
poprosím, aby ste všetky relevantné informácie povedali na začiatku, aby sa nestalo to
ako pri predchádzajúcom bode, že sme pol hodinu diskutovali o niečom, čo ste potom
zmietli zo stola. Vyjadrím sa alebo nadviažem na kolegyňu pani poslankyňu Iľaščíkovú,
áno všetci rozumieme, že nám chýbajú nejaké financie v rozpočte a treba hľadať zdroje,
no asi najdôležitejšiu čiastku, ktorú si všetci tuná kolegovia položia je prečo nečerpáme
žiadne externé zdroje, nevyužívame rôzne možnosti, ktoré máme a toto je asi na
zamyslenie pre vedenie v našom meste, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani Slivenská len drobnosť ja sa
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ospravedlňujem, že som vás v tom predchádzajúcom bode rozprávať, ale ja som naozaj
čakal, že sa dozviem na pána Gimu niečo škaredé, nedozvedel som sa. Nech sa páči pán
poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor za slovo, takže poďme na to, v
dôvodovej správe tohto bodu sa uvádza nárast výdavkov vo výške 67,8 %, ale
nespomína sa rast podielových daní, teda prínosu pre mesto za posledných 5 rokov,
ktorý bol vo výške 63,73 %. Poďme k sociálnym balíčkom, ktoré ste vyčíslil a ich
dopad na rozpočet vo výške 20 mil., prvé ako zníženie príjmov z podielových daní.
Pýtam sa ako ste na túto sumu prišli, aké vstupné údaje ste použili a čo sa čím násobilo.
Jednoducho chcem rozmeniť 6 mil. na drobné. Prečo sa pýtam? V rozpočte riadok 3
položka 111 výnos dane z príjmu fyzických osôb je rok 2019 napísaných 109 mil. a rok
2020 112 mil., tak do rozpočtu ste dali zrazu 3 mil., ale v dopadoch hovoríte o výpadku
6 mil., tu je rozdiel zdôvodnite ho, vysvetlite to. Poďme ďalej, zníženie príjmov z
podielových daní podiel pre mesto to je v poriadku akceptujem dajme tomu. Ďalej
zníženie poplatku za uloženie odpadu, táto položka tak isto vstupné údaje mi chýbajú už
je v rozpočte ako strana na prvej strane riadok 21, ale chcem vedieť, čo sa čím násobilo.
Ďalej zvýšenie platov zamestnancov verejnej službe o 10 % od 1. 1. 2020. Ak som
spočítal všetkých zamestnancov, ktorých sa to dotýka je to číslo okolo 1400
zamestnancov. Keď si vydelím 3 mil. počtom 1400 zamestnancov a vydelím počtom
mesiacov 12 viem, že aj 13-ty, 14-ty plat je treba zahrnúť, bavíme sa o sociálnych
balíčkoch k téme buďte taký dobrý počúvajte ma, 178,- Eur na mesiac vychádza, čiže aj
keby mal 13-ty, 14-ty plat tak tento zamestnanec vo verejnej službe priemerne by mal
podľa vašich výpočtov zarábať 1.780,- Eur. Ideme ďalej, zvýšenie platu pedagogických
a nepedagogických o 12, 13 % obdobná situácia dole uvádzate počet zamestnancov v
školstve 2100, 6,5 milióna, keď vydelím 2100 zamestnancami rovnaký postup 12
mesiacov vychádza, že vo školstve podľa vami predložených materiáloch je hrubá mzda
priemerná bez odmien, lebo odmeny sa do tohto navýšenia nerátajú 1.985,- Eur vážení,
ďalej v programe píšete ešte by som vás veľmi chcel poprosiť a naozaj budem mať
menej diskusných, aby ste mi to spojil, lebo urobím výpočet naraz nebudem sa
prihlasovať. V programe 4 máte rok 2019 32,21 milióna a 2020 návrh 36,85 to je
rozdiel 4,54 milióna nie 6,5milióna budem zbytočne pokračovať pán primátor máte
moje slovo, že kým títo ľudia sa prihlásia nebudem vstupovať, ďakujem pekne.
Zvýšenie výdavkov v sociálnych službách, čiže novela o sociálnych službách za
posledné roky nárast bol 63 % v poriadku, ale aj keď je nárast na podielových daniach
myslím si, že je adekvátne, keď sa zamestnancom zdvihne tento váš argument som
ochotný akceptovať, aj keď to nemám rozmenený na drobné. Poďme ešte na zvýšenie
výdavkov na zimnú údržbu, rozpočet 2020 strana 7 program 5 Doprava riadok 12
hovorí o tom, že v roku 2020 je rozpočtovaných o 150.000,- Eur menej, tak dáte do
rozpočtu 150 tis. menej, ale keď hovoríte o dopadoch sociálnych balíkoch, hovoríte o
sume 700 tis. tak budete míňať menej alebo bude dopad 700 tis., tiež prosím vysvetliť.
Blížime sa ku koncu novela zákona o dotáciách na výchovu vzdelávanie hovoríte o 300
tis. jedálne zadarmo, ja si myslím, že tieto výdavky boli v roku 2019 keď trebalo
rekonštruovať atď., ale pýtam sa, ako ste prišli na túto sumu, lebo jednorazové náklady
boli predsa v roku 2019 podľa mojich informácií školstve základné školy výdavky na
stravovanie má na starosti štát a len výdavky materských škôl má na starosti mesto, no a
najväčší bonbónik na záver novela zákonníka práce, lebo tu budem mať presné čísla
novela zákonníka práce rekreačné poukazy platí pre organizácie nad 49 zamestnancov.
V prípade nás, čo pojednávame teda keď niekto nevie, čo je nárok na rekreačný poukaz
je to zamestnanec, ktorý pracuje v organizácii viac ako 2 roky a má príspevok od
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zamestnávateľa vo výške 55 % maximálne vo výške 275,- Eur. Školstva sa to týka
magistrátu, mestskej polície, Správa mestskej zelene, Zoologická záhrada, K13. Spolu
do kopy 3400 zamestnancov. Zoberieme si príklad Správu mestskej zelene a na to
upozorňujem človeka, ktorý písal tento dokument, ktorý mi pán Gibóda včera prefotil tu
sa uvádza počet zamestnancov Správy mestskej zelene 429, vážení vy ste uviedli stav aj
s letnými brigádnikmi tzv. kosičmi. Toto, pán primátor prosím vás končím, chcem
diskutovať, 429 zamestnancov tu máme štatutára potvrdí toľko organizácia nemá, podľa
mojich informácií má organizácia 370 zamestnancov nárok na príspevok majú 320-ti a
čerpalo ich menej ako 100, keďže títo Rómovia, atď. to jedno Rómovia, sociálne slabší
zamestnanci nechodia na dovolenky, že by ste nám tu ukázali 937 tis. a ste pracovali s
maximálnymi číslami, čiže toto tu, čo mi dal včera pán Gibóda je hodné podpálenia do
kozuba.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, budeme sa správať ja som bol pán poslanec k
vám slušný požiadali ste ma láskavo o to, aby som vám dal čas, dal som vám, vy
rešpektujte nás ja rešpektujem vás. Verím, že si toto nezopakujeme v bode rozpočet,
lebo už ste si tu povedali. Pani Kažimírová vám postupne, asi všetci máte záujem o
odpovede predpokladám, lebo niektoré otázky sú také, že logické, tak vám skúsi ich
zodpovedať čo ona nestihne, pokúsim sa zodpovedať ja. Nech sa páči pani Kažimírová
máte slovo. Začínate to požiadavkou 6 mil. verzus 3 mil. v podielových daniach.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Tak, čo sa týka dane z príjmov fyzických osôb ten
6 miliónový výpadok znamená to, čo hovoril pán primátor v úvode zmenu zákona alebo
teda novelu zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená teraz v jeseni a to je zvýšenie
nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2 násobku na 21 násobok, touto novelou
prichádzajú mesta a obce o daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Prepočet, ktorý
robilo ministerstvo financií odhadoval nejakých 152 až 170.000.000,- Eur a z tejto sumy
podiel pre mesto Košice, o ktorý prídeme je tých 6.000.000,- Eur. Keby tá novela
nebola, tak by sme do návrhu rozpočtu na rok 2020 dali o 6 milióna o dani z príjmov
fyzických osôb viac, v návrhu rozpočtu je zvýšenie o 3.000.000,- Eur nie o 9 mil. ako
by to bolo bývalo keby tá novela zákona národnou radou neprešla, takže preto hovoríme
o tom, že tie dopady legislatívnych zmien majú také negatívne dôsledky na mestá
a obce. Jedným z týchto dôvodov je práve táto novela a ten nárast podielových daní na
rok 2020 je veľmi nízky. 3 mil. znamenajú len 2,75 stotín percenta oproti roku 19 oproti
rozpočtu, ak by sme to porovnávali so skutočnosťou, ktorú už vieme aká bude, lebo je
december, tak ten nárast oproti skutočnosti za rok 2019 je necelých 1,7 milióna Eur, čo
je teda za posledné roky úplne strašne nízka suma, pretože posledných 7 rokov sme mali
nárast podielových daní v priemere o viac ako 7.000.000,- Eur ročne. Dokopy keď ste
sa pýtali, že o koľko nám narástli podielové dane tak od roku 2013 narástli o
50.000.000,- Eur, ale tie výdavky rástli viac, tie výdavky narástli len bežné som vravela
o 70.000.000,- Eur, čiže ten rozdiel tie nožnice, ktoré sa nám otvárajú dneska sú okolo
20.000.000,- Eur. Ďalšia otázka uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu výpadok
1,5 milióna Eur, my sme mali v rozpočte v roku 19 sumu 5,5 milióna Eur, na rok 2020
do návrhu sme dali sumu 4.000.000,- Eur, no vychádzame zo skutočnosti už v tomto
roku sa nám nenaplní rozpočet v tejto položke, pretože to plnenie dneska máme ani nie
celé 4 mil. už je december a vyzerá to tak, že ani 4 mil. nenaplníme, čiže vychádzajúc z
očakávanej skutočnosti roka 2019 sme plánovali rozpočet na rok 2020. Zvýšenie platov,
vychádzali sme z podkladov, ktoré nám dali všetky odborné útvary, oddelenia, všetky
naše rozpočtové a príspevkové organizácie s tým, že sme takmer všade oproti ich
požiadavkám išli dole, to čo som vravela v úvode my sme len v bežnom rozpočte museli
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vyškrtať na výdavkoch z 24.000.000,- Eur 14 mil., aby sme ako-tak dokázali sa dostať
na reálny rozpočet alebo na reálnu sumu, ktorú budeme schopní ešte nejak utiahnuť s
tým, že teda došli sme k tomu, že budeme musieť zvyšovať dane, aby sme udržali tie
verejnoprospešné služby na akej takej úrovni. Platy školstva a ten nárast, ktorý vy vidíte
v tabuľke keby ste si pozreli tú tabuľku, ktorá je ďalej a to je trojročný rozpočet, tam
vidíte v programe 4 Vzdelávanie, vlastné zdroje, totižto celé tie čísla sú trošku skreslené
tým, že to tam miešajú aj štátne prostriedky, ktoré ešte dnes školstvo nevie presne v akej
sume tie normatívne prostriedky a tie dotácie budú, čiže nie sú naplánované v takej
výške a budú sa upravovať až v priebehu mesiaca február, kedy školáci budú presne
vedieť, aké budú mať normatívne prostriedky. Takže dneska je to trošku skresľujúce,
ale keby ste si pozreli tú tabuľku, čo je na konci tam sme v jednom riadku vyčíslili
alebo teda v jednom riadku sú len vlastné zdroje a tam je rozdiel medzi rokom 2019 a
2020 zhruba 7,5 milión nárast. Čiže z tej sumy 7,5 milióna oproti požiadavke, ktorú
mali školáci, ktorá bola vo výške 12.000.000,- Eur, tak sme to skresali o 5.000.000,- Eur
a z tej sumy 7,5 len 6,5 milióna sú mzdy, sociálne služby neviem aká bola otázka, tak to
vychádza zo zákona. Čo tvorí 300. tis.? Obedy zadarmo, no to sú režijné náklady, ktoré
rastú kvôli tomu, že je viac stravníkov v školských jedálňach, musia tie jedálne vybaviť
gastro zariadeniami museli prijať viac zamestnancov, čiže toto sú služby ja nehovorím
o surovinách, hovorím o režijných nákladoch, ktoré s prevádzkou školských jedální
súvisia, pretože majú viac stravníkov ako mali predtým. Čiže médiá, energie, voda,
plyn, mzdy kuchárok.
p. Polaček, primátor mesta: Čiže nič nie je zadarmo vlastne. Rekreačné poukazy.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Rekreačné poukazy tam je presne napočítaná tá
suma 937 tis., áno to je pravda. Ale viete vy, keď predpokladáte, keď plánujete
rozpočet, tak vy musíte vychádzať z toho, že to môže využiť každý, to aká bude realita
je druhá vec, ale veď my sme vychádzali len z toho počtu zamestnancov, ktorý 2 roky
pracuje.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že už sa teraz posúvame inde. Každopádne jedna z
otázok tu padla, že čo dostanú obyvatelia, no treba si povedať, že obedy zadarmo,
učitelia dostanú vyššie platy, to sú úlohy, ktoré nám dal štát my sme povinní ich
rešpektovať a musíme na to nájsť zdroje, lebo nič tejto krajine nie je zadarmo. Nech sa
páči pán poslanec Karabin. Ja to trošku zrýchlim, budeme si opäť písať, lebo pán
Djordjevič mal toľko tých otázok, že bolo to praktickejšie takto.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja ešte na pani Kažimírovú. V milom výstupe
alebo vstupe, ktorý ste nám tu dala, áno ja úplne súhlasím, že tie dane na Slovensku
patria k jedným z najnižších vrátane EÚ, ale keď porovnávame dane pani Kažimírová
všetci porovnáme aj platy, aj platy patria k najnižším v EÚ tak len asi toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko nech sa páči.

p. Filipko, poslanec MZ: Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, hostia, na rokovaní
mestskej rady dňa 22. novembra som navrhol, aby sme hľadali ďalšie zdroje na
financovanie mestských častí, na rozvoj a na základné funkcie a pre zvýšenie zostatku
rezervného fondu, ktorý hrozivo nízky nám mal ostať. K tomu ma viedlo množstvo
požiadaviek mestských častí aj poslancov k financovaniu rôznych zámerov a cieľ
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nastaviť zodpovedný udržateľný tok financií mesta na ďalšie roky. Oslovili sme
predsedov komisií všetkých pri mestskom zastupiteľstve v Košiciach, aby rokovali na
rokovaniach komisií o možnom navýšení miestnych daní oproti návrhu, ktoré už mesto
predložilo a zverejnilo, pripravilo. Pripravili sme návrh, ktorý predkladá 10 predsedov
komisií mestského zastupiteľstva a dvaja námestníci primátora menovite Marcel
Gibóda, Jozef Filipko, Martin Balčík, Dominik Karaffa, Róbert Schwarcz, Lucia
Gurbáľová, Bernard Berberich, Peter Huba, František Ténai, Ladislav Rovinský,
Ladislav Lörinc, Jaroslav Hlinka, týchto 12 predkladateľov v mene tejto skupiny
poslancov predkladám pozmeňovací návrh k návrhu zmien VZN mesta Košice č. 132 o
miestnych daniach, ktorý vychádza zo zámeru uplatniť rovnaké sadzby pre obyvateľov
bytových domov a rodinných domov za 1 m², ktoré sú zároveň odstupňované pre
jednotlivé kategórie číslo 1, 2, 3 postupne s klesajúcou tendenciou o 5 %. Predkladaný
návrh znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi
predpismi schvaľuje návrh zmien VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach
nasledovne: v § 8 písmeno a) znie: a) byty I. kategória 1,000 Eur II. kategória 0,950 Eur
III. kategória 0,900 Eur, ďalej v § 6 ods. 1 písmeno a) stavby na bývanie I. kategória
1,000 Eur II. kategória 0,950 Eur III. kategória 0,900 Eur. Za b) stavby na
pôdohospodársku produkciu I. kategória 1,000 Eur II. kategória 0,950 Eur III. kategória
0,900 Eur. Za B. uznesenia zvýšené príjmy vyplývajúce z časti A. zahrnúť do príjmovej
časti Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020, to je koniec návrhu uznesenia.
Mám informácie, že touto témou sa zaoberala aj Rada starostov predpokladám, že pán
starosta sa vyjadrí vo svojom prístupe. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: O tomto návrhu rozprávala myslím aj mestská rada, Rada
starostov aj skupina poslancov, aj skupina predsedov komisií. Nech sa páči s faktickou
pán poslanec Djordjevič aj keď sľúbil, že ich nebude veľa.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Samozrejme pán primátor, ja som sľúbil, že
sa neprihlásim v rozprave keď sa bude baviť o tomto, to je nový návrh a reagujem, len
tak že sa bavíme približne o stopercentnom navýšení, že si to rozmeňme na drobné a
povedzme to aj voličom tých, ktorých ste hlasovali vy a nesľubovali ste im v prvom
roku, že im dvihnete MHD aj kadečo a teraz byt 100 %, čiže keď bavíme sa o návrhu
1,00 veľmi jednoducho štandardný 68 štvorákový byt doteraz platil niekto ja neviem 25,
28,- Eur teraz bude platiť 70 no snáď to niekto zvládne dôchodcovia sa síce možno
budú mať úľavy, ale ľudia vás pochvália za to, dobre hlasujte smelo za.
p. Polaček, primátor mesta: Ste spomínali úľavy, ale to asi všetci v základnom návrhu je
zmena výšky úľav pre seniorov ZŤP a ľudí v hmotnej núdzi, kde sa zvyšuje z 30 % na
50 % teda polovica týchto peňazí, alebo polovičná úľava je pre túto skupinu ľudí, ktorí
potrebujú pomoc aj mesta samozrejme. Nech sa páči pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán Filipko teraz ste čítali návrh a
prečítali nejakých 10 mien, ktorí stoja za týmto návrhom, ktorý nemám ho tu na stole
myslím, že ani nikto z nás, že by si to vedel prepočítať a ja vám len chcem teraz
pripomenúť, že vidíte sám si za to môžete teraz, že ako my máme dôverovať teraz týmto
ľuďom keď vy ste včera šestnástim ľuďom, dvihli prostredník, takže 16 ľudí vám
odporučilo včera, aby to uznesenie prešlo, aby to bolo okej, no teraz viete dostali ste sa
do opozície tak ako chudák pán námestník Gibóda minulé volebné obdobie, keď
akonáhle stlačil tlačítko, tak ľudia prestali vnímať.
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p. Polaček, primátor mesta: Prosím nebuďme osobní. Nech sa páči ho poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy, páni treba uznať,
že to, čo sa tu teraz deje je len následok našich darčekov našej vlády, ktorá si niečo
vysnívala a teraz si plní svoje sny a bojím sa, že najviac sa to týka ľudí, ktorí majú
minimálnu mzdu, resp. niečo vyššie ako minimálnu mzdu, lebo na nich sa ani zľavy ani
úľavy nič nevzťahuje. Uznávam dane treba zvýšiť tu niet čo riešiť, roky sa to
nezvyšovalo darčeky, ktoré sme dostali jednoducho to spôsobili. No neviem, či taký
spôsob ako je predložený teraz, čo sa týka čo išlo do zastupiteľstva je vhodný, zdá sa mi
príliš vysoký a ten pozmeňovací návrh, ktorý sme si teraz vypočuli v podstate zmenil to
že tým, ktorým bolo najhoršie, tzn. v 3. pásme domy, ktoré boli navýšené, tak
nezľavnilo nezlacnilo sa to, ale zvýšili sme ceny aj bytov, čiže mne ako zástupcu
obyvateľa, ktorý zastupujem obyvateľov v 3. pásme má byť lepšie, že je zle aj tím v 1. a
2. pásme? Nie to pre mňa nie je toto riešenie. Musíme nájsť niečo iné, aj keď áno viem
je potrebné zvýšiť dane. Dám na konci jeden návrh. Tieto ceny tak ako bolo povedané
sú nastavené tak, že teraz sa rovnajú cenám v Bratislave, radšej by som bol keby sme sa
porovnávali s 3. najväčším mestom, tzn. Prešov, kde aj mzdy, aj zamestnanosť je plus
mínus ako v Košiciach. Nemôžme pýtať od ľudí toľké peniaze koľké pýtame, pretože
nemáme takú infraštruktúru služby zamestnanie všetky výhody ako má Bratislava,
Trnava a spomínané mestá, preto budem hovoriť za 3. obvod, teda 3. pásmo. Tretie
pásmo tvoria mestské časti, ktoré sú bývalé historické obce dediny nie dobrovoľne sa
pripojili ku Košiciam, ale je to tak. Stále je to dedina v tom najlepšom slova zmysle.
Kto býva v tých dedinách? Nebývajú tam milionári, lebo som počul aj taký názor, že ale
treba za domy platiť, lebo je to daň z luxusu. No na dedine bývať nie je luxus. Bývajú
tam šoféri DPMK, zamestnanci aj magistrátu, zamestnanci úradov a tí, ktorí tam zdedili
dom vyrástli tam nemôžme ich teraz považovať za niekoho kto si kúpil dom a je
milionár. Mnoho z tých ľudí, ktorí sú novo prisťahovaní opäť na krku 30 ročné
hypotéky, pretože ceny bytov sú také, že v ostatnom období bolo výhodnejšie kúpiť
pozemok a postaviť si svojpomocne dom a bolo to veľmi podobné. Poprosím tiež dva
vstupy spojiť. Podobné ako kúpiť si byt. Poprosím, aby sa nás niekto nespýtal, či to nie
je neprimeranosť, z môjho pohľadu je to neprimerané 240 % navýšenie je neprimerané.
Neviem alebo 50 % zľava áno iste, ale opäť sa týka tých úplne sociálne najslabších, ale
kde sú tí ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu a kde sú dôchodcovia, ktorí ešte nemajú 70
rokov. Ďalšia vec zvýšili sme daň o 150 % na garáž, tak vám poviem garáže na
dedinách v mestských častiach nie sú tam Mercedesy, áno sú. V niektorých domoch je
to ako sklad, hospodárska budova stojí tam možno nejaký traktor, ktorý dožil ako
mesto športu sme si nakúpili bicykle, máme tam bicykle. My tú garáž nemôžme zbúrať,
lebo niekto áno bola taká tendencia poďme riešiť prázdne garáže, ktoré slúžia ako lacný
skladovací priestor, my tú garáž na vlastnom dvore, nevieme zbúrať, my ju nevieme
teraz predať, prenajať jednoducho je tam. Preto si myslím, že aj ďalšia vec, daň zo
stavby na poľnohospodársku produkciu zvýšime skleníky o 200 % a chceme rozvíjať
poľnohospodárstvo. Nie, nezdá sa mi to a ďalšia vec v pôvodnom návrhu už budem
končiť daň za byty, tak pôvodný návrh hovoril 60 centov daň za byty v centre mesta,
tzn. v nových moderných luxusných rezortoch a len o 5 centov nižšia na dedine, kde sú
väčšinou družstevné alebo školské bytovky, dosť nepomer. A ďalšia vec, že malé
mestské časti by sa mali podieľať na dani viac, lebo je väčší náklad no to sa mi tiež
nezdá áno beriem hustotou obyvateľov je oveľa menšia, ale náklady na verejnú zeleň
nemáme také veľké ako má sídlisko, kde sa stará o to mesto. My sa prevažne o vlastnú
zeleň staráme sami na dvoroch. Infraštruktúru ani zďaleka takú nemáme, parkovanie vo
veľkých mestských častiach parkovanie je riešené na mestskom pozemku, o ktorý sa
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mesto stará, ktorý vybudovalo mesto a bez platenia akéhokoľvek a bez platenia dane.
My na vlastnom pozemku, vlastné náklady. Bolo tu povedané, zvýšili sa platy o 40 %,
fajn a tu sa dostávam k svojmu návrhu kde plus mínus o 40 % by bolo možno dobré
zdvihnúť tú daň z nehnuteľností, to by bolo také zdravé riešenie a možno optimálne,
preto dovoľte v krátkosti prednesiem návrh: Mestské zastupiteľstvo v znení predpisov
mení predložený návrh sadzieb daní z nehnuteľností v pásme 1 až 4 nasledovne: Daň za
pozemky zastavané plochy nádvoria ostatné plochy navýšenie o 25 % oproti súčasnému
stavu, ktorý teraz platí. Záhrady zvýšenie o 25 %, stavebné pozemky o 25 % a ostatné
položky zvýšiť o 40 % . Daň zo stavieb tabuľka zvýšiť oproti súčasnému stavu, ktorý je
teraz platný o 40 %, stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou ponechať
súčasný návrh, ktorý vedenie mesto ponechalo. Poplatok, resp. za podlažie zachovať vo
výške 16 centov, daň z bytov zvýšiť oproti súčasnému stavu o 40 %. Ďakujem všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Pani Moleková vysvetlite, aký problém v rámci zákona a tvorbe
daní vznikol.
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov MMK: V rámci zákona je potrebné navrhovať
konkrétne sadzby, čiže takýto návrh by sme nemohli prijať museli by sme prepočítavať,
čo váš návrh v rámci percent navrhuje, lebo zákonom sú stanovené sadzby konkrétne za
meter štvorcový a nie percentá. Chcela by som, ale k vášmu návrhu povedať toľko, že
ste hovoril, že sa dostávame na úroveň mesta Bratislavy, z krajských miest sa
dostávame na úroveň napr. mesta Trnavy tam z 0,35 Eur za meter štvorcový išli na
jedno euro tak pri rodinných domoch, ako aj pri bytoch a popritom je to podstatne
menšie mesto ako je mesto Košice a popritom je potrebné zdôrazniť, že je potrebné
dodržať aj zákonom stanovený násobok medzi najnižšou a najvyššou sadzbou tak u
pozemkov napr. päťnásobok ako u stavieb je potrebné pri každom znižovaní sadzieb sa
dostávať na to znižovanie, kde do roku 2023 potrebujeme sa dostať na 10 násobok, tak
u bytov je rovnako stanovený zákonom stanovený násobok tak isto desaťnásobok, takže
buď po zmene návrhu dať v konkrétnych sadzbách a nie v percentách a dodržať
násobky.
p. Polaček, primátor mesta: Dodržať vlastne tie násobky, ktoré vlastne dnešné VZN-ko, ktoré
máme platné, vlastne nemá, čiže my aj tak musíme skôr, či neskôr máme na to ešte
nejaké obdobie upraviť tieto rozdiely, ktoré nesmú takto byť.
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov MMK: Áno do roku 2023.
p. Polaček, primátor mesta: Sme povinný vlastne znižovať ten koeficient. Nech sa páči.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem, budem reagovať samozrejme porovnávať sa s Trnavou
pozrime si kde leží Trnava, aké sú tam závody, aké sú možnosti, aké sú zárobky, čiže
opäť vráťme sa do reality východu. Porovnávajme sa s východnými mestami to je jedna
vec a druhá vec, čo sa týka návrhu ako ste povedali ten násobok nám stačí, čiže zatiaľ
by som trval na svojom návrhu s tým, že sa pokúsim prepracovať do tabuľkovej formy,
ak to stihnem, ak nie tak aspoň za ten 3. obvod, kde som poslancom to predložím,
ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor ja by som
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chcel vlastne takto niečo povedať, vážené dámy z ekonomického oddelenia neberte to
prosím osobne, ale už pritom, keď ste hovorili o daniach v rámci Európskej únie som sa
chcel ozvať, som si kusol do jazyka, ale tu teraz hovoríte úplne v číslach ako keby ste
boli stroje. Existujú ľudia, ktorí napr. prišli o prácu sú nezamestnaní musia platiť byty
jedia konzervy jedia na večeru polievku z kostí, každé euro potrebujú. My tu hájime
záujmy Košičanov, to keď my máme plat 1.500, 1.400, 1.300,- Eur, neviem aké máte
platy, ale vžite sa do situácie obyčajných ľudí, lebo každý z nás môže ocitnúť v ich
situácii a ja som v takej situácii bol, a keby neboli moji rodičia možno by som skončil
pod mostom, tak buďme trochu empatickí a urobme všetko preto, aby dopady na
obyvateľov a práve týchto chudobných boli, čo najmenšie. Veľmi pekne ďakujem aj
kolegom za pochopenie.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči páni starostovia, vystúpi pán predseda Rady
starostov pán starosta Nigut, nech sa páči máte slovo.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vedenie
mesta, kolegyne, kolegovia poslanci, starostky, starostovia dovoľte mi, aby som teda
predniesol názor starostov z Rady starostov. Rada starostov keď videla prvotný návrh,
že ako by mali byť vlastne tvorené sadzby daní na ďalší rok, naozaj začala búrlivá
debata a tak ako tu je možno očakávané, že ako to bude ďalej a dokonca aj pri
opakovaných stretnutiach sme mali zopár návrhov ako by to malo alebo nemalo byť.
Presne sme prežívali tie isté emócie a tie isté veci, ktoré vlastne pomenoval aj pán
starosta z Krásnej a naozaj sa nám nezdalo, že by dane zo stavieb a takisto aj z bytov a
domov mali mať také diametrálne sadzby. Čo treba povedať je to, že sme sa napriek
tomu nakoniec dohodli a máme jedno uznesenie číslo 36, ktoré by som tak isto chcel
predstaviť a nechcem to ďalej tú debatu rozširovať, aby sme sa tu zdržiavali navzájom.
Ak dovolíte naozaj tie sadzby dane boli možnože niekedy prestrelené, ale Rada
starostov v Košiciach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a
schváliť, aby stavby na bývanie teda daň zo stavieb a daň z bytov mali rovnakú sadzbu.
Rovnakú sumu v jednotlivých kategóriách za meter štvorcový výmery, aby naozaj sa
nestalo, že by domy nejak reflektovali na to, že byty budú lacnejšie a jednoducho, aby
sa bývania diametrálne odlišovali. Takže toľko k sadzbe dane a verím tomu, že návrh,
ktorý mal poslanec Filipko vlastne už reflektoval na ten náš návrh. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Áno návrh, ktorý bol predložený skupinou poslancov, predsedov
klubov reflektoval aj na toto vaše uznesenie. Pán poslanec Blanár, nech sa páči.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor, ja by som chcel jednoducho zase
z iného pohľadu. Bavili sme sa teraz o bytoch, domoch, pozemkoch pod
nehnuteľnosťami a chcel by som upriamiť pozornosť aj na ostatné paragrafy, tzn. na
orné pôdy zastavané plochy, nádvoria, priemyselné stavby kam mierim, mierim
jednoducho k téme ako sa naša zmena VZN-ka dotkne najväčšieho zamestnávateľa na
našom území, na území mesta Košice, takže áno je v prvom rade by som chcel oznámiť
konflikt záujmov som zamestnancom tejto spoločnosti, ktorá zamestnáva 10 tis.
zamestnancov, čiže to nie je malá spoločnosť a v súčasnosti spoločnosť prispieva pokiaľ
ja mám správne informácie zhruba piatimi miliónmi do nášho rozpočtu z toho 20
miliónového balíka, čo v súčasnosti vyberáme na daniach tak 5 mil. dáva U. S. Steel,
čiže zhruba pokiaľ ja mám tieto informácie bol by som rád, ak by na môj podnet vedeli
vystúpiť zástupcovia U. S. Steel a dali sme im určitý časový priestor na to, aby
prezentovali ako sa daná zmena VZN dotkne tohto najväčšieho zamestnávateľa,
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nakoľko hovoríme o tom, že ľudia majú problém vyžiť platov, ale aby sme neriešili
situáciu takú, že budeme mať viac ľudí doma na úradoch. Ďakujem dúfam, že mi bude
vyhovené.
p. Polaček, primátor mesta: Zástupcovia U. S. Steel sú tu, dám hlasovať o tom, či môžu
vystúpiť. Nech sa páči, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 81 –

za: 29 + p. Lesňák, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči plus pán Lesňák, ktorý sa zdržal, ale
sa nezdržal, ale hlasoval „za“, tak prosím opravte to technici, ďakujem. Neviem kto
vystúpi, nech sa páči pán Bačo, ak správne Molčák nech sa páči poďte tu dole,
mikrofóny sú aj tu technici vás zapoja. Máte 3 minúty ako každý jeden poslanec, nech
sa páči.
p. Molčák, zástupca U. S. Steel: Dobrý deň prajem, vážené poslankyne, vážení poslanci,
vážený pán primátor, vážené dámy a páni a hostia dovoľte mi, aby som za spoločnosť
U. S. Steel Košice v mene vedenia spoločnosti v mene zamestnancov spoločnosti vás
informoval o stanovisku, ktoré spoločnosť zaujíma k pripravovanému VZN na rok
2020. Ako už tu bolo spomínané predrečníkom, že spoločnosť ročne platí 5,1 milióna
Eur na daniach, ktoré na celkovom podiele rozpočtu sa podieľajú 25 %, okrem toho
spoločnosť poskytuje aj ďalšie finančné prostriedky v súvislosti s usporiadaním
kultúrnych spoločenských akcií podporuje zdravotníctvo, školstvo, charitu, kde táto
čiastka v tomto roku presiahla tiež 1,5 milióna Eur. Spoločnosti je prezentovaná situácia
z pohľadu mesta, že mestu zvýšenie výdavkov spôsobili legislatívne zmeny a sociálne
balíčky vládou a parlamentom Slovenskej republiky, tieto balíčky museli sme riešiť aj
my u nás aj u nás to spôsobil dopad, malo to dopad vo väzbe aj na zamestnanosť v
súvislosti s tým, čo spomenul aj pán primátor aj včera aj dneska tak spoločnosť U. S.
Steel pristúpila k tomu, že v súčasnej dobe vzhľadom na krízu ocele, krízu v oblasti
ocele v celom európskom teritóriu, ktorá je spôsobená dovážaním lacných ocelí z Indie,
z Číny, kde neplatia emisné povolenky tak spoločnosť musela znižovať výrobu,
obmedzila výrobu zastavila jednu vysokú pec obmedzila pracovný čas zamestnancov v
poslednej dobe na 4 dni v týždni. Tieto opatrenia, ktoré spoločnosť robila musela robiť
z toho dôvodu, že nemá iné možnosti vo väzbe na ovplyvnenie nákladov a výnosov
spoločnosti v pripravovanom VZN, ktoré sme videli tak navrhujete pri ornej pôde
chmeľnice, vinice nárast o 200 %, zastavanej plochy v céčku, ostatné plochy zvýšenie o
25 % spoločnosti toto zvýšenie spôsobí nárast o 150.000,- Eur, pri stavbách priemyselné
stavby pod písmenom g) predstavujú aj pod písmenom h) celkový nárast o 1,9 milióna,
keď to spočítame je 2,2 milióna nárast oproti minulému obdobiu. Musíme sa pripojiť,
nieže musíme, ale aj vzhľadom na situáciu, ktorá vo fabrike je sa pripájame tiež
k názoru Slovenskej obchodnej priemyselnej komory RÚZ klubu 500, ktoré v médiách
nedávno tiež prezentovali, že tieto sadzby, ktoré mestské zastupiteľstvá schvaľujú sú
príliš vysoké. V súčasnej dobe chápeme aj situáciu mesta, ale pre nás by možno pri tej
ťažkej situácii v oblasti oceli by bolo prijateľné možno navýšenie maximálne do tých
10 %, preto som si dovolil pripraviť aj návrh na zmenu VZN-ka v oblasti § 4, kde pre
ornú pôdu, chmeľnice, vinice navrhujeme I. kategória 0,60, II. kategória 0,60 a aj III.
kategória 0,60 pre zastavané plochy nádvoria 1,37 1,10 pre II. a pre III. 0,82 pre stavby,
ktoré sú uvedené v § 6 ods. 1 písmena g) priemyselné stavby slúžiace energetike I.
kategória 4,40 Eur, II. kategória 3,85 Eur a III. tiež 3,85 Eur pri stavbách na ostatné
podnikanie na zárobkovú činnosť atď., ďalej uvedené 6,05 v I. kategórii, II. kategórii
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5,50 a v III.-tej 4,62.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prepáčte uznesenia navrhujú poslanci, ak
niekomu dáte nech sa s tým stotožní, má právo to predložiť poslanec. Zbytočne to
budeme 15-krát alebo 2-krát, 3-krát čítať povedzte podstatu, pointu, o čo chcete znížiť
ako, následne si to môže nejaký poslanec, tie pravidlá sú také, nemôžte vy navrhovať
uznesenie, je tu rokovací poriadok je tu zákon o obecnom zriadení a zákon mesta
Košice, tzn. s vaším návrhom sa musí stotožniť poslanec, ktorý ho predloží, môže ho
potom on v pléne vysvetliť. To sú pravidlá nech sa vás nijak dotknúť. Tak ak ho opíšete
dvoma troma vetami to je v poriadku, asi takto.
p. Molčák, zástupca U. S. Steel: Pán primátor prerušili ste ma jak som chcel sa ďalej
pokračovať, že chcel by som vyzvať a apelovať na poslancov, že treba takéto opatrenia
znížiť. Chcel by som poprosiť alebo požiadať vás ak by sa dokázal niektorý stotožniť
s návrhom, ktorý som tu dal, bol by som rád keby si ho osvojil, keby ho predložil a
následne dal hlasovať. Spoločnosť by bola veľmi povďačná.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Všetko, či?
p. Molčák, zástupca U. S. Steel: Tak, nie celkom všetko, lebo tu mám pocit, že vypadáva
zvuk, či len ja mám pocit? Čiže dá sa povedať, že je to zhruba všetko a ďakujem pekne,
že bolo mi umožnené vystúpiť. Prajem veľa úspechov pri schvaľovaní a verí, že zvážite
ako budete hlasovať, lebo tieto dopady, ktoré z toho budú tak majú na občanov, ktorí
vás v minulom období zvolili na toto obdobie a mali by ste mať toto na mysli.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán Molčák, ďakujem za vaše vystúpenie ja len
dodám, že ja som niekedy v novembri, začiatkom novembra na Regionálnej Slovenskej
obchodnej komore tu v Košiciach, kde som vystúpil a podnikateľov som informoval o
problémoch a dôvodoch, zároveň v tejto veci som sa v rámci daňových vecí širšieho
balíka informácii stretol aj s pánom viceprezidentom pánom Kiraľvargom, kde som ho
ešte v novembri informoval o týchto veciach, pretože prirodzene slušnosť káže, aby si
oni vedeli, nečakali len na VZN-ko, ale aby si vedeli dopredu predpripraviť svoje
rozpočty a všetky veci, ktoré s tým súvisia nikoho neteší zvyšovanie daní ani smerom k
obyvateľom či v rodinných domoch a bytoch a tak isto nie voči podnikateľom, ktorí
prirodzene majú svoje starosti, svoje problémy a každý sa snaží nájsť euro, ale nám
vláda Slovenskej republiky neznížila, neuľahčuje život. Pripravila nám balíčky v
hodnote 20 mil. Eur, dlhy nám neodpustila, ale v iných prípadoch to urobila. Vláda
zaťažuje firmy, vláda zaťažuje občanov, obyvateľov, nie mesto Košice. Nech sa páči
pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja by som len dokončil to, čo som vtedy
začala. A ešte raz sa vás opýtam lebo pre mňa je to také slabé vysvetlenie to, čo dostanú
obyvatelia, že sú to sociálne balíčky, je to málo. Ja som z mestskej časti Šaca,
zastupujem obyvateľov Šace. Všetci dobre vieme, keď Šaca mala tieto podielové dane,
boli sme jednou z najbohatších mestských častí, čiže v podstate mesta Košice žije v
podielových daní mestskej časti Šaca. Mestská časť Šaca dostáva strašne málo a ja sa
pýtam, čo viac dostanú obyvatelia, ak sa im zvýšia dane. My ako mestská časť máme
veľa majetku v práve, veľa majetku vo vlastníctve, staráme sa o zeleň, staráme sa a
udržiavame chodníky, či už v zimnej, v letnej údržbe. Zeleň obhospodarujeme 24 ha
neviem, či je nejaká mestská časť, ak áno, v tom smere, ale podľa mňa sme najväčšou
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mestskou časťou v tomto smere, ktorá robí letnú údržbu, lebo máme 24 ha, čo musíme
kosiť, čo je skoro 40 km ciest, ktoré musíme v zime odpratať nedostávame nič na viac
rozpočtu mesta Košice, čiže ja sa vás ešte raz pýtam pán primátor, čo dostanú na viac
okrem tých sociálnych balíčkov, ktoré tu vždy spomínate, obyvatelia mesta či plánujete
v novom roku otvoriť štatút a začneme sa konečne zaoberať prerozdelením a
kompetenciami jednotlivých mestských častí. Čo urobil magistrát alebo resp. čo urobilo
vedenie, pretože na jednej strane žiadame zvýšenie daní od obyvateľov na druhej strane
ako ste vy vedenie k tomu pristúpili, či reflektuje aj vy na to zvýšenie a vašej strany si
znižujete nejaké odmeny, či ste napr. ja neviem riaditeľovi magistrátu, ktorý je zároveň
predsedom predstavenstva v dopravného podniku a berie za to odmenu, vykonáva to v
rámci pracovnej činnosti alebo v pracovných hodín, ktoré strávi na magistráte, či ste tie
zvýšené platy, ktoré ste navrhli alebo dali svojím viceprimátorom stiahli, aby ste ukázali
aj vy nejaký pozitívny príklad obyvateľom, že áno, máme tu zvýšenie daní, ale v prvom
rade začíname od seba, keďže kríza lebo je smiešne sa oháňať krízou, ale na druhej
strane, pokiaľ sa to týka nás tak my na tie svoje výhody si nesiahneme.
p. Polaček, primátor mesta: Povedal som na začiatku, skúsim to zopakovať. V prvom rade
šetríme na mzdách zamestnancov, na mestskej polícii ad.1. Ad. 2 návrhom, ktorý
predložila skupina poslancov, práve riešime to aby približne polovica týchto peňazí v
rámci príjmov išla navyše pre mestské časti, čiže mestské časti rozhodnú aké efektívne
prostriedky použijú, aby tie verejnoprospešné služby a všetky veci boli, čo
najefektívnejšie, ale bez zvýšenia daní, to robiť nevieme, čiže je to o mestských
častiach, o och investíciách mimochodom vo vašej mestskej časti je na rezervnom fonde
okolo 200.000,- Eur. Mesto Košice, keď uzavrieme rozpočet, tak ako je navrhnutý
nebude mať ani 1 mil. dokonca vyzerá to iba na 300 tis. kvôli tým 700 tis., ktoré sme
našli informáciu v rámci podkladov k štátnemu rozpočtu, čiže získajú na tom mestskej
časti, aby mohli poskytovať služby, aby mali viac peňazí na svoj rozvoj a ak sa
nemýlim mestská časť Šaca ako malá mestská časť má všetky kompetencie. Nech sa
páči pán poslanec Lesňák.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dlho som rozmýšľal ako začať tento vstup, tento
môj úvod a pomôže mi vaša volebná brožúrka, pán primátor. Peňazí v rozpočte mesta
Košice je dosť na to, aby sme vedeli zabezpečiť jeho základné funkcie a ešte investovať
milióny eur na jeho rozvoj, ak sa využívali rozpočtové zdroje len nato, načo sú určené,
mohli by sme z ušetrených prostriedkov investovať obrovské peniaze do opráv
chodníkov, ciest, do kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb, zelene a ďalších
rozvojových projektov. Prešiel rok a pol, mali ste už po volebnej kampani boli niektoré
zo zákonov, ktoré teraz nabúravajú rozpočet mesta Košice boli schválené o niektorých
sa už šepkalo. Poviem to tak ako to jednoducho je. Klamali ste, zaviedli ste občanov
v kampani, bude od vás chlapské, ak urobíte to, čo urobil bývalý premiér Maďarska
Ferenc Gyurcsány povedal občanov zavádzali sme, klamali sme, klamali sme ráno, na
obed a večer ak toto všetko urobíte, že ste zaviedli občanov v kampani verte mi, že
podporím rozumné zvýšenie daní tak, aby rozpočet vedel byť funkčný, aby mesto
vedelo fungovať. Na margo toho, čo tu bolo všetko povedané vám teraz chcem ja trošku
kontrovať tento plagátik rozoberiem v rozpočte lebo trvalo by to veľmi dlho, takže
mesto Bratislava. Mesto Bratislava má po prvé samostatný štatút, má samostatný zákon
o meste Bratislava, ktorú úplne inak rozdeľuje financie, kompetencie medzi mestom
mestskej časti. Priemerný plat v Bratislave je podľa portálu www.platy.sk 1.600,- Eur
priemerný plat v Košiciach podľa toho istého portálu 1.250,- Eur, ďalej chcem poukázať
na skutočnosť, že oháňať sa Trnavou a Bratislavou pri tom, keď oni majú finančné
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príjmy niekde úplne inde a to už sa učia aj vysokoškoláci v prvom ročníku na
ekonomickej fakulte o tom, že trojuholník Bratislava, Nitra, Trnava má úplne iný
príjem, čo sa týka celej ekonomiky ako zvyšok Slovenska, takže prosím nezavádzajme
občanov, nie každý je ekonóm, nie každý si to vie rozdeliť na drobné. Okrem toho
Bratislava má dokonca fond solidarity pre malé mestské časti, ak vás pália rezervné
fondy mestských častí, hlavne malých mestských častí, opýtajte sa starostov tam sedia
načo ich majú, prečo tie peniaze držia. Ja za seba za Košickú Novú Ves poviem, že
230.000,- Eur, čo je na rezervnom fonde sa držia na výstavbu nového domu smútku,
ktorý sme mimochodom minulý rok odkúpili od mesta Košice v dezolátnom stave.
Popritom vykupujeme pozemky na to, aby sme vedeli cintorín rozšíriť lebo nemáme
kde pochovávať ľudí do budúcna, takže to sú peniaze, ktoré máme v týchto rezervných
fondoch.
p. Polaček, primátor mesta: Nechcem byť osobný pán poslanec ale prekrúcate a veľa vecí nie
je pravdou. Stojím si a teším ma, že aj vy s mojou brožúrkou spíte. Stojím si za tým, že
ak by nám vláda, tento štát, tomuto mestu nezobral 20 mil. Eur vôbec táto debata
nebola, ale nikto z nás nemohol predpokladať, že od kedy som vo funkcii rok a 3 dni, že
za rok za rok a 3 dni sa príjme toľko opatrení, vládnych a na úrovni parlamentu vlády a
ministerstiev v rámci vyhlášok, že zaťažia toto mesto 20 mil. Eur je to viac len bežne
prijímame 180 mil.- Eur, rozpočet je 235 proste 10 % rozpočtu nám chýba, to
jednoducho cítiť, to je jednoducho vidieť. Čiže prosím, nikto z nás pred rokom nemohol
vedieť, že výpadky budú v takýchto obrovských rozmeroch. Nech sa páči s faktickými
pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátor: Faktická poznámka. Pán poslanec Lesňák. Ja som si otvoril
vašu brožúrku a pre istotu tu ku financiám a efektívnemu mestu nemáte ani čiarku,
takže asi ste mal nejaký plán ale som zvedavý ako by vydržal váš plán, túto baráž na
financie. Verím tomu, že aj vy by ste tuná dnes sedeli a by ste sa tvárili, že všetko sa dá,
všetky ostatné mestá obce na Slovensku minimálne ich polovica zvyšuje dane, ale
Košice by boli výnimočné a našli by nejaký zlatý poklad niekde zakopaný. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, dane sa zvyšujú skrz celé Slovensko. Pán
poslanec Lesňák chce reagovať na mňa.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem reagovať na vás tým, že neviem či vám
uniklo. Som ochotný podporiť zvýšenie ale rozumné zvýšenie týchto daní, ktoré
zavádzate alebo ktoré chcete občanom predostrieť, pretože je stopercentné navýšenie v
niektorých položkách je úplne od veci a, čo sa týka toho či ja som mal plán finančný,
úmyselne nie je zverejnený ,vie to aj pán primátor, aj pán námestník, aj kolega
Petrovčik. Vy traja ste postupne prišli za mnou, aby som spolupracoval na projekte
Fungujúce Košice a oslovili ma s tou myšlienkou, aby som bol jedným z poslancov,
ktorý ten plán bude podporovať takže financie účelovo neboli zverejnené, aby ste
nevedeli odkopírovať ako ostatné veci z môjho programu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: To je príklad ako poslanci chcú spolupracovať pomáhať tomuto
mestu, ak máte patent poďte sem hneď teraz a ja naozaj si vás budem počúvať, lebo kto
mi zavolá ja sa snažím niekedy to nejde z časového hľadiska, snažím sa pomáhať
a stretávať, počúvať nie vždy to vyjde samozrejme. Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán námestník Gibóda už dnes ste
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troška prepískli svoje vyjadrenia ale to, že vy čo máte kľúče od miešačky a ste
zodpovedný za tento marazmus po tom roku budete niekomu vyčítate, že neplní svoj
volebný program, o ktorom dokonca ani netušíte a budete tu vyťahovať nejaké cudzie...
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pána Saxu, pán Špak reaguje na pána námestníka ale
teraz som už rozprával ja, už sme inde. Pán Gibóda mal faktickú, takže nech sa páči pán
Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Takže prihlásil som sa, aby som predniesol
návrh na uznesenie, ale ešte predtým musím skonštatovať, že som prekvapený z rady
starostov a možno aj zástupcov malých mestskej časti, že sa neozývajú, keď ocenili
rozdiel medzi centrom mesta, resp. blízkym centrom mesta a dedinou v dobrom, v tom
najlepšom slova zmysle 10 centov za m² sa mi to zdá dosť malý rozdiel, ale to dobre
budíš. Dovoľte, keďže došlo k tomu, že percentuálne vyjadrenie nie je dostačujúce tak
predkladám návrh na uznesenie, tamten návrh sťahujem a keďže z časových dôvodov,
lebo je to dosť rozsiahly materiál v tabuľke prerátať percentá a kalkulačku tu nemám.
Predkladám pozmeňujúci návrh len za pásmo číslo 3, keď niekto dá za 1, 2 budem
veľmi rád. Dovoľte, aby som teda predniesol: Mestské zastupiteľstvo v znení predpisov
návrh sadzieb dane z nehnuteľností v pásme číslo 3, tam potom pre návrhovú komisiu
vyškrtávam slovo na rok tam ostalo preklep, orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
z pôvodnej sumy 40 centov na 56 centov, čo je navýšenie 40%. Prosím? Pardon beriem
späť na percentá ako doplnil som do predloženej tabuľky čiže všetko ostáva tak beriem
späť teda opäť z 0,40 % na 0,56 %, čo je navýšenie o 40 % , záhrady 0,75 % navýšenie
na 0,94 % čo je 25 %, zastavané plochy nádvoria ostatné plochy 0,75 sa meníme 0,94,
čo je 25 % navýšenie, lesné pozemky 0,35 na 0,49 čo je 40 % -tné navýšenie, stavebné
pozemky z 1,00 na 1,25 čo je 25 % navýšenie, pozemky, na ktorých transformačná
stanica mesto dalo pôvodný návrh taký istý, čo som si osvojil 0 % navýšenie, tabuľka
ďalšia daň zo stavieb, stavby na bývanie z 0,265 Eur na 0,37 čo je 40 % navýšenie,
stavby na poľnohospodársku pardon pôdohospodársku produkciu z 0,2 na 0,28 čo je
40% percentné navýšenie, potom chaty z 1 na 1,4 čo je 40 % navýšenie, samostatne
stojace garáže z 0,8 na 1,12 čo je 40 % navýšenie, stavby hromadných garáží z 0,8 na
1,12 čo je 40 % navýšenie, stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou z 0,65
pardon tu mám preklep na 0,91 čo je 40 % navýšenie, priemyselné stavby slúžiace
energetike z 3,5 na 4,9 čo je 40 %, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť zo
4,2 na 5,88 čo je 40%, ostatné stavby z 1 na 1,4 čo je 40% navýšenie, poplatok za
podlažie odporúčam nechať v pôvodnom návrhu, tzn. 0,16, byty z 0,32 na 0,46 to je
40% navýšenie, nebytový priestor na podnikanie z 1,50 na 2,10 čo je 40 % navýšenie,
nebytový priestor zdravotnícke zariadenie z 1,00 na 1,40 čo je 40% navýšenie, nebytový
priestor na ostatnú podnikateľskú činnosť z 1,00 na 1,4 to je 40% navýšenie, nebytový
priestor garáž z 1,00 na 1,4 čo je 40% navýšenie. Ďakujem všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno ďakujem pekne, pán primátor.
Reagujem konkrétne na vetu predrečníka pána poslanca Saxu o tom, že sa čuduje, že
starostovia sa neozývajú, no ja už dlhodobo tvrdím, roky, že nedá sa to hovoriť o
všetkých starostoch a niektorí inak reagujú v niektorých prípadoch, ale sú to jednoducho
nechcem použiť tvrdé slovo, že vydierateľné osoby ale osoby, ktoré sú zatlačované do
kútov a nie je častokrát vinný ani primátor, sami sa tam dávajú, jednoducho sú závislí
na financiách a podpisovaní nejakých uznesení od mesta a jednoducho častokrát
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dosahujú, že v tomto prípade nie sú hodní na výkon mandátu poslanca mesta Košice,
nech sa na mňa niektorí neurazia, ale niekedy sa tak správajú, že jednoducho úspech
vlastnej mestskej časti je prednejší ako racio.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátor: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa
chcem opýtať predkladateľa tohto návrhu, či vie povedať, aký celkový ten dopad na
rozpočet to bude mať, aké plusové zvýšenie to bude mať na budúci rozpočet. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: To je dobrá otázka, pretože potrebujem to vedieť aspoň približne
lebo pri každom zvýšení akýchkoľvek plus máme tu zvýšenie zliav, čiže sa môže ľahko
stať že do mestského rozpočtu dostaneme menej peňazí a môže to mať vážny vplyv na
tvorbu rozpočtu. Pán Špak nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Na pána poslanca Saxu som sa
prihlásil. Mne osobne ako keď na to pozriem tak zhora sa mi páči ten návrh aj keď teraz
nemám šancu si to hodiť do excelu a zistiť to čo aj pán námestník má záujem vedieť
a preto nerozumiem jednej veci. Tu vážne vám nefunguje nič pán primátor? Lebo však
máte podporu KDH myslím, že pán Saxa, pán poslanec je od nich, máte tu aj svojho
predsedu klubu a my teraz, ja mám pocit ako tu show, čo ste robili pred troma rokmi,
keď ste prišli a začali ste čítať jeden návrh za druhým, že tu 10%, tam 5%, tam 12 % a 3
hodiny ste čítali, či 2 hodiny aj s pánom námestníkom Gibódom. Veci, ktoré ste mali
podložené asi tak jak máte momentálne prípravu rozpočtu pripravenú, lebo keď vy
nemáte dohodu aspoň s vašimi klubmi my tu teraz ideme riešiť veci, čo mali byť
pripravované tak jak boli doteraz spravované? Ja nemám čas toto čítať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Dámy a páni povedal som
to už na finančnej komisii a zopakujem to. Pán primátor ono či sa nám to páči alebo nie
zákony Slovenskej republiky prijaté boli a ja si myslím povedal som to aj ja na
finančnej komisii, že nie všetky sú šťastné. Sú to zákony, ktoré sú v prospech občanov a
možno sa nedôsledne vyhodnotil dopad na samosprávu. Mňa osobne mrzí to, že
jednotlivé samosprávy to riešia väčšinou jedinou formou a to tlakom, ekonomickým
tlakom na svojich občanov. Samosprávy majú 2 veľké inštitúcie, či už sa bavíme o
združenie miest a obcí Slovenska alebo ďalšia je Únia miest a obcí, ak sa nemýlim a sú
to veľmi silné subjekty, aby dokázali tlačiť na tú, ktorú vládu či bude zelená, červená,
modrá, žltá, fialová absolútne ma to nezaujíma, aby vyboxovali určitý vyšší podiel zo
štátneho rozpočtu pre obce a mesta, pretože tento problém, nielen u nás a je ďaleko
háklivejším v malých mestách okresných a obciach. Bohužiaľ, každý to rieši
individuálne. Veľké miesta si s tým relatívne dobre poradia, či už sú to mestá K8-čky
alebo niektoré väčšie okresné mestá a realizujú to, čo máme realizovať dnes my.
Maximálny tlak na občana zvýšením daní, odvodových povinností, atď., atď., tých VZN
bude viac a od začiatku volebného obdobia. Zatiaľ idú len regresom pre občana. Ja som
povedal aj na finančnej komisii, že možno by bolo dobré hľadať nejaké iné rezervy,
pretože tlak len na občana nie je ideálny a verím, že sa to nedá jednoducho a že nejaké
to zvýšenie bude musieť byť, ale skokové zvýšenie ako chystáme dnes určite nie je
dobré a porovnávať sa s mestami a už to tu dnes odznelo, ako je Bratislava, Trnava,
Nitra, možno čiastočne Trenčín. To, keď si zapichnete do Bratislavy kružidlo a urobíte
201

kružnicu, to je ten zlatý štvrť kruh slovenský, ktorý nemá problém so zamestnaním,
s prácou, s vysokými mzdami a ten príjem obyvateľov je tam podstatne väčší ako je v
mestách Prešov, Košice a v celých krajoch a čiastočne aj Banskobystrický kraj.
Bohužiaľ, sme región, ktorý je na tom podstatne horšie a táto záťaž na obyvateľov
nášho mesta bude veľmi citeľná. Mrzí ma to, že sa to rieši takouto formou a myslím si,
že občan nám za to určite nevystaví dobré vysvedčenie a my tu zastupujeme všetkým
občanov mesta a sme povinní všetko urobiť preto, aby ten ekonomický tlak bol, čo
najmenší. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo ste povedali je na jednej strane pravda, na
druhej strane sme najväčšie mesto a všetky tie zmeny mesto, ako druhé najväčšie,
zasiahli najviac, pretože Bratislava dostala úľavy a jednoducho je to niečo úplne iné. V
tejto veci len chcem dodať, že my sme neboli ľahostajní, či už K8-čka alebo únia miest.
Ja osobne som s pánom Rybníčkom, s pánom Vallom bol na ministerstve financií, riešili
sme to, boli sme na ministerstve sociálnych vecí, ale tí, ktorí sú zodpovední za zákony
nám povedali, máte veľa v rezervných fondoch, zvýšte si dane, nezaťažujte nás, my sme
sa rozhodli, je to dobré, je to správne, máte nízke dane, robte to, dajte to tým
obyvateľom, dajte im, naložte im, nech to platia, nech vám tie peniaze dajú. My vám
viac nedáme. Tie rokovania boli. Neboli sme ľahostajní. Nesedeli sme tuná na stoličke
v Košiciach. Žiaľ, tie rokovania dopadli tak. Nebol som tam sám. Bol som tam
s kolegami. Teda boli to kolektívne vyjednávania. Nech sa páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Reagujem to, čo odznelo od pána
Jakubova. Skutočne musí sa tu povedať aj na tomto fóre. Ja osobne, môj názor je ten, že
hlavne ZMOS v tejto veci na celej čiare sklamal. Lebo určite od ZMOS-u sa očakávalo,
aby zakročil, aby žiadali od vlády poskytnúť kompenzačné opatrenia pre samosprávy
a vyzerá to tak, že úplne sklamal. Možnože podnikol nejaké kroky, ale výsledok je ten,
ktorý vidíme vo všetkých mestách. Možno únia sa snažila, ale vyzerá byť únia
momentálne možno slabším partnerom na vyjednávanie. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán poslanec, ex starosta a ex
predseda Rady starostov, vy ste o mnohých veciach vedeli už vtedy, keď ste vo funkcii
boli a dajak sme to na tých opatreniach nepocítili. Ale hovoríte, že treba ísť a jednať,
takže ja by som vás poprosil, keby ste išli so mnou na Súmračnú a skúsime dačo
vybaviť. Dobre? Vy to vybavíte, však ste na kandidátke teraz, tak nie je žiaden problém.
Pôjdeme na Súmračnú, povieme svoje argumenty a určite nás vyslyšia. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, ja s vami súhlasím,
že skokové zvýšenie je zlé, ale problém je ten, že viac ako 7 rokov sa to proste neriešilo.
Prichádzali dostatočné príjmy zo štátu, to ja tomu rozumiem, ale nebol tu pohľad aj na
túto sféru, ktorá mohla dofinancovávať rozpočet mesta a bohužiaľ, za toto, nazvime to
sociálne opatrenie, musíme teraz mi dnes toto zastupiteľstvo a títo obyvatelia zaplatiť tú
cenu toho skokové zvýšenie. Čo ma mrzí, pretože, ak by sa to dialo kontinuálne,
prinieslo by to z dlhodobého hľadiska viacej peňazí, ako toto skokové zvýšenie teraz.
Ďakujem.
202

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Presne tak. Sedem rokov sa nedvíhali dane, čo
samozrejme, beriem, že áno môže byť toto dôvodom, prečo by sme ich mali zvýšiť, ale
tak ako ste povedali pán námestník, áno 7 rokov tu chodili peniaze a nebáli sa ich
zobrať, tie peniaze, tak ako vy, keď ste za posledný rok zastavili asi 200.000.000,- Eur
pre Košice. Externé zdroje, to som včera spomínal, nebol som jediný, bol to aj pán
poslanec Lörinc atď., ktorí hovorili, že externé zdroje je nutné využiť a možno nebude
potrebné urobiť tú jedinú vec, že vlastne, no nemáme peniaze, tak zvýšme dane. Nie,
však aj včera ste odmietli, rovno 150.000,- Eur na striebornej tácke. Nie. Nechceme.
Načo. Čo tam štátny fond nám bude dávať, však to je ťažké vyplniť štyri lajstrá. A tu k
týmto detailom, ktoré sa vám nezdajú, zatiaľ sa mi vidí, že sme dospeli v debate k tomu,
že teraz každý z nás vytiahne nejaké percentá hore, dole, atď.. Ja som fakt nečakal, že
táto diskusia bude o tom, že teraz každý z nás sa bude snažiť vymyslieť ako vás
zachrániť a ja poviem možno taký návrh, aj keď môj procedurálny bol o tom, že
neobmedzujme rozpravu. Pán primátor, máte tú väčšinu, ktorá stojí za vašou činnosťou,
za vašimi nápadmi, ktorá vám dvihla plat. Načo vôbec debatujeme? Dajte hlasovať.
p. Polaček, primátor mesta: Debata je dôležitá, aby sme vysvetlili všetkým, aj v tejto sále, aj
médiám, aj tým, ktorí nás sledujú, všetky dôvody a tých dôvodov je naozaj veľa a je
dobré si ich vypočuť. Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Takže čo sa týka tých
sociálnych balíčkov, chcel by som na úvod uviesť na správnu mieru to, že tieto sociálne
balíčky ako je napr. zvýšenie odpočítateľnej položky, podobne ako sú tieto preukazy,
alebo príspevky na domácu rekreáciu, boli urobené na základe iniciatívnej skupiny
poslancov v Národnej rade, neprešli teda oficiálne postupom cez vládu a cez
legislatívnu radu vlády. Takže ak sa, samozrejme, našla podpora v parlamente, treba
povedať, že je to vecou predovšetkým Národnej rady a samozrejme, že sa blížia voľby
do Národnej rady, takže bude možné, aby si to občania v rámci toho, že sa zúčastnia
volieb vypočítali a zvážili, čo s tým urobia, aby sa takéto prípady až tak často
neopakovali. Čo sa týka ZMOS, chcem povedať, že tá organizácia nie je tá, ktorá má
legislatívnu právomoc, ale je to iba orgán, ktorý môže zatlačiť. A keď ste si to všimli, v
tlači bola skupina asi štyridsiatich primátorov a starostov v Národnej rade, keď sa
prejednávali napr. teraz zvýšenie tej odpočítateľnej položky, tuším, že to bolo v
septembri tohto roku, ktorí protestovali tam vo vstupu do hlavnej sály a preukazovali
vlastne ako protest proti tomu, čo chce sa v Národnej rade schváliť. Žiaľ, neprešlo to.
A ešte jedna vec. Chcem povedať, že už som navrhoval, aj pánovi primátorovi, že keď
sme v ZMOS-e, ako mesto Košice, aby sa využívali tieto možnosti aj jeho osobnej
účasti na rokovaní rady alebo predsedníctva ZMOS, pretože zatiaľ som ja ako osobne,
pokiaľ som dobre informovaný, túto účasť ja neevidujem, ale myslím si, že sa tu
nedostatočne využíva, lebo na to je práve táto organizácia v komore miest v rámci
ZMOS-u aby sa také problémy tam riešili.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len pripomínam, že bol som medzi tou
štyridsiatkou poslancov pred Národnou radou, starostov a primátorov. Pardon.
Protestovali sme, vysvetľovali sme, prosili sme poslancov, aby nehlasovali. Pán
poslanec Blanár, nech sa páči.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže ja som ako v prvom vstupe
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som avizoval, že v prvom rade som chcel pripomenúť, hovorím ešte raz, som
v osobnom kontakte ako s U. S. Steel-om. Som zamestnancom U. S. Steel, čiže
prednesiem daný návrh, ktorý zamestnanci U. S. Steel sem priniesli, nakoľko som
očakával, že si niekto z kolegov poslancov tento návrh osvojí. Ak nie, tak som musel ja.
Čiže, dovoľte, aby som prečítal návrh uznesenia.
p. Polaček, primátor mesta: Chcem právne poprosiť o informáciu, ak pán poslanec je
v konflikte, či vôbec môže dávať nejaký návrh. Hovorí, že môže. Ja som sa len chcel
vyjadriť, aby potom neboli nejaké pochybnosti. Lepšie vedieť dopredu.
p. Blanár, poslanec MZ: Ja som rád tiež, že je to jasné. Lebo jednoducho, tiež nie som s tým
stotožnený, keďže som v konflikte záujmov. Dobre, takže by som si tento návrh osvojil.
Dovoľte mi, aby som ho prečítal. Návrh uznesenia VZN o miestnych daniach číslo 132
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice číslo 132 sa mení a dopĺňa nasledovne. V
paragrafe č. 4 sadzba dane, čiže ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje nasledovnými
percentami zo základu dane vypočítaného podľa paragrafu č. 3, čiže kategória orná
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 1. kategória 0,60, 2.
kategória 0,60, 3. kategória 0,60. Bod C zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1. kategória 1,37, 2. kategória 1,1, 3. kategória 0,82. Paragraf č. 6 odsek 1 znie - ročná
sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý meter štvorcový zastavanej plochy
nasledovne, čiže v odseku priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu - 1. kategória 4,4 Eur, 2. kategória 3,85 Eur, 3. kategória 3,85.
Ďalší odsek. Stavba na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie,
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou - 1. kategória
6,05, kategória 5,5, 3. kategória 4,62 Eur. Ďakujem za slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani Moleková, či pani Kažimírová chcela
zareagovať? Aj, aj. Nech sa páči.
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov: Ja som len chcela reagovať na to, že U. S.
Steel ako taký, dával pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, pričom v
pripomienke sa vôbec nezmienil o navrhovaných sadzbách. Dával to len vo všeobecnej
rovine, kde v podstate vyhodnotil, čo predstavuje medziročné zvýšenie v pozemkoch a v
stavbách, pričom legislatívna komisia vyhodnotila túto pripomienku, takže sa jej
v podstate nevyhovie a nebol daný konkrétny návrh na úpravu sadzieb všeobecne
záväzného nariadenia. Dopad bol daný, ale len v tom, že z tohto VZN-ka sa vôbec to sa
nedá, vôbec nedá prepočítať aký dopad by toto mohlo mať. Však mi to nevieme
momentálne prepočítať, takéto sadzby, čo by to priniesli. Veď predsa my máme 29
katastrálnych území a koľko druhov je pozemkov a stavieb. Však len 9 druhov stavieb
je, v troch kategória, 29-tich katastroch. Však my možno potrebujeme 4 hodiny na
prepočet takýchto sadzieb. Veď to sa nedá jednoducho vytriasť takto z rukáva.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím, pán poslanca Špaka. Faktická.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pani kolegyni, respektíve, nie
kolegyňa, tu našej kolegyni, že vlastne potvrdila to čo hovorí. Nechápem, prečo tu teraz
tieto veci riešime. Však to aj pre nich musí byť strašidelné a pre nás ešte viac, lebo ja
nesedím na tabuľkách celý deň. Takže fakt nechápem, kde sme sa to dostali teraz, pán
primátor. Nefunguje.
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p. Polaček, primátor mesta: Musím dať každému slovo. Poznáme rokovací poriadok. A
posunuli sme debatu do nekonečna. Nech sa páči, pokračuje pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Takže, nebude to tri minúty
určite. Hovorili ste v médiách, že ste vďaka transparentným obstarávaniam usporili
alebo mesto usporilo 8 mil. Kde sú? Kde sú sľubované milióny z parkovania, ktoré boli
avizované, keď v januári pompézne ste sa fotili pri automatoch a hovorili, že mesto
preberá parkovanie. Za jeden rok sa neurobilo ani jedno parkovacie miesto nové, ani
jedna parkovacia čiara a nebola obnovená, ani nesnívajte o parkovacích domoch alebo
záchytných parkoviskách. Zníženie príjmov z podielových daní. Nedostal som žiadne
konkrétne čísla a výpočty, dostal som hrubé údaje. Rekreačné poukazy poslancom boli
poskytnuté nepravdivé a navýšené údaje. Zvyšovanie miezd pedagogických
zamestnancov a obedy zadarmo v skutočnosti sú úplne iné ako v materiáli pre mestské
zastupiteľstvo. Na záver k tomu rokovaniu v Bratislave. Najprv kritizujete vládne
baličky. Pardon. Najprv kritizujete vládne balíčky, robíte statusy na sociálnych sieťach a
potom čakáte, že vám niekto dá peniaze navyše. Žiaľ, takto v živote nefunguje.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lesňák.
p. Lesňák, poslanec MZ: V kauze EEI ste, vy ešte vtedy ako poslanec s kamarátmi aktivistami
veľmi kritizovali mesto Košice, že zle to celé odkomunikovalo, že to bolo nešťastné. Ja
som si teraz pozrel, pán Sambor dal tlačovú správu ohľadne zvyšovania daní z
nehnuteľnosti 21. novembra. Keď to na rýchlo spočítam, to je 21 dní, plus, mínu, 22, to
je jedno. A vy chcete mať lepšiu komunikáciu. Proste, tieto veci ste mali začať
komunikovať niekedy v auguste. Mali sme si k tomu sadnúť. Vy ste začali riešiť
rozpočet sám. Dokonca ani vaši poslanci z klubu Fungujúce Košice a z KAN-a, Košickí
aktivisti a nezávislí, nie sú stotožnení s týmto názorom. Proste, keď ste nepresvedčili
vlastných, čo očakávate od nás? Aby som nebol len kriticky, musím povedať jednu vec,
aj poďakovať za to, že ste nás fyziky prizvali ako poslancov k tomuto rozpočtu, ale pred
dvoma dňami. 10. decembra som to, som to videl je, lebo vtedy som mal čas a nechal
som si to 2 dni uležať v hlave, mám tu pripravené potom k rozpočtu poznámky, takže
toto je jedna zmena, ktorú kvitujem a ktorú verejne oceňujem, že mali sme možnosť, ale
2, resp. 3 dni pred zastupiteľstvom, medzi tým ani ťuk. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Príjmy z parkovania sú, plus, mínus, o 1.000.000,- Eur vyššie pre
mesto Košice tým, že sme ho prevzali. Nie úplne, lebo máme tam ešte zákonné
problémy, ale my, deň, čo deň z SMS parkovania získame 100 percent, nejaké platby
nám prichádzajú od EEI, lebo nejaké ešte platí a zároveň máme aj vlastné parkovacie
automaty. Čiže, dnes mesto Košice môže povedať, plus, mínus, nechcem sa chytať za
slovo, máme príjem milión eur. Pán poslanec Lesňák a platí to pre všetkých, od leta, do
leta prešiel som takmer všetkých starostov mestských častí, komunikujem s poslancami
na všetkých fórach. Hovorím, aké problémy nás čakajú, čo budeme musieť robiť, aké
zlé obdobie je pred nami. A naozaj, to že vy ste nemali čas na stretnutia k rozpočtu, ja
za to nemôžem, pretože stretnutí bolo niekoľko na úrovni malých mestských častí,
veľkých mestských častí, spoločných stretnutí so starostami mestských častí.
Samozrejme, mestská rada, stretnutie s poslancami, či tu v meste, či dole v historickej
radnici. Tých stretnutí bolo niekoľko. Ani jeden návrh sme od vás neobdržali. Pani
poslankyňa Slivenská. Nech sa páči.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán primátor, veľmi ma teraz
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prekvapilo vaše tvrdenie, že príjem z parkovania sa nám zvýšil o 1.000.000,- Eur. Tak
ma potom neviem, nejako vyveďte z omylu, ak je uvedené, že v roku 2019 bol príjem z
parkovania 1.000.155,- a v roku 2020 je predpokladaný príjem 1.250.000? Moja prvá
otázka znie, či je v tejto sume zahrnutý aj príjem od spoločnosti EEI? A to nemôžeme
my ako mesto považovať za príjem z parkovania. A druhá otázka je. Vysvetlite mi,
prosím, kde ste nabrali to navýšenie o milión eur? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Stačí sa pozrieť aj na rok 2018, pretože rozpočet na rok 2019 sme
zostavovali vo februári a už sme mali dosť skutočnosti, aby sme mohli už roku 2019
prognózovať výber z parkovania, ktorý sa nám potvrdil a na rok 2020 kopírujeme a sme
tam urobili aj nejaké navýšenie. Dívajme sa na to len nie cez rok 2020, ale práca začala
v januári, alebo v decembri 2018 a tá už bola v rozpočte nastavená. Áno, je v tom aj
čiastočne príjem od spoločnosti EEI, ktorá nám platí za parkovanie. Niektoré faktúry
stále prichádzajú od nich. Nech sa páči.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Pán primátor, ale to nie je vyšší príjem o milión eur, keď do
toho považujeme aj príjem od spoločnosti EEI. Keďže my tu proti nim bojujeme, vy
bojujete, a tvrdíte, že zmluva je neplatná a oni si plnia svoje záväzky a platia nám, ako
nájom a my toto považujeme za náš príjem z parkovania a na druhej strane im
neumožníme nič v tomto meste.
p. Polaček, primátor mesta: Budem rešpektovať váš pohľad. Ale je tu iný pohľad. Nech sa
páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Áno, je tu iný pohľad. Už asi štvrtý rok mám iný pohľad ako vy. Aj
keď vy ste ho zmenili len pred voľbami, na tu kauzu EEI, pretože rok pred voľbami ste
vrieskali, pardon, kričali, že máme tu platnú zmluvu s EEI, chcem vidieť 2.000.000,Eur, ktoré nám dajú do mesta a teraz zrazu prišli voľby tak ste povedali, že podľa mňa
je zmluva neplatná. Ja to EEI-čko som teraz chytil do úst kvôli tomu, že vlastne, keď
rozmýšľam, že my tu teraz jedenásť miliónov eur vyberieme od občanov naviac, aby
sme zaplatili váš problém, kde 7 miliónov zaplatíme EEI-čku. Tak v skutočnosti
dôjdeme k tomu, že my sme vybrali od občanov na váš problém a vašu volebnú
kampaň. Áno, teraz som si tých 7 miliónov dal tak hypoteticky, ako ste pred chvíľou
hypoteticky tvrdili, že vyberieme viac peňazí od EEI-čka, resp. od občanov za
parkovanie a nedáme im za to nič, lebo neviem o tom, tak ako to tvrdia aj zvyšní
kolegovia. A ešte dosť mi vadí, že ste tu teraz spomínali niekoľko stretnutí. Nie,
poslanci mesta Košice boli pozvaní na 2 stretnutia ohľadom rozpočtu. Dve. Bodka. Nič
viac. A myslím si, že väčšina z nich si povedala, že dobre, však dostal som informácie a
idem si pripraviť teraz nejaké možno návrhy. To znamená, na tom druhom stretnutí ste
videli, koľkí sme boli a že bolo, aké bolo.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Špak. Pán poslanec Špak, na koľkých komisiách som bol
s kolegyňami. Tam nechodia poslanci? Vy ste tam neboli ani raz? S poslancami som sa
stretával na rôznych fórach. Jednoducho, tých stretnutí boli, keď poviem, že viac ako 10
takých bolo. Nechcem ich rátať. Áno, k rozpočtu. Na športovej komisii som bol. Na
finančnej som bol. Pán predseda to potvrdí. Čiže, boli menej formálne, formálne. Bolo
ich niekoľko. Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ja vám teraz nevyčítam, že ste ma na nich nevolali. Ja som vo
finančnej komisii. Ja vám teraz vyčítam to, že keďže tých stretnutí podľa vás bolo
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milióny, tak jak je možné, že tu teraz vôbec diskutujeme. Že tu nosia vaši najbližší, aj
keď už ich je menej teraz, čím ďalej, takže vám tu nosia nové návrhy, keď ste to mohli
mať dohodnuté mesiac predtým.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, toto je jedna vážna a ťažká téma. A ja nebudem
nútiť poslancov. Jednoducho, je toto fórum na to. Ja som demokrat. Tu je priestor si
niektoré veci vysvetliť. Nebudem znásilňovať pánov poslancov, aby nepredkladali
návrh. Takto to fungovalo v minulosti. My sme demokratická spoločnosť, povieme si,
bolo by to vhodné, ale nikoho nebudeme predsa nútiť. Či vy tak si myslíte, že to má
fungovať? Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Ja len toľko chcem
povedať, že vlastne, pokiaľ si dobre pamätám, tak dvakrát bola rada starostov, ako.
Čiže, ako starostovia sme sa zúčastnili a sme ten rozpočet rozoberali a zároveň aj dane.
A tak isto potom raz ste zvolal stretnutie zvlášť starostov ako pracovnú poradu, čo sa
týka rozpočtu a daní. To si pamätám ja, že trikrát to asi bolo zhruba. Takže, len toľko,
lebo niektorí starostovia sa nezúčastnili potom tých pracovných porád poslancov
mestského zastupiteľstva z hľadiska toho, že boli programy, mali pracovné povinnosti
úplne iné atď.. Takže, trikrát som sa zúčastnil takýchto vecí. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán Lörinc má procedurálny.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja pozorne počúvam a nechcem vám zastavovať
diskusiu a mám pocit, že sa hlásia stále tí istí ľudia a tie argumenty už všetky boli
povedané. Čiže len, mám v podstate dva návrhy. Jeden je ten, že prerušme, alebo takto.
Jeden je ten, že zastavme diskusiu, nech sa prihlási, kto chce ešte povedať, a necyklime
sa, lebo všetko bolo povedané. Alebo, druhý návrh, ktorý dám do pléna je, že dajme si
prestávku na obed. Vyvetráme sa, porozprávame sa a potom pôjdeme hlasovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sme schopní to do desať, pätnásť minúť ukončiť, má zmysel
to ukončiť. Ak si myslíme, že nie sme schopní, musíme ísť aj ten obed vybaviť, lebo
spoločnosť, ktorá nám ho podáva, na nás čaká. Hej, ale zasa bolo by už, aby sme sa
opäť nevracali k tým istým témam poobede. Čiže, nepadol, padol. Boli dva. Neviem
teraz o čom dám hlasovať. Pán poslanec Lörinc, o čom dám hlasovať? Boli to dva
návrhy.
p. Lörinc, poslanec MZ: Na základe, áno... Chcel som počuť názor poslancov a viacerí mi tu
kývu, že by radi uvítali obed a trošku času na rozmyslenie. Čiže, obed, prosím.
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, nebudeme robiť procedurálny návrh. Poďme na
obed. Dáme si 20 minút, 25, do pol. Je to možné? Naozaj skúsme, aby sme o pol tretej
pokračovali, lebo máme pred sebou vážny program. Ďakujem pekne. Vyhlasujem
prestávku do 14:30. Pani námestníčka, chce ešte niečo pekné povedať všetkým.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Kolegyne, kolegovia, ja sa vám chcem
poďakovať za všetky gratulácie, ktoré ste mi venovali od rána. Som si dovolila k obedu
taký malý symbolický prípitok. Tak na zdravie všetkých Lucií, aj všetkých vás. Dobrú
chuť.
p. Polaček, primátor mesta: Všetko dobré, každému prajem. Ja som sa dnes ešte tejto veci
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nechytil a ospravedlňujem sa.
- - - prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, prosím, prezentujte sa.
Pokračujeme v bode číslo 39 - Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Košice číslo 132 o miestnych daniach. Poprosím techniku, aby nám ukázali, kto je
v poradí. Nech sa páči, pani Slivenská má faktickú.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Viem, viem, no rozmýšľam, ale
nespomeniem si, tak keď potom sa prihlásim. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa, ja fakt neviem na koho reagujete teraz?
Povedzte nám, na koho reagujete?
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, na teba. Ale nie, podstatná vec bola
a už síce poobede to vyprchalo, všetci sme spokojnejší i trošku s obedom, ale... (smiech)
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem v mene všetkých, že vám chutilo.
p. Saxa, poslanec MZ: ...ale nie, teraz k veci. Bolo tu veľakrát povedané, že sú rozbroje a
všetko možné. Ja si myslím, že to, že mám iný názor na vec ešte neznamená, že je to
rozbroj, hej. Ako je demokracia. Na klube to bolo prerokované. Ja som na klube
povedal si, že takýto názor budem mať, takže nehľadajte v tom nejakú aféru, nejaký
rozbroj. Jednoducho mám trošku iný názor a my sme demokratický klub. Vieme aj
takéto veci. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vrátim ešte k tomu zvyšovaniu daní.
Aj návrh, ktorý predniesol pán kolega Filipko je pomerne percentuálne vysoko
zaťažujúci obyvateľov. Aj keď sa budeme baviť o absolútnych číslach, že nie je to také
strašné. Viete, vždy záleží od toho, akej rodiny sa to dotkne, aké sú príjmy v tej ktorej
rodine a to, že sa x rokov nedvíhali dane, asi sa dal poskladať bez problémov rozpočet.
Ja to poviem tak všeobecne. Asi s tým nebol veľký problém a to, že to chceme urobiť
teraz tak skokovo, no je to veľmi nepríjemné. Ja určite nemôžem podporiť takýto návrh,
to je samozrejme, a myslím si, že možno bolo vhodnejšie to rozložiť na nejaké 2 alebo 3
roky. V konečnom dôsledku poviem to, pán primátor, čo som vám povedal na úplne
prvom sedení finančnej komisie. Bývalé vedenie vám tu zanechalo 12 a pol milióna v
rezervnom fonde, tie vratky DPH, ktoré mali prísť, a kde sa rozporovalo, či nebudú
korekcie voči európskym akciám, bavíme sa o tratiach, prišli. Čiže, ak sa nemýlim,
dokopy to bolo okolo 16 alebo 17 miliónov eur, ale nie je to podstatné. Po pravici máte
dve dámy, ktoré už zopár rokov pracujú na tomto úrade. Opýtajte sa, ktorý primátor
zanechal po sebe takýto budget. Ak tu boli zo strany kolegu poslanca Rovinského
pripomienky ku mne, ja som slušný budget zanechal aj na mestskej časti Západ, pán
kolega Rovinský. A viete, pán Rovinský, vaše ironizujúce poznámočky na to som si už
zvykol, lenže mňa môže uraziť len inteligent a to, že ste dvojnásobný doktor neznamená
nič viac, lenže máte dve vysoké školy. A možno je to vekom, možno je to vašimi
osobnými problémami, ktorých ste mali hodne za posledných možno 15, 20 rokov, ale
to si už odpovedzte vy sám. Ďakujem pekne.
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p. Polaček, primátor mesta: Teraz dúfam, že to nebolo na mňa. Nech sa páči, pán poslanec
Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, že toto čo teraz povedal na konci
pán poslanec a skúsený pre mňa, skúsený politik Jakubov, bolo nevhodné, bolo osobné.
Tak ako on zvykne v minulosti aj tak otcovsky pristupoval k pánovi poslancovi
Gibódovi. Toto volebné obdobie to skúša na mne. Tak ja by som mu chcel poprosiť, aby
skutočne nekazil môj obraz o ňom takýmito nevhodnými poznámkami o mojom staršom
kolegovi Rovinskom, ktorý má, nielen veľa vedomosti, ale veľa skúseností. To je
všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Liba, nech sa páči. A prosím, nebuďme osobní.
p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som len chcel dať do
pozornosti v podstate, alebo apelovať na to, že keď zvýšime teda tie dlane, čo vyzerá, že
zvýšime tak, aby ľudia videli niečo v meste, aby sme urobili napríklad na ostatnom
zastupiteľstve tu bol občan, keď mal na slovo pre verejnosť a spomínal tie prístupy ku
garážovým boxom, hej, ku státiam, aby sme mohli, ja som mu sľúbil teda, že to
spomeniem aj takto na zastupiteľstve, aby sme mohli niečo pre týchto ľudí urobiť, aby
sme im povedali, že áno zdvihli sme tie dane, ale niečo sa skutočne robí, niečo
viditeľné. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa kolegovia stotožnia s návrhom skupiny poslancov, ktorí
podpísali, všetci predsedovia komisii, tak minimálne ďalšie 2.000.000,- Eur budú
plynúť do mestských častí na ich rozvoj, na kapitálový rozvoj, na bežný rozvoj, na
základné veci. Takto vieme garantovať omnoho viac peňazí, ak ostaneme pri verzii,
ktorá bola navrhnutá, tak naozaj je to len o tom, že splníme si zákonné povinnosti. Ak
by sme rozpočet neschválili, teda dane neschválili, tak to znamená pre mesto Košice
kolaps. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Hovoríte o
tom, že by mali plynúť peniaze do mestských častí, nuž neplynú a hlavne do našej, lebo
niektoré mestské časti o rovnakej veľkosti dostali tohto roku trikrát väčšiu dotáciu alebo
trikrát viac projektov ste im poslali...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, zastavím vás. Toto je vec už k rozpočtu.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre. Ukončujem už.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa dohodneme na daniach a nájdeme nejaký kompromis,
potom treba sa ďalej baviť o rozpočte.
p. Djordjevič, poslanec MZ: OK. Tak toto nechajme. Tak potom škrtnite aj v rozpočte opäť
naprojektované výkupy pozemkov pod Borovicovým hájom, lebo všetko smerujete na
mestskú časť Západ. To nie je pupok sveta zato, že stamať sú poslanci – aktivisti.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Viete, najviac zelene máme na Severe, v Ťahanovciach a v tomto
prípade Borovicový háj. Proste, vnímam to tak a treba sa o tú zeleň starať. Pán poslanec
Balčík, nech sa páči.
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p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Tak ja pri tejto príležitosti by som tiež rád
zdôraznil to, že vlastne to navýšené, navrhované navýšenie príjmovej časti rozpočtu,
ktoré navrhol pán Filipko, je skutočne tak, ako to bolo predjednané, naviazané na
zvyšovanie príjmu do mestských častí, aby jednoducho tie mestské časti dokázali
vytvoriť hodnoty, ktoré ako budú všeobecne prospešné a budú slúžiť obyvateľom. Keď
sa niekto opýtal tu v pléne, ja už neviem kto, že čo konkrétne tá naša mestská časť bude
mať, tak ja môžem povedať, že to, že bol prerozdelený rezervný fond tohto roku, tak
máme u nás v mestskej časti komplet zrekonštruovanú jednu ulicu, vystavané 400 m
chodníkov, resp. dve zrekonštruované ulice, 400 m nových chodníkov s dažďovou
kanalizáciou a viem dobre, že keď príde podobný balík peňazí, tak všetky tie peniaze
nebudú prejedené ale budú skutočne investované do infraštruktúry. A tak isto ako
rozmýšľam ja, poznám svojich kolegov. Rozmýšľajú aj iní starostovia, tak ja som
presvedčený o tom, že tie peniaze sa neminú svojim účinkom a ľudia, keď zaplatia
vyššie dane, tak budú vidieť ako vlastne, za čo platili. Budú tie dane vidieť v reáli na
uliciach, na chodníkoch, na cestách. Proste to, čo pre ľudí veľa znamená. To znamená,
ak zvýšime dane, tak vieme, za čo platíme. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Huba, nech sa páči.
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som
chcel len oboznámiť zastupiteľský zbor so závermi finančnej komisie, ktorá prijala
uznesenia k tomuto bodu. Po dlhej, ale odbornej a konštruktívnej diskusii sa vlastne
finančná komisia prijala uznesenia, v ktorých schvaľuje predložený návrh zvýšenia daní
z nehnuteľnosti vrátane pozmeňujúceho návrhu, keďže sme sa zhodli, že nie je to síce
populárny krok, ale je nevyhnutný a zodpovedný, aby sme vedeli vystavať rozpočet,
ktorý nebude reštriktívny, ale ktorý sa bude pokračovať jednak v napĺňaní bežnej
stránky rozpočtu, ktorý vyplývajú z prijatej legislatívy na národnej úrovni, ale tak isto aj
v investičných projektoch na úrovni mesta, ale aj mestských častí. Zároveň sme
debatovali o efektívnosti výberu daní z nehnuteľnosti a preto by som chcel celému
zastupiteľstvu predniesť pozmeňujúci návrh alebo návrh na uznesenie, podľa ktorého
mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice, aby prijal opatrenia na zvýšenie
efektívnosti výberu dani z nehnuteľnosti a informoval o nich mestské zastupiteľstvo
najneskôr v termíne 30. júna 2020. Ďakujem za podporu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ono to súvisí aj s krokmi, ktoré robíme, čiže
myslím, že sa k tomu vieme pekne postaviť. Pán poslanec Jakubov. Nech sa páči. Máte
faktickú.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja len by som chcel doplniť pána
predsedu komisie Hubu. Ak sa nemýlim, tak hlasovanie bolo 7 - 1 - 5, čiže sedem ku
šiestim, čiže bolo síce schválené uznesenie vo finančnej komisii a demokraticky platí,
ale bolo to veľmi tesné hlasovanie. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ono to bude tesné aj tak. Pán poslanec Blanár,
nech sa páči.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ako som v predchádzajúcich
vstupoch sa snažil upriamiť pozornosť zastupiteľstva na problematiku daní z pohľadu
U. S. Steel, tak sa pokúsim dnes naposledy. Rád by som požiadal ešte o jeden vstup
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pána hovorcu U. S. Steel, aby predniesol situáciu aká je dnes vo firme vzhľadom na to,
že firma naozaj beží na dvojtretinový výkon a my sa snažíme ju priklincovať s daňami,
takže ak by bolo možné dvoj trojminútový vstup pre pána Bača, záverečné slovo pred
hlasovaním. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Máme uzavretú diskusiu alebo nie? Vie mi niekto poradiť?
Nemáme. Dobre. Poprosím hlasovať, je to druhý vstup spoločnosti U. S. Steel. Čiže,
poprosím, hlasujeme o tom, či môže pán Bača vystúpiť alebo nie. Je to jeho druhý
vstup. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 82 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Pán Bača, máte tri minúty. Nech sa páči.
p. Bača, hovorca spoločnosti U. S. Steel: Dámy a páni, budem veľmi stručný. Ďakujem pekne
za slovo. Ja len by som chcel apelovať na vás a vyzvať vás k tomu, aby ste mechanicky
nepreniesli to, čo tu bolo spomínané, tie rôzne sociálne balíčky a s tým súvisiace
náklady na obyvateľov a v našom prípade na podnikateľov, ale aby ste hľadali aj
možnosti nejakých rezerv a šetrenia sami u seba. Teda myslím na tie podniky, ktoré ste
spomínali, pretože ja vám len veľmi stručne teraz načrtnem situáciu u nás. U nás za
posledné mesiace a dá sa povedať roky vzniklo stovky projektov vďaka iniciatíve ľudí,
keď prichádzali s rôznymi úspornými opatreniami, ale žiaľ jedna z nákladových
položiek, ktorá je v našich rukách, pretože sú suroviny, cenu suroviny ovplyvniť
nevieme, cenu energie ovplyvniť nevieme. Sú náklady na pracovnú silu a ja len by som
chcel poukázať na to, že ak si zoberieme január až december tohto roku, čo bol veľmi
ťažký rok pre nás, tak vyše 1400 ľudí, ktorí boli našimi kolegyňami a kolegami už nie
sú v U. S. Steel. To je pre nás výsledok aj určitého šetrenia na pracovnej sile a rok 2020
vyzerá byť veľmi, veľmi ťažký. Toľko, budem stručný a ak by boli ešte nejaké otázky
na nás, veľmi radi zodpovieme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja osobne si vážim všetkých
zamestnancov ale aj všetkých zamestnávateľov. V Košiciach síce U. S. Steel je
najväčším zamestnávateľom, ale je tu kopec ďalších firiem a tie dane sa dotknú každého
jedného z nás. Nie je to populárne. Ja len opakujem, čo poviem jednoducho, tak ako U.
S. Steel a váš pán prezident bol za mnou, aby sme hľadali riešenia spolu smerom
k vláde a hľadali dotácie a možnosti, aby ste prežili tie kruté časy, ktoré vám tiež navaril
tento štát v porovnaní s inými štátmi v Európskej únii, prípadne s tretími krajinami
mimo EÚ, tak s nami sa tiež, žiaľ, nikto na vláde nezapodieval v parlamente a neboli
ochotní nás ani vypočuť, tak ako my sa snažíme demokraticky pristupovať ku vaším
prirodzeným požiadavkám. Poprosím kolegyne, aby tiež ešte pár informácií k daniam
poskytli hlavne smerom k firmám.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Chceme doplniť informáciu, čo sa týka U. S.
Steel, pretože je to spoločnosť s najväčším počtom zamestnancov tu v Košiciach a
zároveň od tejto spoločnosti má mesto Košice najväčší objem dane z nehnuteľnosti vo
výške 4.860.000,- Eur ročne. Po zmene alebo po novele VZN o dani z nehnuteľnosti by
pre U. S. Steel. bola zvýšená daň o 1.979.000, čiže celková suma dane by bola vo výške
6.841.000,- Eur ročne. Pre úplnosť informácie chceme uviesť, že za posledné 3 roky z
dostupných informácií na webových stránkach sme zistili, že spoločnosť vykázala zisk
po zdanení v roku 2016 vo výške 270.514.000,- Eur, v roku 2017 449.921.000,- Eur a v
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roku 2018 126.831.000,- Eur. Ak si dáme do pomeru výšku dane z nehnuteľnosti k
tomuto zisku, ktorý končí viete asi kde, tak nech si každý zváži ako bude hlasovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani Moleková. Ešte niečo?
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov: Ja len môžem doplniť, že naozaj U. S. Steel
a jeho platobná disciplína, čo sa týka dane z nehnuteľnosti, je naozaj na jednotku oproti
niektorým spoločnostiam v Košiciach, ktoré majú naozaj problém so zaplatením dane a
zvýšenie dane sa ich určite dotkne vysoko viac ako spoločnosti U. S. Steel v Košiciach.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Fakt len stručne, marketingovo. Fakt. Klobúk
dole, pán primátor, že ste tieto veci nechali čítať kolegyne, žeby náhodou na vás
nespadlo to zlé svetlo. Obdivujem vás, aj keď, minulý, či predminulý rok ste dokázali
vymyslieť úplne nový rozpočet a prísť so stopäťdesiatimi návrhmi a teraz musíte pýtať
kolegyne o radu, ale mohli ste to vy povedať. To je dosť vážne tvrdenie, čo teraz chudák
ženy museli.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som na
zamestnankyne ekonomického oddelenia dovolil si reagovať a bude to súvisieť aj so
šetrením rozpočtu v roku 2020. Ak budete roznášať občanom, lebo viem, že to
neposielate na poštu a robíte to preto, aby sa ušetrilo, ušetrili peniažky pre mesto
Košice. Keď budete roznášať rozhodnutia o vyrubení dane, tak ma kontaktujte, možno
to budem vedieť zabezpečiť sponzorsky pre mesto Košice, samozrejme, aj s petíciou na
odvolanie primátora. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov: K uvedenému môžem len dodať, že roznášať
rozhodnutia o vyrubení dane môžu len zamestnanci správcu dane a to sú zamestnanci
Magistrátu mesta Košice.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, tento
návrh nemôžem podporiť a to z viacerých dôvodov, ktoré sme si tu aj vypočuli pred
chvíľou od najväčšieho zamestnávateľa, pretože tie riziká, ktoré môžu potom ohroziť v
budúcom roku je ďalšie prepúšťanie v tejto spoločnosti. Neviem, či ľudia nám za toto
poďakujú. Ale aj tie následky zvýšenia daní. Budú to zvýšené náklady živnostníkov na
nájom nebytových priestorov, bude to znížená konkurencieschopnosť firiem v našom
regióne Košíc, zvýšia sa náklady aj pre podnikateľov, budú sa zvyšovať ceny, bude sa
znižovať počet zamestnancov. Nakoniec ľudia tieto dane zaplatia dvakrát. Jednu daň,
ktorú im vyrubíme a druhé v cene služieb, pretože určite podnikateľský sektor nebude
znášať tieto náklady, ale prenesenie ich na obyvateľov. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.
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p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre ste hovorili, pán kolega Knap. Budú to
musieť zaplatiť ľudia, tak ako aj my, mestá a obce boli postavené pred hotovú vec
a nikto sa nepýta, či istými zmenami zákonnými súhlasíme alebo nie a musíme to
nejakým spôsobom uhrať, musíme to nejakým spôsobom dať do rozpočtu. My
nemôžeme mať mínusový rozpočet a ten rozpočet musí byť vyrovnaný a ono je to také
trochu... Poslanci by sa mali správať zodpovedne a proste dať od toho ruky preč. Ja za
to nehlasujem bez nejakého ďalšieho návrhu, no ale dobre. Je to vaše rozhodnutie.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za úvod do môjho snáď posledného vstupu od pána
Karaffu, ktorý ako aktivista sa správal ako správal a teraz už sa začína správať
zodpovedne, lebo zistil, že to naozaj nie je sranda stať si za vyjadreniami typu stačí
prestať kradnúť. Takže nie, očividne tieto populistické frázy neboli pravdou a teraz už je
isté a máte tu 11,4 milióna krát potvrdené, že to pravdou nebolo, lebo toľko miliónov
teraz ideme zháňať od našich obyvateľov, takže to k prvej veci. To, že ste spomínali na
začiatku vládu, potom tu vaši kolegovia začali spomínať ako vinníka ZMOS. Teraz ste
dokonca vytiahli takú vec, čo skúšal Raši. Pamätáte, keď nám povedal, že pôjdeme do
nútenej správy? Teraz skúšate, že bude kolaps a že všetci tí zlí, zlí, čo nedvihnú dane
budú môcť za to, že tu padne niečo, že prosto mesto skončí. Odmietate externé zdroje,
odmietate spoluprácu, bojíte sa pustiť do akcií, ktoré nám prinesú z vonku peniaze, lebo
čo, keď sa na nich bude kradnúť. Nemôžeme tak fungovať a nemôžeme za toto všetko
teraz dať to vylízať Košičanom. Nevidím tu nejaké návrhy, nápady vôbec z externých
zdrojov. Všetko momentálne je len na tom, že po roku sme dostali veľmi drahú školu.
Neveriť populizmu a prázdnym predvolebným frázam. Takže ja zatiaľ fakt neviem si
predstaviť, ako by som mohol byť za toto zvýšenie.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Faktická. Pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Špak, už asi
tretíkrát som si kusol do jazyka, ale už ma to nebaví, pretože vy tak zavádzate o tom, že
my sa nesnažíme získať externé zdroje. Na tomto zastupiteľstve ste schvaľovali žiadosť
o IROP na Slaneckú cestu. Na tomto zastupiteľstve ste schválili žiadosť, že ideme
vstúpiť do projektu cca 5 mil., viac ako 5 mil. Eur. Na tomto zastupiteľstve ste
predložili návrh, ktorý vám dve komisie schválili, že sa má prerokovať na zastupiteľstve
aj sa prerokoval a ten sa týkal výstavby nájomných bytov a pán primátor vám vysvetlil,
že presne na týchto projektoch sa pracuje a verí tomu, že vo februári ich budeme
schvaľovať tak, aby sme ich mohli v marci podať na ŠFRB. Takže ja neviem odkiaľ
ťaháte tie čísla a tieto vaše tézy, ale už ma to prestáva baviť ako zavádzate. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem. Ja mám len otázku, či už máme informácie, aj keď nerád
porovnávam sa s Bratislavou, keďže som povedal príjmy Bratislava - Košice sú iné. Či
už to bolo schválené, lebo na stránke Bratislava.sk, či tam návrh, neviem ako to
dopadlo.
p. Polaček, primátor mesta: Včera bolo rokovanie v Bratislave.
p. Saxa, poslanec MZ: Hej. A schválili zrejme niečo, ale tu na tej stránke čítam veľmi
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podobné ceny nám, či fakt nevieme predložiť nejaký kompromisný návrh. Jedna vec, čo
som ja predložil. Či nevieme nejaký kompromisný návrh, lebo tu čítam byty od nula
celá, od 90 centov do eura, rodinné domy od 90 centov do eura a garáže od dvoch Eur,
hej, síce tam je to vyššie. Neviem, nápadne mi to pripomína košické ceny. Poprosím,
skúsme ešte nejaký predsa len pokus. Nerád by som bol, aby sme to skončili tým, že
VZN-ko nechválime a je zle, ale aj toto myslím, že si naši obyvatelia nezaslúžia.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: No, sú to košické ceny, ale dotáciu od vlády dostala Bratislava
a nie mesto. Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, ja tomu rozumiem
a určite nikto nechce byť drahší ako Bratislava, ale treba si uvedomiť ešte jednu vec, my
dostávame podielové dane od štátu, ktoré sú vypočítavané na základe určitého vzorca,
ktorý obsahuje určitý koeficient. A zatiaľ, čo Košice majú tento koeficient 1,5, tak
Bratislava ho má 2,35, čiže, ak by sme mali koeficient 2,35 a asi by sme sa dnes
nebavili o tejto situácii. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Áno. Metropola východu má veľa disproporcii s Bratislavou. Sme
mnohokrát v obrovskej nevýhode oproti Bratislave a preto je veľmi ťažko ju
porovnávať. Nech sa páči, pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. No, zvyšovanie daní to je
taká veľmi populárna téma a ja som možnože jeden z posledných, ktorý by si prial
zvyšovanie daní. Ja by som bol najradšej, ak by tie dane išli dole, alebo, aby vôbec
neboli žiadne dane. No len, bohužiaľ, z niečoho sa tie náklady, ktoré mesto má, musia
uhrádzať. A bohužiaľ, dnes je tá situácia taká, že nemôžeme očakávať v najbližšom
mesiaci, dvoch, troch, sa zvýši nejakým zásadným spôsobom príjem mesta Košice iným
spôsobom ako zvýšením sadzby daní. Osobne si myslím, že jednou z najdôležitejších
úloh, samozrejme, nemôžem dávať primátorovi úlohy, ale verím, že v tomto si s pánom
primátorom porozumieme, by malo byť pre nasledujúci rok, aby vyvinul maximálnu
možnú aktivitu smerujúcu k tomu, aby získal viacej financií pre mesto Košice z iných
zdrojov, ako z peňaženiek obyvateľov mesta. Ak sa tak podarí, budem prvý, ktorý bude
navrhovať zníženie daní. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len nadviažem na vás, pán poslanec. Všetci si
to želáme, aby sme nemuseli zaťažovať občanov. Všetci si želáme len populárne
a príjemné rozhodnutia, ale riadiť verejné vecí je niekedy aj o nepopulárnych veciach v
prospech dobrých vecí. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel nadviazať na to, že toto nie je
jediné zvyšovanie, o ktorom sa bavíme a preto mám ten postoj taký, aký mám. Behom
roka sme už totiž odsúhlasili zvýšenie poplatkov za sociálne služby, zvýšenie cien za
pohrebné a kremačné služby, zvýšenie cien v MHD. Teraz máme pred sebou VZN-ka,
ktoré hovoria o zvýšení cien. Ešte sme zaviedli poplatok za rozvoj. Teraz máme zvýšiť
poplatky za malé zdroje znečistenia. Máme zvýšiť dane z nehnuteľností. A máme ešte
pred sebou tu jedno VZN-ko na komunálny odpad. Viete, len v kontexte týchto vecí,
ktoré všetky sa spúšťajú a ktoré boli vymenované tu aj zástupcami spoločnosti U. S.
Steel. Ja som to mal pripravené na rozpočet, ale to rozbalím teraz a poviem, čo si
všeobecne o tomto navyšovaní myslím. Po tom, čo sme zvýšili ceny MHD, sociálne
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služby, kremačné, pohrebné atď., začíname naskakovať do tzv. inflačnej špirály v
kombinácii s tým, že U. S. Steel prepustil 1400 zamestnancov a pravdepodobne v
dôsledku zvýšenia daní z nehnuteľností sa k tomu pridajú aj nejakí malí živnostníci a
stredné firmy v Košiciach. No v meste zvýši sa nezamestnanosť. To je iba predikcia a to
nie je fakt. To je nejaký model, ktorý sa dá očakávať. V kombinácii s tým, že nám
momentálne nefunguje Útvar hlavného architekta, ktorý nereflektuje a neodpovedá na
podnety, ktoré sú tam ohľadne nových developerských zámerov resp. výstavby
súkromných osôb, ktoré majú pozemky na výstavu a proste zmeny zón sa nevieme
dočkať, klesá nám aj hrubý domáci produkt v meste Košice a v jeho okolí, pretože
jednoducho sa tu nestavia. Stavebné firmy budú musieť prepúšťať svojich
zamestnancov, lebo ÚHA zaspalo. Jednoducho nefunguje. To nám spôsobí to, že aj tie
stavebné firmy, ktoré to prežijú, pôjdu do iných firiem, do iných miest ako je Trnava,
Nitra, Liptov ako región, kde to jednoducho funguje a kde ten stavebný bum je. Takže
my budeme, naše firmy v Košiciach začnú prepúšťať a tým pádom nebudú platiť dane,
resp. ľudia nebudú mať prácu. A to, že zvyšovanie daní, tak ako to pán Sambor uviedol
v tlačovej správe sa nedotkne ľudí, ale iba podnikateľov, to sme už dnes prekukli, že je
to klamstvo. Pretože podnikatelia tieto zvýšené sadzby premietnu do predajných cien
výrobkov a služieb, ktoré nakupujú bežní ľudia, takže sme zase v tej inflačnej špirále.
Páni, začnite skutočne robiť tak, aby mesto fungovalo, aby sa naštartovali projekty, aby
boli investície. S radosťou vám garantujem, s radosťou zahlasujem za zvýšenie sadzieb,
pokiaľ sa to tu konečne rozbehne a začne fungovať. Poplatok za rozvoj znamená aj
vyššie ceny nových nehnuteľností.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Lesňák, keď Košice
spadávajú do tej inflačnej špirály, tak potom asi aj Bratislava, Trnava, Banská Bystrica
a všetky ostatné mestá, ktoré rovnako boli postihnuté ako naše mesto. Len toľko k tomu.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ale však my sme za tie dva dni naozaj urobili, aj
dostali veľa informácií aj od obyvateľov dokonca, že to čo spomínal teraz kolega
Lesňák a som rád, že tu je v tomto poslaneckom zbore, lebo musia tu byť aj ľudia, čo
vám ukážu zrkadlo, že vy naozaj brzdíte veci v meste, brzdíte stavby a ja som
presvedčený už 20 rokov, že stavbarina je základ celého, čo tu sa môže diať, aj v celej
republike, lebo keď sa nepostaví ten nájomný byt, čo ste včera podľa vás prerokovali,
ale podľa ľudí, čo to videli ste to zrušili ten bod a prehodili ho štvrťroka neskôr a tým
pádom o rok neskôr, lebo pokiaľ by ste si naštudovali materiály, tak na Štátny fond
rozvoja bývania sa žiadosť na nájomné byty dáva do 28. 2.. Páni, to by ste mohli vedieť.
15. 1. až 28 2. To, že vy v marci podáte, tak to môžete podať tak možno na nejakú
rekonštrukciu. Aj preto som vám tam nedával termíny. Takže odmietli ste externé
zdroje. Máte čas. Nie je problém. Nemáte pripravené nič, ale to si zistím cez 211-tku.
Už zajtra príde. A k týmto veciam, tej stavbarine, keď sa fakt nebude stavať aj vy
budete brzdiť investorov a slovíčko developer pre vás bude strašiak, čo vás chce
okradnúť, lebo tu sa nesmie kradnúť, tým pádom sa nesmie robiť, alebo ako to mám
chápať. Tak to skončí naozaj tak, že tí ľudia nebudú kupovať koberec, nebudú si
kupovať farby, nebudú mať, kde bývať a tak ako som vám spomínal, 61 % ľudí od 22
do 34 rokov býva so svojimi rodičmi. Aj to ste odmietli. Odmietli ste včera, rovno
poviem 150.000,- Eur, čo možno je pre vás nič, lebo potrebujete 10 mil.. Načo nám je
215

toľko? Ale každý drobák, ktorý tu donesie poslanec z externého zdroja, má pre vás
obrovský význam. A naozaj je to možno skoro, lebo tu ide o zvyšovanie daní, ale v
ďalšom bode sa budem pýtať na to, kde je v rozpočte položka na vyrovnanie sa s EEIčkom, lebo tú ste zabudli. Vašu hlavnú kampaň, kvôli čomu ste tu. A vidno, že to
burcovanie, tá neposlušnosť, ten negativizmus nás doniesol tam, kde sme.
p. Polaček, primátor mesta: V tomto pán poslanec s vami nemožno súhlasiť a začnite počúvať
s porozumením. Prestaňte byť populista a zlý človek v tomto prípade, lebo ja som
povedal do marca, čo znamená do konca februára, lebo do marca. To treba urobiť. My
veľmi dobre vieme, že to treba urobiť do konca februára. A prosím, začnite rozlišovať.
My dane potrebujeme na to, aby sme zabezpečili bežnú prevádzku mesta. My
nehovoríme o peniazoch na investíciu. Takže prosím, naštudujte si komplet dôvodovú
správu k tomu, o čom dnes rokujeme a buďte konkrétny k veciam, o ktorých sa tu
bavíme. My sa tu nebavíme o investíciách. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák
nasleduje.
p. Lesňák, poslanec MZ: Nedá mi nereagovať na pána námestníka, pretože určite chodí do
Bratislavy. Skúste si spočítať developerské projekty a projekty vyvolané samosprávou,
či už mestom Bratislava alebo s Bratislavským samosprávnym krajom, koľko peňazí
tam ide, koľko stavajú. Pán Ing. Arch. Vallo, ktorý je primátor Bratislavy, vie čo robí aj
napriek tomu, že zdvihol dane, zaviedol, bol tam už poplatok za rozvoj, napriek tomu,
že ide na maximálne hranice, tie reakcie na pôsobenie jeho ako osoby v hlavnom meste
sú úplne iné ako vaše, reakcie pod vašimi menami na facebookových profiloch. To je to
zásadné, ktoré rozlišuje Bratislavu a Košice. Okrem toho v Bratislave sídlia centrály
nadnárodných firiem, takže je tam príjem iný, čo sa týka peňazí a sídlia tam
veľvyslanectvá, takže je tam aj iný štandard poskytovaných služieb. Neporovnávajme
skutočne tieto vecí a keď ideme porovnávať, tak ich porovnávajme dôsledne a
konkrétne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: No a keby si to uvedomili tí, ktorí riadia tento štát, tak by dali
peniaze Košiciam a nie Bratislave, lebo tam všetci sídlia a majú veľa peňazí. Nech sa
páči, pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. V podstate ste pán
primátor povedali to, čo som chcel povedať a ja, že prečo teda máme my koeficient 1,5
a Bratislava 2,35, keď tam sídlia všetky alebo väčšina dobre, nehovorím teda
s výnimkou U. S. Steel, všetky veľké firmy a sídla firiem. Takže áno, toto je to správne
miesto, na ktoré by sme mali poukazovať a v Bratislave sa potom na to dotazovať.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Prihlásil som sa prvýkrát, nechcel som to tu
naťahovať, ale dám najprv taký malý úvod. Takmer všetky mestá zvyšujú dane. Musíme
to urobiť aj my. Ale ja nemôžem fakt súhlasiť s niektorými týmito položkami a ani som
nechcel predkladať pozmeňovák, fakt som nechcel, lebo už je ich tam plno, ale aj pán
Karaffa povedal, že je nezodpovedné povedať, že nezahlasujem a nepredložiť nič. Tak
asi ja by som sa sám vedel pozrieť pred sebou do zrkadla a povedať si, že som urobil, čo
som mohol. Tak predložím návrh. Ono je to v podstate obrana mojej zodpovednosti, ale
asi keď zaňho budete hlasovať, bude to nezodpovedné, ale dobre. Kto si ho chce so
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mnou prezrieť, tak si môže zobrať...
p. Polaček, primátor mesta: Každý poslanec by mal dávať zodpovedné a nie nezodpovedné.
Prosím, dávajme si pozor, ako hovoríme, aby nebol z toho problém.
p. Strojný, poslanec MZ: To bola taká inotaj, pán primátor. Príloha č. 1 Orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady by išla z 1,20 Eur na 1,- Eur. Na druhej strane, ostatné
ostáva. Na druhej strane sú stavby na pôdohospodársku produkciu, tam tých 400 %, aj
keď mi niektorí proste kolegovia povedali, že nemám sa pozerať na percentá alebo v
absolútnych číslach to robí niečo iné a napríklad tých stavieb na pôdohospodársku
produkciu máme málo. No, tak ak ich máme málo, tak snáď to taký výpadok nespraví.
Čiže tam by som išiel z 1,90 € na 50 centov, ale všetky. Nerozlišoval by som tam
kategóriu. A tak isto chaty a stavby na individuálnu rekreáciu z 3,- Eur na 2,- Eur,
z 2,50 Eur na 2,- a z 2,- Eur na 1,50. Čiže to je 50 centov dole. Tiež dúfam, že to
neurobí taký veľký výpadok a potom tretia tabuľka, pri nebytových priestoroch na
podnikanie sa suma 5,- Eur nahrádza sumou 4,- Eur, suma 4,- eurá na 3,- eurá, a suma
3,- eurá sa nahrádza sumou 2,- eurá. Potom tak isto, nebytový priestor - zdravotnícke
zariadenie, no neviem, čo by spôsobil takýto cez dvesto percentný nárast v tých
zdravotníckych zariadeniach. Nemal som možno čas to zistiť. Tam tak isto z 5,5 Eur na
4,-, zo 4,- na 3,-, a dvojku som nechal na dva. A ešte nebytový priestor na ostatnú
nepodnikateľskú činnosť. Poprosím ešte jeden čas. Zo 4,- Eur na 3,-, z 3,- Eur na 2,50
a dvojku som nechal. Všetko. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem aj ja pán poslanec. S faktickou pán poslanec
Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som nepovedal, že keď
niekto nezahlasuje, že má dať nejaký iný návrh. To prosím, nech mi nikto nevkladá do
úst. A pokiaľ ide o ten návrh, ktorý predniesol ten zodpovedný, či nezodpovedný, či ako
to bol návrh, ktorý predniesol kolega Strojný, tak k tomu sú aj nejaké ekonomické
dopady, tak či to aj na tom rozpočte nejako prepočítal, že čo to bude znamenať.
p. Polaček, primátor mesta: Nedokážeme, ale tie čísla, to sa nezdá, to je niekoľko miliónov,
čo išlo teraz dole. Ale my to tiež nevieme odhadnúť. To sa nezdá. Euro, euro, euro. Ono
30 centov dokáže urobiť 300.000. Hej, ako povedala pani Moleková. To je – 20, 9, 29
katastrálnych území, 220 tis. objektov, čiže tie koeficienty majú vplyv na 220 tis.
objektov. To je alchýmia, to istým spôsobom nastaviť a vedieť, čo to spôsobí, lebo vy
nikdy neviete, čo to môže spôsobiť, aj keď to narátate, lebo do toho vstupuje ešte
vplyvy, či už to je neplatič, či už sú to zľavy. My sme zvýšili zľavy, ale potom poďme
znižovať zľavy, lebo jednoducho to má vplyv na všetko. Čiže je to alchýmia nastaviť,
aby to bolo, čo najlepšie. Pán poslanec Dvorský, nech sa páči.
p. Dvorský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Chcem sa
spýtať. Počuli sme tu niekoľko návrhov pozmeňovacích a stále mi nejde do hlavy, že či
vôbec má zmysel čítať tu tie pozmeňujúce návrhy, keď dámy hore, ktoré sedia vedľa
vás, po vašej pravici, už niekoľko krát dnes povedali, že ono to nemá zmysel, pretože to
treba všetko prepočítať a trvá to hodiny atď., atď.. Takže ja sa veľmi teším a veľmi
kvitujem pánov, ktorí si s tým dali takú prácu a začali sa tým zaoberať. Ale pýtam sa,
prečo dneska? Prečo nie pred mesiacom? Ja viem, že to nie je ľahké, že určite máte toho
veľa, ale tým pádom sa s tým už dnes nedá nič robiť. Už len pozeráme a uvažujeme, že
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či teda schváliť, neschváliť. Čo keby sa našiel nejaký kompromis, aby bola koza celá aj
vlk sýty, nejakým spôsobom. Ja viem, že nie všetci budú, nikdy nemôžu byť všetci
spokojní. Nikdy. Ale skúsme aspoň takúto nejakú cestu hľadať, ak je vôbec možná.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem za názor, len chcem k tomu uviesť - 20.
novembra materiály boli zverejnené, mestská rada sa nimi zapodievala. Pán Filipko
prišiel s názorom, poďme sa tým zapodievať. Prišlo niekoľko návrhov, tie sme
prepočítali. Tie návrhy sa dostali do finančnej komisie a my presne vieme, čo napríklad
pozmeňovák, ktorý požiadala skupina poslancov urobí v tom rozpočte. My to vieme,
lebo jednoducho prišli dopredu, diskutovali na rade starostov, diskutovalo sa v mestskej
rade, diskutovalo sa vo finančnej komisii a tie názory, ktoré sa ustálili, tie sa dali
prepočítať. A teda my presne vieme, ktorý návrh z tých, ktoré boli urobené v predstihu,
nie síce boli predložené, lebo inak sa to nedalo urobiť, poslanec to musí predložiť, ale
všetky ostatné, a nechcem sa dotknúť poslancov, či je to pán poslanec Saxa, či je to pán
poslanec Strojný, ešte neviem, či niekto, pán Blanár. Netušíme. My vôbec nemáme
páru, čo strašné sa môže stať. Čo to spraví. My máme prerátané. Máme dnes dve verzie.
Verziu pôvodnú, verziu skupiny poslancov alebo nulovú verziu, čo je kolaps mesta.
Prosím, tak skúsme sa venovať týmto trom, lebo naozaj, pred mesiacom bola mestská
rada a materiály boli zverejnené. Médiá hneď na druhý deň písali o tom, aký návrh ide
do mestskej rady. Nebolo to tajné. Čiže, je to dlhšie. Nech sa páči. Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ku kolegovi poslancovi
Strojnému, ktorý neviem teraz či povedal to poslanec Karaffa, či nepovedal, že byť proti
znamená, že by mal človek doniesť nejaký návrh. Tak len chcem ozrejmiť, že ono sú tri
možnosti, pán poslanec Karaffa. Môže byť človek proti a doniesť nejaký návrh. Môže
byť človek za, pretože má nejaký návrh, ale vy ste asi nepočúvali, keď vám tu ešte pred
chvíľou aj napríklad pán poslanec Lesňák vymenoval, že my už sme zvyšovali nie
jednu, nie dve. My už sme tento rok zvyšovali toľko vecí, že byť proti, môže byť úplne
prirodzené aj bez podania návrhu. Takže je tu tretia možnosť, byť proti tomuto
zvýšeniu. A je to úplne legitímne.
p. Polaček, primátor mesta: To som teraz povedal. Nepočúvate s porozumením. Nech sa páči,
pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som si, samozrejme,
vedomý toho, že to čo dnes prekladám nemám, áno, úprimne sa priznám, samozrejme,
že to nemám prepočítané na absolútne čísla, ale je to niečo, čo som pripravil a musel
som to tu minimálne aspoň prečítať a klobúk dole dámy, že to takto zvládate, naozaj. A
neberte to v zlom, že chcem poupravovať vašu prácu alebo niečo podobné, to určite nie.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ja im budem ďakovať následne, v kancelárii ich čaká veľká kytica
tak či tak, ak to skončí. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Reagujem na
vás, alebo celkovo na tú diskusiu. Že tu od pána Strojného alebo kohokoľvek, pána
poslanca Strojného alebo kohokoľvek z poslancov alebo poslankýň žiadame prepočty,
absolútne čísla, ale ja keď som ich žiadal pri dopadoch sociálneho balíčka na príjmy
a výdavky rozpočtu mesta Košice na rok 2020, tiež som konkrétne čísla a násobky
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nedostal. A sú tu dnes aj protichodné názory, nie v tomto bode, ale celkovo v
zastupiteľstve, aj keď prvá etapa by bola financovaná, čo sa týka plavárne z dlhu,
pardon, z úveru, ale tu na jednej strane mesto má odvážne plány. Anička, rekonštrukcia
plavárne od 8 do 11 mil. a na druhej strane počúvame, že nemáme peniaze na nič,
dokonca že, že my musíme zvyšovať, nie ani investície, aj tak sa nebudú robiť a že my
musíme na chod úradu zvyšovať. Čiže vlastne sú tu protichodné orgány, hmm, názory.
Tak sa ujednoťte aspoň vy, prosím. Budem Vás naozaj, sľubujem, viac rešpektovať.
Máme peniaze alebo nemáme?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Starostovia. Diskusia, či procedural, či čo? Lebo
procedúru nemôžete.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Vec: Ja viem. Diskusia. Diskusia, keď môžem.
p. Polaček, primátor mesta: Predbiehate pána Špaka. Faktická.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Vec: Faktická bola, len nefunguje. Môžem ako faktickú?
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Asi áno, nie som si teraz istý, čo hovorí rokovací, ale nech sa
páči.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Vec: Ďakujem veľmi pekne. Predstavím sa. Tí čo ma
nepoznajú, som starosta Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. K tejto veci by som
rád, možno ma opravia kolegovia, ale trošku to zhrnul. Bod 39 je o zmenách, čo sa týka
miestnych daní. Pokiaľ chcete, ak chceme zvyšovať miestne dane a pokiaľ matematika
nepustí, myslím si, že uznesenie akékoľvek musí visieť na úradnej tabuli najneskôr
zajtra. Čo tu počúvam celý deň, dá sa povedať, alebo diskusia okolo obeda začala
ohľadom daní, tak každý má tu nejaké návrhy. Reálne. Pardon, Ak môžem, dokončím
myšlienku. Uznesenie ako také, ktoré bolo dané do pléna, buď sa schváli, alebo
neschváli. Všetci ste za to, aby sa dane zvyšovali. Som za to aj ja. Ale momentálne ste
postavení, ja nemám hlasovacie právo, nie som poslancom, ale ste postavení pred
hotovú vec. To znamená, dane zvýšiť chceme, ale nie v takom znení, ako boli
predložené. O tom sa diskutovalo dlho, aj na rade starostov aj na jednotlivých
komisiách, s tým súhlasím. Pripadá mi nefér teraz dávať ponuky pre rôzne prepočty,
pretože kolegynky, tak ako sedia po pravej ruke pána primátora, nie sú schopné to
prepočítať. Sami povedali, minimálne štyri hodiny, aj to si myslím si, že 50 percent
ubrali si z toho, koľko na to potrebujú. Čiže všetky tieto návrhy sú podľa môjho názoru
teraz bezpredmetné, pretože čas, keď chcete zvyšovať dane vyprší zajtra. Ale to je fakt.
To si myslím, že to je fakt. Pokiaľ to nebude visieť na úradnej tabuli, 15 dňová lehota
VZN-ka nebude, dane môžeme zvyšovať v roku 2021, najskôr. A férová ponuka, lebo
zatiaľ tu bolo tak isto niečo fér, aby bol vlk sýty aj ovca celá. Neviem, to je môj názor.
Tohto roku zvyšujeme dane. Nikde nie je napísané, že na budúci rok ich nevieme znížiť.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Všetci si to želáme. Verme, že možno vláda nás
vysliší. Budem robiť všetko preto, aby som tam bol prijatý. Nech sa páči, pán poslanec
Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ja som chcel len poďakovať, lebo ste ma pred chvíľou upozornili, že
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som nepočúval, že vy ste to isté povedali pred chvíľou. Tak ak ste povedali to isté, že už
sme zvyšovali toľko vecí, že tieto dane už ani netreba, tak to ďakujem pekne, že ste mi
to potvrdili, že to isté ste povedali. Ja možno na záver tohto bodu poviem, že fakt sme
zvyšovali toho už veľa a po tej obrovskej zmene, ktorú tu očakávalo vašich 37 myslím,
že vás bolo. Teraz už je vás tu síce menej, podporovateľov, tak ešte poviem takú jednu
pre vás, vy to nazvete, že som zlý človek, lebo ukazujem zrkadlo. Dvaja ste už, ktorým
som ukázal zrkadlo a to isté ste použili ako argument, že zlý človek. Tak ja som naozaj
nečakal, že táto obrovská zmena, to čo tu sa udialo, že sa nám podarilo vymeniť
smerákov, atď., že skončí týmito zvyšovaniami, čo je už asi šieste alebo siedme a že
dokonca skončí prvý rok petíciou na vaše odvolanie, tak takú vec asi nečakal nikto.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ospravedlňujem sa za slovo „zlý
človek“. Nebolo to správne. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vieš Miro, ty si pre mňa tiež jedno veľké
sklamanie. Ja som si nemyslel, my sme spolu dobre vychádzali, že sa z teba vykľuje
taký populista. Veľmi dobre vieš, že toto mesto mnohé roky a to nie je len tých
posledných osem rokov, ale aj mnohé roky predtým, niektoré veci investične zanedbalo.
Veľmi dobre vieš, že máme investičný dlh na cestách a chodníkoch viac ako
100.000.000,- Eur. Veľmi dobre vieš, že aj tie naše športové a školské zariadenia by si
zaslúžili rekonštrukcie, však veď na ostatnom zastupiteľstve si to aj navrhoval pri bode
prerokovania správy hlavného kontrolóra. Síce nevieš, čo sú to hybridné byty, ale
verím, že to konca volebného obdobia zistíš, že čo to je a že ako funguje Štátny fond
rozvoja bývania a no, mrzí ma, kolegovia, máte to vo svojich rukách, ale skúsme byť
zodpovední fakt, lebo keď teraz tak, ako to povedal pán starosta, keď teraz neprijmeme
rozhodnutie, tak sa môžeme baviť až v budúcom roku s účinkami od 1.1.2021.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Využijem tu príležitosť, aby som bol aj konkrétny.
Tak len v kategórii nebytový priestor, zdravotnícke zariadenia v prvej je zvýšenie o
223,5 %, v druhej od 207,6, v tretej o 100. Viete niektorí tu aj z kolegov, ktorí tu
hovoríte o číslach, ako v súčasnosti platia Zdravotné poisťovne zdravotným
zariadeniam, koľko a koľko sa redukuje? Pán poslanec Karaffa je to aj o zodpovednosti
voči ľuďom a napr. aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, nedoťahujme sa. Pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Knap, vás je tu škoda. Vy by ste
mali sedieť v Národnej rade, lebo vy máte tak dobré návrhy. Tam keby ste sedeli, tam
by ste to všetko mohli presadiť. Ale tu je to na nesprávnej pôde.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. Nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegyne, kolegovia, vystupujem prvýkrát v rámci
normálneho príspevku a chcem udať tri dôvody a plus jedna taká informácia. Začnem
tou jednou informáciou a chcel by som vás poprosiť, aby ste ma teda počúvali.
Vystúpili tu pred nami dvaja predstavitelia spoločnosti U. S. Steel, medzi nami je
minimálne jeden zamestnanec tejto istej spoločnosti. Máme v tomto meste veľa rodín
závislých od tejto spoločnosti a vidíme ako táto spoločnosť trpí na tú súťaž, tú nekalú
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súťaž, ktorú voči našim producentom ocele vedú zahraničné, resp. mimoeurópske
oceliarne najmä napr. lacná čínska oceľ. Aj preto som s veľmi veľkým potešením prijal
informáciu, že nová Európska komisia si okrem ochrany enviromentu presadila, že bude
chrániť aj energeticky náročné odvetvia medzi nimi aj oceliarstvo pred nekalou
konkurenciou zo zahraničia a to dovoznou uhlíkovou daňou. Je to celkom čerstvá
informácia, možno jeden deň alebo dva dni stará a ja verím, že presne ten lobing, ktorý
robilo aj Slovensko, aj oceliarsky biznis v rámci Európy sa presadil práve v rámci tohto
a presadí v budúcom roku také opatrenia, aby sme tohto nášho producenta v Košiciach
videli ďalej produkovať a videli ho ďalej silného. Samosprávy nemajú na výber. My
musíme sa pozerať na to zodpovedne a nie populisticky. Nemôžeme na to pozerať ani
ako aktivisti, ani ako opoziční poslanci. Všetci sme zástupcovia tohto mesta a musíme si
teda vybrať, či budeme znižovať počet zamestnancov krížom cez všetky jednotlivé
sektory a tým budeme znižovať tie služby, ktoré poskytujeme našim obyvateľom, alebo
zachováme tieto služby v čo najväčšej možnej miere. Menšie dane z práce zaplatíme
drahším bývaním v mestách. To nie je môj citát, to je titulka z dnešných novín a je to,
bohužiaľ tak, a súvisí to s jednou vecou a to je zmena pohľadu na zdaňovanie, kde je
presun z príjmov na majetkovú účasť a tu sa dostávame k tomu asi kameňu úrazu, prečo
asi tejto diskusii nečelíme iba v tomto zastupiteľstve, ale v mnohých iných na
Slovensku. Ministerstvo financií nebolo totižto úprimné a nemalo tú guráž, aby
predstúpilo pred obyvateľov a povedalo: Dámy, páni, po všetkých týchto balíčkoch to
bude mať takýto dopad na samosprávy, bohužiaľ, neposunieme im ďalšie zdroje,
pretože očakávame od nich, tak ako nám to nejaké naše prognózy už 10 rokov a tieto
diskusie ukazujú, že zmeníme ten daňový mix a zaťažíme viac majetok ako príjem
obyvateľov. Obyvatelia dostali viacero pozitívnych balíčkov, čo sa týka ich príjmu,
navyšovanie miezd učiteľov, pracujúcich úradníkov, čo verím tomu, že všetci privítali.
Ale túto položku musia samosprávy aj iné organizácie zároveň aj vykryť na tej
príjmovej časti, preto vás chcem poprosiť, nielen ten pôvodný návrh, ale aj návrh, ktorý
predniesol pán poslanec Filipko za skupinu poslancov, predsedov komisií a zároveň za
mňa aj za pani námestníčku, aby sme ho podporili, lebo s týmito zdrojmi budeme môcť
vytvoriť taký rozpočet, aby sme, nielen zachovali, ale aj rozšírili služby a poskytli aj
dodatočné zdroje pre mestské časti. Myslím si, že toto je ten kompromisný návrh, ktorý
sme tu dnes všetci hľadali, preto vás ešte raz prosím o podporu návrhu, ktorý predniesol
pán poslanec Filipko. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Lesňák, pardon, Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Mal som také malé „deja vu“, keď som
pozeral na kolegov na okolo, ako keby sme boli pred dvoma, troma rokmi a rozprávate
a nikto vás nepočúva, ale ak máte pocit, že niekto, nejakých, ja neviem šesť, sedem, či
koľko poslancov pripravilo nejaký návrh, resp. predsedov dokonca a my to máme
vnímať ako strašne silnú vec, že áno, dôverujme tomu. Ja by som veľmi rád, naozaj, len
za posledných 24 hodín ste ukázali, že to nemáme rešpektovať a myslím, že Laco
Rovinský by nám to rovno mohol vysvetliť, keď on priamo predseda komisie ignoroval
všetkých členov a išiel proti nim.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len k tej uhlíkovej dani, čo pán viceprimátor
povedal. Tá môže byť zavedená od roku 2021 a dovtedy tá fabrika musí žiť. To je na
margo toho a ešte ak sme pri tom, že pán primátor aj pán viceprimátor chodíte do
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Bratislavy. Dosť mne osobne chýba, to mi napadlo popritom ako vás počúvam, že
koľko chodíte, čo robíte, ako robíte. Bolo by dobré možno, predchádzajúci primátor mal
takú súhrnnú správu medzi zastupiteľstvami, čo robil, ako robil. Dokonca si pamätám,
že raz ste ho vyzvali, aby to nerozprával do mikrofónu, ale aby takú správu posielal
poslancom, žeby zbytočne ... Správa o činnosti primátora sa tomu hovorí. Malé mestské
časti to robia ako Správa činnosti starostu, ale ak by ste nám, ako poslancom dali prvý
bod Správa činnosti primátora, bolo by to fajn do budúcna a možno by sme vedeli, čo
ste v tej Bratislave, prečo ste boli, čo ste vyjednali a čo ste urobili a nemusíte nám to
teraz vyťahovať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Som jediný primátor v tomto meste, ktorý v tejto krajine, aspoň
čo mám ja informáciu, ktorý zverejňuje svoj program. Som jediný. To je tiež tá jedna
z tých noviniek. Sľúbil som to občanom a ja plním sľuby. A žiadne mesto, aspoň čo
mám tiež informáciu, toľko tlačových správ o mojej činnosti nevydáva, ako to robíme
my. Čiže tie informácie sú. Pán poslanec Špak, nech sa páči. A poprosím aj štátnu
políciu. Niekto na mňa zavolal, že som pod vplyvom alkoholu. Nech kľudne príde tu.
Tu budem fúkať. Nepôjdem vonku. Nech sa páči, kľudne poďte dnu. Medzi tým
rozpráva pán poslanec Špak, nech sa páči, máte slovo. Tuná si to urobíme exemplárne.
Ďakujem.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Myslím, že včera ste dostali jednu morálnu facku
od pána Burdigu a teraz ďalšiu. Radšej nerozprávam už nič.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že dnes tá diskusia
bola dosť dlhá. Áno. Myslím si, že...
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pokračujte pán poslanec.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto je... Ja si osobne myslím,
že toto je dosť dehonestujúca vec, ako práve niekto zavolá na primátora mesta Košice,
ktorý je verejný funkcionár a aj keby nafúkal, nie je za volantom.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, máte ešte niečo, čo by ste chceli doplniť
ku návrhu na dane? Ak vám došli slová, rovnako ako mne...
p. Vrchota, poslanec MZ: Došli mi slová. Ospravedlňujem sa. Došli mi, došli mi slová. Je to
neskutočné. Ďakujem pekne. Výtlačok si odfotiť treba.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujeme. Dobre. Ak pán poslanec skončil a nehlási
sa nikto ďalší do diskusie. Dávam návrh na...
p. Polaček, primátor mesta: Moment. Pardon.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán primátor preberá riadenie.
p. Polaček, primátor mesta: Aktuálna informácia. Mal som 0,0. Bude o tom aj písomný
dokument. Je veľmi smutné, že sme takto hlboko klesli. Ešte som chcel ja vystúpiť.
Nikto sa do diskusie nehlási? Uzatváram diskusiu a chcel by som na záver povedať len
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toľko, že v prípade, že sa rozhodneme obmedziť alebo neschváliť návrh na uznesenie
v rámci daní, tak si treba uvedomiť, že na to doplatí školstvo, sociálne služby, údržba
komunikácií, chodníkov, MHD, odvoz odpadu, obmedzenie odpadu. Prepáčte, len
podpíšem, čo musím. Protokol o mojej dychovej skúške. Je to nepríjemné, ale čo už.
Zrušenie dotácií, má to vplyv na VZN atď., atď..
Chcem vás poprosiť, aby ste naozaj vnímali hlasovanie o tom, že nielen ja, ale aj
poslanci robia občas, kolegovia, robia občas aj nepopulárne opatrenia, nepopulárne
rozhodnutia, ale byť poslancom nie je len byť za dobrého a robiť pekné veci. Ďakujem
pekne. Poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta a poprosím návrhovú komisiu, aby
začala sa venovať návrhom na uznesenia. Ďakujem pekne, ideme ďalej.
(Ako uznávam, že ma to trošku vykoľajilo. Ospravedlňujem sa, kolegovia, ale život
prináša prekvapenia. Ja mám takú smolu, že ja si to musím vždycky všetko zliznúť
a všetko sa musí na mne otestovať aj v takomto dôležitom rozhodovaní ako je teraz.)
Diskusia bola uzavretá. Poprosím návrhovú komisiu. Vráťme sa, prosím, sústreďme sa.
Je pred nami jedno z najdôležitejších rozhodnutí tohto roka. Nech sa páči, prosím
návrhovú komisiu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Návrhová komisia k tomuto
bodu prerokovanému obdržala 4 návrhy na uznesenie okrem pôvodného, z toho 3 sú
pozmeňovacie návrhy a štvrtý návrh je samostatný návrh. 3 pozmeňovacie boli od
skupiny poslancov, ďalší predložil pán Saxa a tretí pozmeňovací preložil pán Blanár.
Štvrtý samostatný predložil pán Huba, predseda finančnej komisie. Z troch
pozmeňovacích návrhov návrhová komisia konzultovala predložené návrhy, ich
formálnosť a správnosť. Musím konštatovať, že návrh, ktorý predložil pán Saxa, žiaľ,
má rozpor so zákonom v jednej stati, ktorá sa týka dane z bytov, nebytových priestorov
atď.. Dovolím si citovať § 16 ods. 3 príslušného zákona - Správca dane môže všeobecne
záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v
jednotlivom katastrálnom území stanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový
priestor určený na rôzne účely v bytovom dome. Takto ustanovená sadzba dane z bytov
za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť 10 násobok najnižšej ročnej
sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej vo všeobecne
záväznom nariadení. V návrhu pána Saxu tento koeficient je porušený, presahuje sa
zákonom stanovený desaťnásobok. Návrhová komisia odporúča o tomto návrhu
nehlasovať, lebo je v rozpore so zákonom.
Takže pristúpime k hlasovaniu o dvoch pozmeňujúcich návrhoch. Prvý pozmeňovací
návrh od skupiny poslancov: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných
právnych predpisov schvaľuje návrh zmien VZN mesta Košice číslo 132 o miestnych
daniach a mení sa nasledovne: v § 8 písmeno a) znie: a) byty, I. kategória 1,000, II.
kategória 0,950, III. kategória 0,900. V § 6 ods. 1 písmeno a) stavby na bývanie - I.
kategória 1,000, II. kategória 0,950, III. kategória 0,900. b) stavby na pôdohospodársku
produkciu I. kategória 1,000, II. kategória 0,950, III. kategória 0,900. B) zvýšené príjmy
vyplývajúce z časti a) zahrnúť do príjmovej časti Programového rozpočtu mesta Košice
na rok 2020.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhu pána Filipka, pána
Balčíka, Karaffu, pána Schwarcza, pani námestníčky Gurbáľovej, Berbericha, Hubu,
pani Adamčíkovej, Vrchotu, Lörinca, Rovinského, pána poslanca Ténaia a pána
poslanca Hlinku. Je to spoločný ich návrh. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Podržte
hlasovanie. Aký je problém? Ďakujem. Môžete stlačiť gombík. Nech sa páči. Technici
to skúsia. A čo robíte? Zdržiavate? To je jedno. Proste už teraz. Je pozastavené. Môže
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každý hlasovať. Je to napätie. Máme problém, či nie? Skúsme. Vymeníme vám
zariadenie, pán poslanec. Nerobte si starosti. Je to v poriadku. Môžete spustiť
hlasovanie. Ďakujem pekne.
Hlasovanie č. 83 -

za: 24, proti: 9, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne, nech sa páči,
ideme ďalej.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže druhý pozmeňujúci návrh od pána
poslanca Blanára. Čítam, ako je to písané: Návrh uznesenia VZN o miestnych daniach
číslo 132. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice číslo 132 o miestnych daniach
prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 443/2012 ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo
803/2013 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 5/2014 sa mení a
dopĺňa nasledovne: po 1.) § 4 vrátane nadpisu znie: § 4 sadzba dane, ročná sadzba dane
z pozemkov sa určuje nasledovnými percentami zo základu dane vypočítaného podľa
§ 3 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, prosím vás
ticho, 1. kategória 0,60, pardon, 2. kategória 0,60, 3. kategória 0,60. c) zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy 1. kategória 1,37, 2. kategória 1,10, 3. kategória 0,82. 2. V
§ 6 ods. 1 znie po 1. ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý meter
štvorcový zastavanej plochy nasledovne: g) priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1. kategória 4,40 Eur, 2. kategória
3,85 Eur, 3. kategória 3,85 Eur. h) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť,
skladovanie, administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou 1. kategória 6,05 Eur, 2. kategória 5,5 Eur, 3. kategória 4,62 Eur. Koniec
návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať za pozmeňujúci návrh pána
poslanca Blanára, ktorý predložil na návrh spoločnosti U. S. Steel. Nech sa páči,
prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 84 -

za: 11, proti: 3, zdržali sa: 22

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Návrhová komisia, prosím, pokračujte.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný z návrhov, pardon. Tento návrh
stačí prečítať až po pôvodnom návrhu uznesenia
p. Polaček, primátor mesta: To je samostatný návrh. My sme mali vlastne hlasovať
o pôvodnom so zmenami, ktoré boli prijaté.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ospravedlňujem sa, zatúlal sa pôvodný
návrh uznesenia. Mám ho a poprosím vás, keby ste mohli byť v pokoji, ticho, keď
čítam. Strašne ma to ruší, keď mám sledovať čísla a presne ich prečítať. Ďakujem vám
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, teraz ideme hlasovať o?
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Teraz ideme hlasovať o texte uznesenia
VZN č. 132 pôvodný so schválenými zmenami: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších
predpisov schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 132
o miestnych daniach podľa predloženého návrhu v zmysle schválených pozmeňovacích
návrhov.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o pôvodnom návrhu s prijatými
zmenami. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Teraz.
Hlasovanie 85 -

za: 23, proti: 10, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.
p. Karaffa, člen návrhovej komisie: Ešte máme jeden návrh od predsedu finančnej komisie,
pána poslanca Hubu. Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby
prijal opatrenia na zvýšenie efektívnosti výberu daní z nehnuteľnosti a informoval
o nich mestské zastupiteľstvo najneskôr v termíne 30. jún 2020.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Teraz.
Hlasovanie č. 86 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. Návrhová komisia, je to
všetko, všakže? Áno. Ďakujem pekne.
--Bod č. 40
Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 40 - Návrh programového rozpočtu mesta
Košice na roky 2020 – 2022. Viac menej v časti, v bode č. 39 - návrh zmien o
miestnych daniach sme povedali o rozpočte alebo ja som povedal o rozpočte, takmer
všetko, čo som chcel povedať v rámci tej príjmovej časti. Preto navrhujem otvoriť
diskusiu, mám vedomosť, že je množstvo ďalších uznesení. Ja som aj navrhoval, či by
nebolo rozumnejšie včera ešte tento návrh stiahnuť. My ani teraz nevieme na základe
tejto zmeny, aj keď predpokladáme, aký je asi príjem, lebo prešla zmena, ktorá bola
narátaná. Sám seba opravujem. Čiže otváram diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči, pán
poslanec Djordjevič má procedurálny návrh.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Keďže sme sa stále bavili, aj v
predchádzajúcom bode o dopadoch a nie sú konkrétne čísla, navrhujem prerušenie tohto
bodu, ísť do rozpočtového provizória. Aj tohto roku sme išli v januári a nič sa zlé
nestalo, v podstate z hľadiska ekonomiky.
p. Polaček, primátor mesta: Za procedurálny, ďakujem. Nech sa páči, kolegovia, padol návrh
prerušiť bod v tomto rokovaní, vrátiť sa k nemu na nasledujúcom zastupiteľstve. Nech
sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 87 -

za: 24, proti: 5, zdržali sa: 5
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. O návrhu programového rozpočtu mesta
Košice na roky 2020 - 2022 budeme rokovať na zastupiteľstve v budúcom roku.
Začiatkom budúceho roka.
--Bod č. 41
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod číslo 41. Dámy a páni, v tomto bode by som vás
chcel upozorniť na dve zmeny. Jedna zmena sa týka tak dlho deklarovaného problému,
kolegovia prosím, daňami sme neskončili dnes, ešte máme pred sebou mnoho VZN,
v predloženom návrhu zmeny VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku sú dve zmeny.
Jedna sa týka tej, ktorá vám bola predložená v štandardnom konaní. Našim cieľom je,
aby sme doplnili v tomto VZN nový paragraf. Za paragraf 4 sa vkladá nový § 4 a) ktorý
znie, niektorí máte asi len v mailoch alebo neviem či sme vám ho stihli doručiť. Jedná
sa to o paragrafe, ktorý hovorí o zimnej údržbe pozemných komunikácií a verejných
priestranstiev. Ide nám o tom, aby sme do nášho všeobecne záväzného nariadenia,
pretože v minulosti táto zmena nebola veľmi komunikovaná, ktorú vám chcem
predniesť. V minulosti sme mali VZN, ktoré hovorilo o zimnej údržbe. Potom VZN
bolo v minulosti zrušené a aj pri tzv. chodníkovej novele sme si uvedomili, že ak
chceme niektoré veci štandardizovať a nastaviť parametre tak, ako by mali byť, aby sme
reagovali aj na nový zákon, aj na cestný zákon, tak je potrebné, aby sme za § 4 vložili
nový § 4a. Ten § 4a sa volá zimná údržba pozemných komunikácii a verejných
priestranstiev a týka sa toho, aby sme zadefinovali naše vlastné normy, ktoré tu v meste
máme, tzn. operačný plán zimnej údržby a ďalšie pravidlá napr. akým spôsobom sa robí
výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu a aké priority v našom VZN
sú. Tzn. po a) zjazdnosť miestnych komunikácií, po b) zjazdnosť iných miestnych a po
c) zjazdnosť miestnych komunikácii 4.triedy. Pán námestník vám to následne prečíta,
nechcem zdržiavať. Podstatné je to, aby sme nemuseli v budúcnosti označovať ľudí
nejakým spôsobom, nekomfortne dávať do situácie, kedy majú zakopávať možno naše
tabuľky, ktoré označovali, ktoré cesty sa smú a ktoré sa nebudú čistiť, aj keď cieľom je
nastaviť rozpočet tak, aby sme čistili úplne všetko, ale nie v našich silách, aby
v sekunde, ako dosneží bolo všetko čisté, preto musíme nastaviť priority a musíme
nastaviť základné pravidlá. Potom dokážeme omnoho efektívnejšie nastaviť pravidlá a v
budúcom roku na základe týchto pravidiel už naši občania nebudú zažívať traumu, toto
slovo som hľadal, traumu z označenia chodníkov a tabuliek. Čiže tento paragraf súvisí
aj s tým, aby sme sa pohli v niektorých veciach ďalej, lebo ich označí náš operačný
plán, čo sa čistí, čo sa nečistí, aká je priorita, aká nie priorita. Poprosím pána
námestníka, aby si našiel čas a prišiel k nám a zároveň otváram k tomuto bodu diskusiu.
Sa ospravedlňujem za dlhší príhovor. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Prepáčte kolegovia, videli sme tu, už
niekto dal fúkať pánovi primátorovi. A tu je hneď prvá veta: anonymne ich zavolal
poslanec. Poprosím, ktorý pán poslanec zavolal na políciu? Písal to pán Lengyel, pani
Ogurčáková. Tak skúsme vyložiť karty na stôl, ktorý poslanec, keď tu je napísané
poslanec. Ja sa nehanbím, ja som to nebol. Kto to bol? Kto je tu bonzák?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán Karabin. Ako áno, je to veľmi dehonestujúce, aj
nepríjemné, aj ma to vykoľajilo, priznávam, aj vidno na mojom vystupovaní, trošku ma
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to rozhodilo, je to nepríjemné na verejnosti sa takto konfrontovať s vecami, ale dobre,
poďme prosím, je otvorená diskusia. Pán poslanec Ihnát, máte slovo.
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Aj mňa to prekvapilo, musím povedať,
ako veľmi, že polícia tu bola a sa fúkalo, takže tiež som prekvapený ostal, ale poďme
k veci. Pán primátor, aj na poradách, aj na rade starostov, aj na pracovných poradách
som nie raz žiadal opakovane o nejakú listinu alebo o fakt, o nejaké usmernenie, čo sa
týka zimnej údržby v rámci tzv. hrebeňov a prístupových chodníkov do nehnuteľnosti
ako do blokov, aj na Sídlisku Ťahanovce. Do dnešného dňa ani jeden zo starostov,
neviem či ostatní starostovia, ale ja som takýto... Pán Rovinský, ďakujem pekne za
rady... Pán primátor, že hovorím, hej, počkám.
p. Polaček, primátor mesta: Áno, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem. Tak, aby ma aj stôl počúval. Že žiadal som takýto papier
alebo usmernenie od referátu dopravy, od vás ako vedenia tejto mestskej samosprávy a
do dnešného dňa osobne ako štatutár MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce som takéto
usmernenie nedostal, na hrebene, opakujem, prístupové chodníky do nehnuteľnosti.
Bolo povedané, že takýto papier bude vystavený pre každého starostu z veľkej mestskej
časti, no nemám ho. To jedná vec, takže by som poprosil odpoveď. Naozaj, aby sme
nezabudli po tom, aby sme neodchádzali od témy, prečo takýto papier ešte stále
nemáme. To je jedna vec, to je prvá otázka. Druhá otázka: operatívny plán zimnej
údržby, keď zoberiem vlastne je, tak okej. My sme s pánom Hrabovským ako
riaditeľom, tak isto s pánom Oršoľom sme stáli na Sídlisku Ťahanovce v tých miestach,
kde sme si zaznačili vlastne, že ten operatívne v plán zimnej údržby bude vykonávaný,
len treba tiež povedať, že podľa názoru občanov, keď napadne sneh a je spád, tak ten
operatívny plán zimnej údržby začína dosť neskoro. Čiže začína v čase, keď sa sneh
roztaje a primŕza večer vlastne a ráno je poľadovica. Áno, Kosit robí potom opatrenia,
solí možno alebo dáva tú drť, atď., čiže sype, ale to nepostačuje a ja som sám minule
išiel cez schodisko, kde som sa zosypal, takže to nie je nič príjemné, takže by som
poprosil, aj keď tu máme ako tie priority, cesty k nemocniciam, k hasičom,
k záchranným zložkám atď., ale myslíme na to. To je tá ďalšia vec. No a čo sa týka tých
tabuliek, to nahlas treba povedať, nie starostovia mestských časti ste to osadili vlastne,
ale mesto Košice to, to aby občania vedeli, lebo fakt som dostával správy a dostával, by
som povedal, poriadne, by som povedal náhubky od ľudí, že som jeden starosta, ktorý
sa nestará a jednoducho som takéto tabule som dal osadiť. Nie je to pravda, je pravda,
že mesto Košice nás zavolalo ako starostov na určitú poradu a sme sa bavili o šetrení
nákladov. Ako viete, minulého roku som tie tabule vytrhal vonku a bol som za to veľmi
kritizovaný vami, vedením mesta a najmä poslancom Špakom, čiže áno, ním som bol
kritizovaný, že neviem šetriť náklady mesta, tak toto práve sa mi nepáčilo, ale som
pristal na to, že treba naozaj šetiť, ale za rozumných okolností. Toľko zatiaľ.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Ja len chcem pripomenúť, že v
prvom rade toto VZN bude riešiť vypúšťanie § 7, kde sa stanovuje výnimka zo zákazu a
umožniť používanie pyrotechnických výrobkov. Bola totiž zmena v zákone, kedy
minulosti o tom rozhodovali poslanci, dnes táto právomoc je dávaná štatutárovi mesta,
preto upravujeme VZN a využívame to, že je vyvesené a medzitým vlastne vznikla táto
potreba, aby sme zakomponovali náš operačný plán do zimnej údržby. Pán námestník
vám to uznesenie prečíta. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Ihnát.
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p. Ihnát, poslanec MZ: Ako, aby sme nezabudli povedať, prečo, z akého dôvodu ešte stále ten
papier alebo to usmernenie k tej zimnej údržbe vlastne, čo sa týka tých hrebeňov
nemáme, keď sa bavíme aj o zimnej údržbe a vlastne šprtáme do toho trošku, tak
povedzme prečo, z akého dôvodu ako štatutár mestskej časti stále na stole takéto
usmernenie v písomnej forme od mesta Košice nemám. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja som si ten návrh prečítal a chcel by
som sa opýtať. Odsek 4 hovorí o tom, že mesto zverejní operačný plán zimnej údržby
na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle a iné mestá napr. Praha majú takú
interaktívnu mapu zimnej údržby. Chcel by som sa opýtať, či mesto Košice počíta s
rozšírením vrstvy v GIS pláne aj o zimnú údržbu. Viem, že to bola požiadavka, myslím
aj z rady starostov, takže toto ma zaujíma a v akom je to štádiu. Či to bude už na budúcu
zimu, ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Áno, toto bola požiadavka, nielen
poslancov, ale aj primátora, bohužiaľ, nestihlo sa to do tejto zimnej sezóny. Aktuálne
má sa prekresliť mapa, ktorá aktuálne existuje iba v systémoch Kositu, aby sme ju mali
aj my ako vrstvy v rámci GIS plánu alebo prípadne iného nejakého systému, ktorý
dokáže aj reálne monitorovať tie vozidlá, prípadne Kositu, prípadne iných spoločnosti a
aby sme tam mohli zakresliť aj vrstvy napr. tie chodníky, ktoré sú aktuálne udržiavané
správou mestskej zelene.
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, tak ako už bolo spomenuté
pánom primátorom, predkladám pred vás pozmeňujúci návrh. Návrh zmeny VZN číslo
78, kde za § 4 sa vkladá nový paragraf „4a“ v znení: zimná údržba pozemných
komunikácií a verejných priestranstiev. Zimnú údržbu verejných priestranstiev,
zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov vo vlastníctve a správe mesta
zabezpečuje mesto najmä pluhovaním, zhŕňaním, prípadným odvozom snehu, ručným
odstraňovaním snehu a ľadu a posypom vhodným posypovým materiálom určenými na
odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy, poľadovice alebo
utlačenej snehovej vrstvy. Po druhé: mesto zabezpečuje výkon zimnej údržby podľa
schváleného operačného plánu zimnej údržby tak, aby prioritne bola zabezpečená po a)
zjazdnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy, kde premáva mestská hromadná
doprava a prieťahov ciest 2. a 3. triedy cez mestom, po b) zjazdnosť iných miestnych
komunikácií 1. triedy, ostatných miestnych komunikácií 2. a 3. triedy, po c) zjazdnosť
miestnych komunikácií 4. triedy a to chodníkov, schodov, podchodov, prechodov a
ostrovčekov na križovatkách a zastávok mestskej hromadnej dopravy a priľahlých
chodníkov vrátane parkovísk. Po tretie: v prípade mimoriadnej situácie možno za
účelom zníženia rizika, ohrozenia života zdravia alebo majetku postupovať odchýlne od
odseku číslo 2. Po štvrté: mesto zverejní operačný plán zimnej údržby na úradnej tabuli
a na svojom webovom sídle. Zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu je nasledovné:
pozmeňujúci návrh k už doplneniu VZN číslo 78 o ustanovení, ktoré rámcovo upravuje
vykonanie zimnej údržby na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách vo
vlastníctve a správe mesta Košice, najmä sa definuje postupnosť, resp. priority pri
zabezpečovaní zjazdnosti jednotlivých typov miestnych komunikácií, základným
manuálom pri realizácii tejto kompetencie je operačný plán zimnej údržby, pričom sa
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explicitne ustanovuje povinnosť jeho pravidelného zverejňovania. Tento návrh
predkladám teda návrhovej komisii a tento návrh, pokiaľ, doplní návrh, ktorý prednesie
predpokladám pán poslanec Ténai. S faktickou na mňa reaguje pán poslanec Ihnát, nech
sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán viceprimátor. Naozaj,
nechcem sa opakovať, ako ja nechcem vŕtať ako do vedenia mesta, ale jednoduchou si
pripadám ako papagáj. Pýtam sa jasne, boli sme na spoločnom rokovaní aj v SBD, čiže
so zástupcami SBD, pýtam sa bolo to jasne povedané, dostaneme ako starostovia alebo
bavím sa o sebe, dostanem ako starosta usmernenie k zimnej údržbe, čo sa týka
hrebeňov, prístupových chodníkov ku hnuteľným veciam alebo k bytovkám. Ako to
vlastne je? Ste schopný vydať vôbec takéto usmernenie alebo nie. Toto je dôležité
vedieť. Tak mi odpovedzte. Ako malé dieťa čakám na odpoveď, ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne.
p. Čop, riaditeľ MMK: V rámci stretnutia, ktoré sme mali ohľadne zimnej údržby, tam sme to
opakovane zopakovali, že mesto nie je vlastníkom ani správcom týchto hrebeňov, o
ktorých sa bavíme, čiže preto na týchto chodníkoch alebo hrebeňoch, keď sa takto
zhodneme, nemôže realizovať údržbu. Čiže to je naše stanovisko, na ktorom trváme a
ktoré sme opakovane tam aj prezentovali.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Ihnát na mňa alebo
na pána?
p. Ihnát, poslanec MZ: Na pána riaditeľa Čopa.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, aj keď to nemám písomne, ale
mám to aspoň ústne a je to vo verejnom zázname vlastne, čiže beriem to tak, že vlastne
správcovia bytov ako, čiže SBD, UBD, Bytex atď, ktorí sú na Sídlisku Ťahanovce, sú
povinní upravovať tieto chodníky a tieto hrebene. Tak som tomu pochopil teraz, aj ste
mi to konkludentne vlastne potvrdil pán riaditeľ. Veľmi pekne ďakujem. To je všetko.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Ténai, nech sa páči.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vychádzajúc z tých poznatkov a vecí, ktoré tu odzneli,
dámy a páni, predkladám návrh na samostatné uznesenie Mestského zastupiteľstva v
Košiciach v tomto znení: Mestské zastupiteľstvo Košiciach podľa § 10 odstavec 3
zákona č. 410 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov žiada
primátora mesta Košice, aby raz ročne predložilo mestskému zastupiteľstvu na
prerokovanie za a) návrh operačného plánu zimnej údržby v nasledovnom zimnom
období a to v termíne do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, za b) informáciu
o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období a to v termíne do 30. júna
príslušného kalendárneho roka. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za prednesenie návrhu, prosím odovzdať ho
návrhovej komisii podpísaný, za vami je člen návrhovej komisie pán Karaffa. Predtým,
než dám slovo pánovi poslancovi Liptákovi, poprosím referát samosprávnych orgánov,
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aby išiel zohnať poslancov, lebo vyzerá to tak, že sa blížime ku koncu rozpravy a
budeme hlasovať a aby nás tu bolo dostatočný počet, keď môžem poprosiť. Nech sa
páči pán poslanec Lipták. Prípadne aj o gong poprosím. Ďakujem.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Návrhom je, aby sa vypustil § 7. A § 7 hovoril
o regulácii ohňostrojov počas roka v meste Košice. Keďže Národná rada sa uzniesla na
tom, že okrem ohňostrojov na Silvestra, ostatné ohňostroje v meste by mohol
rozhodovať a mal rozhodovať štatutár, na komisii životného prostredia sme to riešili a ja
osobne som toho názoru, že v tom VZN by mohlo riešiť túto vec, aj keď niektorí
vysvetľovali, že nie, tak potom by som chcel potom požiadať, aby sa ohňostroje v
Košiciach od 1. marca do 30. augusta nekonali. Je to z dôvodu dopadu na životné
prostredie, keď sa robili Dní mesta Košice, keď sa robili Dni mesta Košice v parkoch
s delostreleckými salvami a podobnými vecami, keď ma nikto nepočúval dúfam, že si to
niekto zapamätal. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec, počúval vás minimálne pán
riaditeľ magistrátu, ktorý na to zareaguje, nech sa páči pán riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Čo sa týka ohňostrojov, mesto má dlhodobo stratégiu, že mimo
silvestrovského, ktorý tento rok sme odhlasovali, že nebude, sú tolerované len 2
ohňostroje v priebehu roka a to je vlastne ohňostroje počas Dní mesta a ohňostroj alebo
vlastne ohňostroje, ktoré sú vlastne počas akcie, ktorá býva, vlastne, to sú Dni
ohňostrojov, alebo ako by som to zadefinoval, Festival ohňostrojov, pardon. Čiže toto
sú jediné výnimky, ktoré povoľuje magistrát. Všetky ostatné sú dlhodobo zamietané.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Lipták. Nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keď môžem len poprosiť jednu vec. Skúsme sa
potom sa dohodnúť na spôsobe, akým sa to bude robiť, lebo naozaj, keď sa to robí
v Mestskom parku alebo na Aničke a robí sa to v máji, je to to najhoršie obdobie, ktoré
to môže byť. Ohňostroje, delostrelecké salvy a podobné veci. Že keď to máme byť to
Zelené mesto aby sme sa troška podľa toho správali. Nechcem viacej rozvádzať debatu.
Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Úprime, pán poslanec, s vami súhlasím, verím, že aj v
spolupráci s komisiou nájdeme riešenie. Ja osobne by som zakázal aj ostatné ohňostroje
v rámci mesta, nahradili ich možno nejakými inými performance, ktoré už aj v meste
máme s nimi skúsenosť, hlavne v centre. Chcem vás poprosiť, kolegovia, vidím vás tu v
sále, neviem či všetci, ktorí tu sme, máme aj zasunuté karty alebo nám chýbajú nejakí
kolegovia. Poprosím ešte o sekundu strpenia, nech sa nám ešte vrátia ostatní kolegovia.
Ďakujem. Dobre, poprosím teda návrhovú komisiu, podľa mojich vedomosti, by mala
mať pred sebou to minimálne dva návrhy na pozmeňujúce návrhy, je tomu tak?
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, návrhovej komisii boli doručené dva
návrhy. Prvý návrh predložil pán námestník Gibóda, druhý návrh predložil pán poslanec
Ténai.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ak teda tomu tak je a nikto iný sa nehlási do diskusie,
ukončujem týmto diskusiu a poprosím teda návrhovú komisiu, aby prečítala
pozmeňujúce návrhy. Ďakujem.
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p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňujúci návrh od pána námestníka
Gibódu znie: Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie: Zimná údržba pozemných
komunikácií a verejných priestranstiev, po 1.) zimnú údržbu verejných priestranstiev,
zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov vo vlastníctve a správe mesta
zabezpečuje mesto najmä pluhovaním, zhŕňaním, prípadným odvozom snehu, ručným
odstraňovaním snehu a ľadu a posypom vhodným posypový materiálom určenými na
odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvov vzniknutej námrazy, poľadovice alebo
utlačenej snehovej vrstvy. Po 2.) mesto zabezpečuje výkon zimnej údržby podľa
schváleného operačného plánu zimnej údržby tak, aby prioritne bola zabezpečená po a)
zjazdnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy, kde premáva mestská hromadná
doprava a prieťahov ciest II. a III. triedy cez mesto, po b) zjazdnosť iných miestnych
komunikácií I. triedy, ostatných miestnych komunikácií II. a III. triedy, po c) zjazdnosť
miestnych komunikácií IV. triedy a to chodníkov, schodov, podchodov, priechodov a
ostrovčekov na križovatkách a zastávok mestskej hromadnej dopravy a priľahlých
chodníkov, vrátane parkovísk. Po 3.) v prípade mimoriadnej situácie možno za účelom
zníženia rizika ohrozenia života, zdravia alebo majetku postupovať odchýlne od odseku
2. Po 4.) mesto zverejní operačný plán zimnej údržby na úradnej tabuli a na svojom
webovom sídle.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. A poprosím, zoberte si to, koho je
tam, kde máte svoje zóny, ďakujem.
Hlasovanie č. 88 za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Návrhová komisia má ešte nejaký návrh?
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, ešte máme jeden návrh od pána
poslanca Ténaia. Ide o samostatné uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov žiada primátora mesta Košice, aby raz ročne predložil mestskému
zastupiteľstvu na prerokovanie po a) návrh operačného plánu zimnej údržby
nasledovnom zimnom období a to v termíne do 30. septembra príslušného kalendárneho
roka, po b) informáciu o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období a to
v termíne do 30. júna príslušného kalendárneho roka.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 89 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte je tu pôvodný návrh: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písmena b) zákona č. 401 v roku 1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh na zmenu Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78 o čistote a verejnom poriadku podľa
predloženého návrhu v súlade s pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol prijatý.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 90 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.
--Bod č. 42
Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristupujeme
k bodu č. 42 - Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Dôvodom
predloženia tohto materiálu sú skutočnosti, ktoré vyplynuli zo samotnej praxe na
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, ako
aj precíznejšej definície skutočnosti, ktoré vyplynuli zo správy daní v úzkej súčinnosti s
daňovými subjektami. V podstate ide o to v tomto návrhu, že ak ste v minulosti
zaznamenali sťažnosť občanov, obyvateľov, ktorí prišli na zberný dvor, boli im
vyrubené poplatky za drobné stavebné odpady, tak tieto poplatky boli mnohokrát v
sumách do jedného eura, následne mesto Košice posielalo výmery, čo niečo stálo,
samotné poplatky na pošte boli niekedy drahšie pre občanov, vraciame sa naspäť
k pôvodnej definícii, nakoľko zákon už nanovo umožňuje, tzn. za drobné stavebné
odpady občania platiť nebudú, budú im môcť na zberných dvoroch odovzdať, je pred
nami možno úloha, výzva, akým spôsobom zabrániť zneužívaniu možno občianskych
preukazov občanov, ktorí tieto služby nevyužívajú, ale využívajú za nich stavebné firmy
a takto zneužívali v minulosti možnosti mesta, čiže to je jedna časť, no a zároveň v
rámci tohto materiálu je aj v dôvodovej správe uvedené a toto som vlastne avizoval v
úvode pri samotných daniach. Predmetom návrhu nie je úprava sadzieb poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, ale tak ako naše
ekonomické oddelenie aj daňové hovorí, v tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že
príjmy mesta z poplatku nepokrývajú jeho výdavky. Zároveň dôvodová správa uvádza
informáciu, že za posledné dva roky 2018 a 2019 sú príjmy z poplatkov vo výške cca
8,4 milióna Eur a výdavky 12,7 milióna Eur, rozdiel je teda vo výške 4,3 milióna Eur a
to vykrýva mesto Košice. Zároveň sa nám síce podarilo so spoločnosťou Kosit
vyrokovať, aby sme ceny nezvyšovali, na druhej strane množstvo odpadu nám stále
stúpa, pretože prirodzene celá spoločnosť, to nie je o Košičanoch, je omnoho viac
konzumná a odpadu z roka na rok pribúda, tým pádom aj platíme spoločnosti, ktorá nám
zabezpečuje likvidáciu odpadu omnoho viac. Začiatkom dňa som vám aj spomínal
výpadok 1,5 milióna Eur, ktoré sme mali od spoločnosti USS, pani Kažimírová vám to
ozrejmovala, v princípe sa jedná o to, že časť týchto poplatkov je znížená o to, že dnes
USS o jednu tretinu produkuje odpady vo svojej výrobnej činnosti menej, ktoré zároveň
skládkuje na svoj skládke, za čo má platiť mestu Košice poplatky, ale medzitým bol
prijatý ďalší zákon v rámci roka, kedy všetky tieto poplatky sú príjmom nie mesta
Košice, ale enviromentálneho fondu a ten následne prerozdeľuje tieto poplatky a vrátia
mestu Košice už v poníženej forme. Tým sa stalo, že výpadok je 1,5 milióna Eur. Toľko
na úvod, nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák.
p. Lesňák, poslanec MZ: Vzhľadom na to, že prakticky predtým, ako ste zobrali funkciu
primátora, ste sa pohybovali v tomto odvetví, som čakal, že urobíte nejaké opatrenia a
teraz mám rozprávate o tom, že ste jednali s Kositom, pokiaľ sa dobre
pamätám,12.12.2016 bolo zastupiteľstvo, vy ste dali tých slávnych 100 pozmeňovacích
návrhov rozpočtu, jednalo sa tam taktiež o komunálne odpady, tam ste sa odvolávali na
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to, že tie ceny, ktoré má Kosit sú vysoké. Keď sme ako mesto predali 29 % akcií
Kositu, pokiaľ má pamäť neklame, tak Kosit sa tam zaviazal 5 rokov nemeniť poplatok
za komunálny odpad, teraz nám oznamujete, že ste rokovali s Kositom o nezvyšovaní
cien, takže som z toho trošku teraz... Neviem, či zavádzate vy alebo sa nedodržujú
dohody, ktoré boli s Kositom, pri tom predaji 29 % akcií? A chcem ešte podotknúť, v
malých mestských častiach je taká zaužívaná prax, že sa tam niektoré domácnosti tam
recyklujú odpad, ale miesto toho, aby tam boli tie pevné 120 l kontajnery, tak Kosit nám
poskytuje vrecia, či by nebolo trošku možné zalobovať v Kosite, aby tí majitelia
rodinných domov mali možnosť si zakúpiť farebné nádoby na separovaný odpad a
zároveň tých ľudí aktívne nejako finančne odbremeniť, resp. zvýhodniť, ktorí triedia
odpad od mixovaného zberu komunálneho odpadu. To je len otázka na vás, ste doma v
tejto brandži, takže dúfam, že nejak porozmýšľate a nejaký nápad z vás vypadne, čo by
mohol Košičanom pomôcť. Lebo pravda tá, že toho odpadu je z roka na rok viac.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vy dnes ste prišli do práce, tu na zastupiteľstvo
s veľmi zlou náladou. Nechcem použiť slovo zlé, ale zlú kašu ste asi mali na raňajky.
Pán riaditeľ vám vysvetlí rokovania s Kositom. Neobviňujte, prosím, nás, že či sme
rokovali alebo nerokovali. Rokoval pán riaditeľ, nie ja samozrejme. Nech sa páči pán
Saxa, následne pán riaditeľ.
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel reagovať
na svojho predrečníka, ale v tej časti tie farebné kuka nádoby, bol by som rád, viem, že
to nerieši toto VZN, keby sa vedenie mesta zaoberalo tou myšlienkou, pretože tie vrecia
sú niekedy dosť nepraktické, najmä pri plastoch, keď fúka silný vietor, je to všade, len
nie tam, kde má byť. Mesto by to nestálo nič, len dohodnúť sa s odberateľom, neviem,
či Kosit alebo s kým, aby akceptoval aj tie farebné nádoby, ktoré si občania sú ochotní
aj sami zakúpiť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán riaditeľ, nech sa páči.
p. Čop, riaditeľ: Č sa týka rokovaní s Kositom, ich prebehlo niekoľko a týkali sa viacerých
záležitostí, týkalo sa toto práve problémom so separovaným zberom, týkalo sa toho ako
posilniť práve ten separovaný zber tak, aby sa nám tam v nárazových obdobiach
nezhromažďoval, riešili sa veci ohľadne koncepcie, ďalšej koncepcie zberných nádob,
keď to takto poviem a jedna z otázok boli aj ceny, o ktorých sa bavíme a požiadavky,
ktoré vychádzali zo strany Kositu práve z argumentov, ktoré trápia všetkých, áno v
poslednom období, a to aj cena práce. Čiže áno viedli sa opakovane tieto rokovania s
odvolaním sa na jednotlivé ustanovenia zmluvy a pod. a náležitosti na to naviazané,
rozpočet, možnosti mesta a záver bol taký, že mesto na takýto nejaký dodatok alebo
úpravy nemohlo pristúpiť.
p. Polaček, primátor. Nech sa páč, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, druhý
zo základných pilierov, ktorý je potrebujeme na to, aby sme stabilizovali financovanie
mesta nejak udržateľne na najbližšie roky, je práve prostredníctvom úpravy VZN číslo
131 mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady. Na tom istom
spomenutom rokovaní mestskej rady v novembri obdobne ako s miestnymi daňami som
dal návrh, vzhľadom na to, že mesto Košice dosahuje zhruba o 4 mil. nižšie príjmy
z odpadov, teda z poplatkov za odpad ako vynakladá, samozrejme, že mesto Košice má
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aj iné príjmy z uloženia odpadu, ak by sme ich nemali, tak je s tým teda problém, lebo
by sa porušoval zákon. Čiže si vyrovnávame časť toho nedostatku príjmov oproti
výdavkom aj týmito príjmami za uloženie odpadu. Vzhľadom na výhľady do budúcna
navrhol som, aby sme hľadali ešte ďalšie rezervy prípadnej možnej úprave poplatkov za
komunálne odpady, ktoré v podstate nemali by byť až také drastické percentuálne ako to
bolo v prípade miestnych daní a opäť v mene skupiny poslancov, sú to opäť predsedovia
komisii, námestníci primátora, menovite Marcel Gibóda, Marcel Vrchota, Ladislav
Lörinc, Ladislav Rovinský, František Ténai, Jaroslav Hlinka, Jozef Filipko, Martin
Balčík, Dominik Karaffa, Róbert Schwarcz, Lucia Gurbáľová, Bernard Berberich, Peter
Huba, Iveta Adamčíková spolu 14 skupina poslancov, predkladáme návrh zmien VZN
mesta Košice číslo 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Košice nasledovne: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle
príslušných právnych predpisov zmeny za a) návrh zmien VZN nasledovne: Po 1. v § 4
písmeno a) sa suma 0,0859 nahrádza sumou 0,101, po 2. v § 4 písmeno b) sa suma
0,0189 nahrádza sumou 0,028. Veľké písmeno B, zvýšené príjmy vyplývajúce z časti a)
vo výške 2.300.000,- Eur zahrnúť do príjmovej časti programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2020. Veľké písmeno C, o príjmy uvedené v bode b) to je 2.300.000,- Eur
znížiť použitie rezervného fondu v súlade s odstavcom 2, § 15 peňažné fondy zákona
č. 583/2004 O rozpočtových pravidlách. Pri tomto návrhu, ktorý bol samozrejme
prerokovaný prostredníctvom odborného aparátu Magistrátu mesta Košice, vychádzali
sme aj odobrenia rady starostov, predpokladám, že opäť pán predseda rady starostov
alebo niektorý zo starostov sa k tomuto vyjadrení a mali sa pripraviť možno rôzne
alternatívy a rada starostov odobrila, tak viem, práve túto, ktorú predkladáme, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno je to tak, aj rada starostov videla niekoľko
variánt, priklonila sa k tejto variante. Nech sa páči pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovom. My sme tento materiál prejednávali aj na komisii
a dovolím si niekoľko výstupov aj z tejto komisie, aj z mojej hlavy, dá sa povedať. Je
rozdiel 4,3 milióna tzn., že mesto dopláca na tieto zberné dvory a ideme odpúšťať v
podstate tým, ktorí donesú malé množstvo, pretože tie poštové náklady a tie človeko
hodín okolo toho sú drahšie ako samotný odpad. Ja som tam na komisii navrhol, že aj
v súkromnej sfére sú mnohé zákazky robené tak, že či prídete si dať urobiť v niektorom
sektore takú malú zákazku alebo veľkú zákazku, stále za to zaplatíte minimálne, poviem
príklad 4,00 Eur, tzn., že ak niekto donesie aj jednu tehlu alebo donesie 10 tehál,
zaplatíte 4,00 Eur, lebo to je minimálny poplatok a potom, keď už sa ten poplatok
dostane do režimu, že toto stojí 4,00 Eur, 5,00 Eur, tak už by to malo ísť podľa toho.
Tam by som možno videl tú rezervu, ktorá by možno vykryla tú stratu. Samotnou
otázkou ostávajú stále pre mňa zberné dvory, ktoré sú pre mňa trošku takou veľkou
záhadou, čo sa týka toho, že koľko sa tam dovezie, koľko sa mestu vyfaktúruje atď., ale
to je trošku na nejakú hlbšiu kontrolu. Pri celom tomto materiály, poviem pravdu, mi
trošku nejaké analýzy, porovnania s inými mestami a prípadne nejaké návrhy na
zefektívnenie. Nechce sa mi veriť, že každé jedno mesto na Slovensku dopláca na to, že
obyvatelia nosia odpad do zberných dvorov a mesto to ešte dotuje, aj keď obyvatelia za
túto službu platia. Čiže buď sú tie poplatky nízke alebo nám tie peniaze niekde miznú,
ale možno by bolo dobre sa ekonomicky na to bližšie pozrieť, aby sme nestrácali tie
4.000.000,- Eur na tom. A keď už sme pri tej problematike odpadov, zároveň je aj
potrebné aj v rámci tohto VZN je potrebné doriešiť aj problematiku vynášania odpadov
mimo Košičanov do košických kontajnerov, najmä v okrajových zónach mesta. To je
tiež, podľa mňa, dosť veľký problém a vidíme to dosť často, ako zastaví auto, ktoré
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vôbec nemá s Košicami nič spoločné, otvorí sa kontajnermi na Jazere alebo na
okrajových mestách a hádže sa tam odpad vo veľkom a to isté sa týka aj reštauračných
zariadení, ktoré veľakrát využívajú na separovaný zber skla pri blokoch atď., príde tam
auto, otvorí sa a hádže sa tam toľko fľašiek od alkoholu, že proste v tej bráne by musel
bývať nejaký ťažký alkoholik. Takže to sú také veci na mestskú políciu, tam sú podľa
mňa tiež peniaze, ktoré by sme my ušetrili, pretože tie firmy to nevynáša na vlastné
náklady, ale hádžu to vlastne do našich kontajnerov. Ale stále hovorím, chýbajú mi
trošku analýzy a porovnania s inými mestami, prečo je v Košiciach to, že musíme na to
doplácať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dovolím si jednu poznámku. Robil som v
odpadovej spoločnosti, 99 % samosprávy nemá vyrovnaný rozpočet v rámci odpadov,
99 % samospráv dopláca zo svojich peňazí, čo nie je správne, samozrejme. Pán
poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. V prípade, že sa bavíme o navyšovaní ceny
za odpad, bol by som rád, aby v tomto aspekte sme vedeli niečo aj občanom garantovať
a myslím si, že rok bol dostatočne dlhá doba, aby sme sa posunuli vpred aj v otázke
koncepcie kontajnerovísk v meste Košice. Podľa mojich informácií, už v apríli tohto
roku 2019, firma Kosit preto vložila polopodzemné kontajnery, ktoré by realizovala v
hodnote 15.000.000,- Eur z vlastných zdrojov v období nasledujúcich troch rokov. Táto
koncepcia bola pripomienkovaná mestom Košice, tak dlho, že až to Kosit stiahol, podľa
informácií. Dnes je december a bol by som rád, aby sme sa konečne na nový rok,
v prvom kvartály, dokázali pohnúť, aby mestské časti dostali jasnú inštrukciu, že
budujte polo podzemné kontajnery alebo mesto ich ide budovať alebo dávajte klietky,
lebo polopodzemné nebudeme mať nikdy. Takto sme sa nikam nepohli. Ako starosta
môžem povedať, myslím, že ostatní starostovia mi dajú za pravdu, že odpad je vo
veľkých mestských častiach téma v prvej top trojke, odpad a čistota a tie časti mestské,
ktoré susedia napr. s Lunikom 9 alebo tie, ktoré majú marginalizované rómske skupiny,
tak vedia, že tie nájazdy na vyberačov sú stále, tým pádom mestské časti množstvo
prostriedkov musia míňať na to, aby mali aktivačných pracovníkov, aby robili čistotu,
aby zvážali veľkokapacitné veci, ktoré do bežného zberu ani nepatria. To je jedna vec.
Čiže prosím, skúsme sa hecnúť v tomto prípade a skúsme povedať, že áno pristupujeme
k zvyšovaniu daní za odpad, ale na druhej strane máme víziu, ktorú ukážeme na papieri,
že v ďalších rokoch mesto a mestské časti budú takto postupovať a toto môžte
očakávať. Druhá vec je, že myslím si, že v súčasnosti je veľký problém s Natur-pack v
Košiciach, v ktorá ma na starosti separ a podľa mojich informácií prepláca separovaný
odpad, plasty budú vyriešené zmenou zákona, či už o rok o dva, v podstate budú
zálohované fľaše a myslím si, že zmizne značná časť plastov. Druhý problém je ale
papier. A tam je aj problém na strane občanov, keďže bežná papierová 1100 litrová
nádoba by pri zvoze mala vážiť okolo 50 kíl, v realite váži aj 10-12 kíl, lebo ľudia sú
leniví proste tie krabice zosekať, ostrihať a dať do koša, tým pádom Kosit nosí vzduch.
Ale potrebujeme to riešiť, lebo myslím si, že keď pribúda papiera separu a dnes je zber
nastavený na raz za 4 týždne, myslím si, že by sme mali uvažovať nad tým, či by to
nemalo byť raz za 3 týždne, lebo ja aspoň v mojej mestskej časti a opäť si myslím, že
starostovia mi dajú za pravdu, nonstop sú preplnené nádoby na separ a neboli doplnené
tam, kde sme chceli, lebo od Natur-packu nevidím nejakú ochotu aj napriek tomu, že
zhruba pred rokom, myslím, s ostatnými starostami sme mali k tejto téme s nimi
stretnutie v januári 2019 a nič sa nepohlo.
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem: Dáme najprv priestor najprv faktickým a
potom sa bude na to reagovať aj pán riaditeľ, nech sa páči pán poslanca Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem len nadviazať na to, čo kolega Lörinc
hovoril. Plne s ním súhlasím, pretože chcem podotknúť, že sme sa napríklad na juhu
uchádzali v tomto roku, žeby sme chceli zabezpečiť ďalšie montovanie uzamykateľných
kontajnerovísk a oplotených a z toho sme mali dostať aj peniaze z rozpočtu mesta, ale
pán primátor túto dispozíciu neschválil pre juh, takže nemohli sme pokračovať v týchto
prácach a tiež tá téma bola tak zdôvodnená, že mesto Košice očakáva alebo pripravuje
novú koncepciu umiestňovania týchto odpadov do polozapustených priestorov. Chcem
podotknúť, že nie všade na území mesta sa tento systém bude dať realizovať, čo myslím
všetci vieme, lebo limitujúcim faktorom sú inžinierske siete, ktoré sú v zemi a nie všade
sa bude dať kopať. Čiže poprosil by som, aby tá koncepcia je pripravená, aby bola
skutočne čím skôr z publikovaná a s nami prerokovaná so starostami aj s poslancami.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Takže ja by som chcel sa vlastne
pridať ku svojim predrečníkom. Vzhľadom na to, že máme naozaj v okolí Jarmočnej
problém a chceli sme z kapitálových peňazí tohto roku ako mestská časť riešiť tento
odpad, tak ako povedal pán starosta Hlinka, jednoducho nebolo nám umožnené, ja
nemám problém zahlasovať za tento materiál, ale budem veľmi rád ak v roku 2020 s
touto problematikou sa pohneme vopred, aby sme jednoducho ukázali občanom, že
vieme sa starať aj o kontajneroviská, ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Potvrdzujem určite túto
myšlienku, čo hovoril pán starosta Lörinc, pretože situácia v mestskej časti Juh je taká,
čo vám môžu občania dennodenne potvrdiť, že z kontajnerov skôr vidno nohy
neprispôsobivých občanov a odpadu, ktorí stamaď vypadáva, denne je obrovský
neporiadok, ulice Rosná, Oštepová, Jantárová, Južná trieda, prosíme o riešenie tohto
problému od leta tohto roku a verím, že budúci rok sa tento problém začne riešiť aj
s uzamykateľnými kontajneroviskami ako jedným s riešením. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán poslanec
Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy a páni, v podstate sú
základné funkcie mesta na ktoré mesto spravidla vždy čiastočne dopláca, teda čiastočne
alebo úplne dotuje, mestská hromadná doprava, odpad, čistota a sociálna oblasť. Ja by
som chcel opýtať na návrh, ktorý predložil pán kolega Filipko, či máme vyčíslenie aj na
osobu v bytových domoch, čo to bude znamenať v ročnom náraste, aké to bude
zvýšenie na občana a potom aj na kuka nádoby v rodinných domoch, tzn. trebárs vývoz
raz týždenne jedna klasická 110 litrová kuka nádoba, ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, poprosím pani Molekovú, keď
môže zareagovať.
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov: Pri 365 dňoch v roku, pri návrhu tejto sadzby
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0,101 na osobu a deň, vychádza na rok 36,86 Eur, kde na rok 2019 to bolo 31,35 Eur
a pri 110 litrovej kuka nádobe, ktorá sa bude vyvážať 1-krát týždenne, vyjde táto kuka
nádoba poplatok ročne 160,16 Eur, keď to bolo tento rok 108,10 Eur. Taký je prepočet.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, bude nasledovať pán poslanec Saxa a potom
pán riaditeľ magistrátu. Nech sa páči pán poslanec.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Viac menej, dostal som aj na časť toho, čo som
chcel, odpoveď, čiže pri domoch, opäť sa pozastavím, nie je to nejaké symbolické
zvýšenie ceny, skôr sa chcem venovať ešte ďalšej veci, čo treba urobiť alebo akým
spôsobom vieme pomôcť v zaradení do tej koncepcie, aby pri rodinných domoch, tak
ako som to už pred chvíľočkou povedal, boli akceptované a zároveň vás chcem
poprosiť, aby ste to nejakým spôsobom zaradili do tej koncepcie, aj tie farebné kuka
nádoby. Myslím, že čím vás budeme recyklovať a separovať odpad, tým možno aj to
mesto Košice bude mať lacnejšie. Skôr by som tam hľadal cestu znižovania nákladov
naopak, pri separovaní. Každý to hovorí, len skutek utek, takže vás poprosím zaradiť do
tej koncepcie a ešte raz vravím, to navýšenie nie je symbolické. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, teraz poprosím teda pána riaditeľa, aby
mohol reagovať na otázky poslancov.
p. Čop, riaditeľ MMK: Zareagujem ohľadne tej otázočky, ktorá bola ohľadne koncepcie
polozapustených kontajnerov a je pravda, že tam sa rozbehli rokovania vzhľadom na to,
že dostali sme na magistrát určitý materiál zo strany spoločnosti Kosit, v nadväznosti na
to vyvstavalo niekoľko otázok, niekoľko zásadných otázok, ktoré sme potrebovali
doplniť v priebehu vlastne predstavenej prezentácie. Spoločnosť Kosit zmenila typ tých
polozapustených kontajnerov, to malo zase dopad, by som povedal, na plochu, ktorú
preto potrebujete, obslužnú plochu, ďalšie náležitosti a do toho vlastne vyšla tá
podstatná vec, ktorá je pri tomto rokovaní najpodstatnejšia, tak ako bolo povedané tu, že
je to investícia za nejakých 15.000.000,- Eur a narazilo to na skutočnosť, že vlastne
zmluva so spoločnosťou Kosit končí v roku 2021 niekedy na jeseň. Čiže pravdepodobne
z tohto hľadiska Kosit stopol nejaké ďalšie rozvíjanie tejto teórie, pretože vlastne pri
tejto sume je tam podstatná tá návratnosť, druhá vec je, aj preto sa k tomu postavili tak,
že nepreferujú alebo nemajú záujem ďalej posilňovať tie skúšobné stanoviska, ktoré
budujú, pretože vlastne tá logistika, keď nie naviazaná na tie dá sa povedať, plnú líniu,
vychádza ten zber veľmi draho, čiže dnes je otázka postavená na tom, že a to sa
domnievam, že ďalšia koncepcia prípadných polozapustených bude priamo spojené aj s
rokovaním alebo s výberom nového dodávateľa, čo sa týka týchto vecí. Čo sa týka
uzamykateľných kontajnerovísk, tam si treba jednoznačne uvedomiť, že tieto
uzamykateľné kontajneroviská sú v rozpore s VZN, pretože každý občan mesta, ktorý
platí za odpad, má právo odovzdať odpad kdekoľvek na území mesta, čiže to je to je
dvojsečná zbraň alebo keď sa na to takto poznáme. Takže to len k tomuto, ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Lörinc a na záver
ja sa ešte možno vyjadrím k tomu obšírnejšie, ďakujem.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dovolím navrhnúť uznesenie, ktoré znie:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice Ing. Jaroslav
Polačeka, aby zabezpečil vypracovanie koncepcie rozvoja kontajnerových státi na
území mesta Košice a túto koncepciu následne predložil na schválenie mestskému
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zastupiteľstvu po predchádzajúcich konzultáciách s mestskými časťami, termín do
31.03.2020. Myslím si, žeby sa mali dostať už niečo na papieri a keďže tie rokovania
prebiehali v priebehu tohto roka, tak ak nepočítam Vianoce, tri mesiace v budúcom
roku, myslím si, že sú dostatočné. Hovorím o kontajnerových státiach, aby to nebolo
vyslovene len o polopodzemných, ale môže to byť aj o klietkach, myslím si, že
starostovia veľmi rýchlo vedia podať informáciu, kde ich páli päta a čo potrebujú
vyriešiť a termín je tam kvôli tomu, lebo myslím si, že každá úloha by mal byť termín,
aby sme to zbytočne nepredlžovali, lebo máme množstvo iných dôležitých vecí. K tej
zmluve Kositom, len poviem toľko, že je samozrejme pre riešenie situácie je nešťastné,
že tá zmluva končí 2021, ale bol by som veľmi nerád, aby sme sa stále k tomu stavali
tak, že zmluva im končí 2021, teda nerobíme nič. Lebo reálne sme tu do roku 2022 a
môžu sa stať, že 3 roky volebného obdobia v tomto nespravíme nič. Čiže prosím,
neberme to ako prekážku, ten koniec zmluvy, ale berme to ako možnosť na novú výzvu
a na vyjednanie podmienok resp. lepších služieb, ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Saxa s faktickou.
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len ešte na pána riaditeľa, nedostal som
odpoveď na otázku, čo s tými farebnými kuka nádobami, aký spôsob by sa vedel nájsť.
Nestalo by to mesto nič, len aby to akceptoval Kosit alebo ten kto zozbiera.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ja ďakujem pánovi poslancovi Lörincovi za tento návrh, plne ho
v tomto podporujem. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič s príspevkom.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Čiže vlastne, keďže verejnosť ani možno médiá
nemajú k dispozícii návrhy a vyčíslenia, samozrejme nebudem od vás chcieť všetky, či
by ste mohli povedať, dospelá osoba koľko bude platiť ročne za odpad, nie o koľko
viac, ale koľko celkovo. Samozrejme, že sa potom zrobí výpočet aj...
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, už na toto odpovedali, pani Moleková
už na to odpovedala.
p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov: 36 Eur aj 86 centov.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, v poriadku, urobíme výpočet.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tomu verím pán poslanec. Kolegovia, kolegyne, keď
môžem teda vystúpiť ja. Najprv by som sa dotkol návrhu, ktorý predniesol pán poslanec
Lörinc. Pri všetkej úcte, pán poslanec, musím vás upozorniť na jeden fakt, podobný
návrh ste už predložili, na základe podobného návrhu bol tento návrh zapracovaný do
akčného plánu, ktorý sme tu už schválili a v rámci tohto akčného plánu sa máme v roku
2020 práve zaoberať strategickým materiálom a to je práve táto koncepcia. Ja by som
chcel povedať, že to nemá byť koncepcia iba o tom, keď budeme mať aký kontajner.
Myslím si, že po tom, čo som mohol vďaka svojim aj súkromným aj pracovným cestám
navštíviť niektoré iné metropoly v Európe, chcem povedať, že mali by sme si práve
položiť jednu základnú otázku a to je systém, akým zbierame, triedime a následne
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recyklujeme odpad, lebo to je tá základná otázka, ktorú si musíme položiť, aby sme
vedeli si zodpovedať, aký typ kontajnerovísk alebo riešenia potrebujeme. Boli sme pred
časom vďaka tomu, že chceme spolupracovať s mestom Ľubľana, ktoré už bolo
Európske hlavné zelené mesto a ktoré pán poslanec Lörinc niekoľkokrát spomenul
v minulosti, pozrieť sa do tohto mesta nadviazať spoluprácu v tejto oblasti. Bolo nám
ukázané, nielen systém zapustených kontajnerovísk, ktorý majú iba v centre mesta a
vôbec neplánujú s jeho rozšírením do ďalších častí mesta a v ostatných častiach
využívajú tradičné kontajnery tak, ako ich poznáme zo Slovenska aj tu priamo z Košíc,
ale zároveň nám bolo ukázané, akým spôsobom oni triedia a separujú tento odpad a
myslím si, že toto by mal byť základ tej našej koncepcie a keď sa bavíme o tom ako
znižovať to finančné zaťaženie pre našich obyvateľov, tak je to o tom, že čím viacej
vyseparujeme, tým menej budeme musieť poslať do spaľovne a tým menej budeme
musieť skládkovať. Aktuálne Ľubľana skládkuje asi cca 3 alebo 4 % svojho celkového
odpadu, dokáže vyseparovať 68 % svojho odpadu a zvyšných 25 % spracuje na tzv.
palivo, ktoré sa používa buď pri výrobe cementu v cementárni alebo sa potom následne
spaľuje a znižujú tým celkové množstvo odpadu, ktoré potrebujú, nielen spaľovať, ale aj
skládkovať. Ja budem veľmi rád, keď v budúcom roku, spoločne aj s pánom poslancom
Lörincom, budeme na tejto téme spolupracovať a budeme hľadať riešenia, nielen pre
zelené mesto v rámci tejto iniciatívy, ale pre celkové vyriešenie tejto situácie, lebo
presne tak ako bolo povedané, keď nám v októbri alebo na jeseň roku 2021 končí
zmluva potrebujeme pripraviť súťaž pre budúceho prevádzkovateľa, resp. pre budúci
systém ako by mal fungovať odpad v Košiciach a na tento sa potrebuje pripraviť týmto
plánom a budem teda veľmi rád spolupracovať s pánom poslancom Lörincom, aby sme
dali dokopy a predložili pred vás takýto plán, najlepšie niekedy v polke roka, aby sme
ho mohli schváliť a pristúpiť ku príprave súťaž a vybrať nového možno dodávateľa pre
mesto Košice, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, s faktickou, resp. procedurálny
návrh pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, mám procedurálny návrh, lebo určite je to
zaujímavá téma, ale už je dosť pokročilý čas, tak ja by som bol rád, keby sme dokončili
diskusiu k tomuto bodu, čiže kto sa ešte chce prihlásiť, nech sa prihlási, prosím
hlasujme.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím, kto by sa ešte prihlásiť, nech sa prihlási
v opačnom prípade dávam hlasovať o procedurálnom návrhu na ukončenie diskusie
v tomto bode.
Hlasovanie č. 91 za: 29, proti: 1, zdržali sa: 2
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. V diskusii teda
pokračuje pán poslanec Djordjevič s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán viceprimátor.
Nebudem menovať, čiže nebudem porušovať nič, čo by bolo v súlade s doporučeným
listom, ktorý som dostal od riaditeľa magistrátu, ale budeme reagovať na vás, čo ste
povedali ohľadom služobných ciest a konkrétne budem sa pýtať na tú Ľubľanu. Je
pravdou, že bola s vami aj nejaká asistentka z magistrátu?
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Áno, boli volajú sa Michal a druhý sa volá tiež
Michal. Jeden je hlavný koordinátor pre Európske hlavné mesto kultúry, resp. bol
koordinátorom teraz je riaditeľom CIKE, druhý je hlavným koordinátorom pre
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Európske hlavné zelené mesto, žiadna asistentka so mnou nebola. Neviem odkiaľ
čerpáte informácie, ale už ma prestávate baviť s týmito hlúposťami s ktorými tu
prichádzate. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja viem, že návrh pána poslanca Saxu v tom
bode ohľadne miestnych daní bol vyhlásený za rozporný s platnou legislatívou, ale
myslím si, že jeho otázka dvakrát opakovaná ohľadne separovaného zberu v tzv. malých
mestských častiach, také známky nejaví, ja by som bol veľmi rád, keby na ne bolo
odpovedané. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: No odpovie mu, vzhľadom na uzavretú diskusiu, pán
riaditeľ potom osobitne. Poprosím pána poslanca Liptáka.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. K problematike odpadov len toľko by som chcel
povedať, že chcel by som poprosiť všetkých poslancov, aj pánov starostov, ak majú
nejakú problematiku a nejaké veci, ktoré sa týkajú odpadov a myslia si, žeby to bolo
potrebné riešiť alebo otvoriť na Komisii životného prostredia, už mali sme to mať tento
rok, bude to až na budúci rok, čisto len jedna komisia k odpadom, budú tam všetci ľudia
aj všetky firmy, ktoré sa točia okolo odpadov, lebo tých otázok okolo odpadov je oveľa,
oveľa viac, takže bol by som rád, keby ste mi poslali tieto veci, pošlem to aj pánovi
námestníkovi aj Lacovi Lörincovi, pošlem to asi vám všetkým na e-mail, že bude toto
rokovanie, lebo naozaj je to dosť veľký koláč, ktorý treba rozlúsknuť a riešiť. Čiže, ak
máte nejaké nápady, problémy pošlite mi to, nech si to dopredu naštudujem. Ďakujem
pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Ihnát s faktickou.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa pridávam k pánovi starostovi Lörincovi, to
isté ako on vlastne, nám sa skôr jedná o uzamykateľné kontajneroviská, kde mi bolo
povedané, alebo písané a tak isto aj povedané, že nemôžu byť z hľadiska toho, že každý
občan má možnosť vyniesť odpad do každého kontajneroviska v meste, čiže je to občan
Košíc a má právo vysypať tento odpad v každom kontajnerovisku Košíc. Z toho dôvodu
nemôžu byť kryté a nemôžu byť uzamykateľné. Čiže máme 3 miesta na Sídlisku
Ťahanovce, kde môžme ako vybudovať tie polopodzemné kontajneroviská, ale nerieši
to problém. Čiže u nás to problém nerieši, siete, pozemky atď., však vieme, pán
viceprimátor, takže vlastne to sú tie...
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nechcete si to nechať na tú komisiu, pán starosta?
p. Ihnát, poslanec MZ: Tak rád, ako poviem, aby pán Lipták počul už teraz vlastne, že čo nás
trápi na Sídlisku Ťahanovce.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Myslím, že to isté, čo ostatných. Pošlite to, prosím,
písomne pánovi predsedovi komisie. Ďakujem. Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Určite prídu nejaké
pripomienky aj MČ Košice - Západ, takže sa teším na spoluprácu a verím, že
spoločnými silami nejak tento rébus alebo problémy, ktoré sú spojené s odpadovým
hospodárstvom vyriešime tak, aby boli najmä obyvatelia spokojní, ďakujem pekne.
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Vzhľadom na to, že
boli vyčerpané všetky príspevky, uzatvára diskusiu a poprosím pána poslanca Filipka z
návrhovej komisie alebo niekoho z návrhovej komisie, aby prečítal návrhy, ďakujem.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia dostala jeden
pozmeňovací návrh od skupiny poslancov, jeden samostatný návrh na uznesenie od
pána poslanca Lörinca a samostatne pôvodný návrh materiálu máme k dispozícii. Čiže
prvý bude pozmeňovací návrh skupiny poslancov k návrhu zmien VZN mesta Košice
číslo 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Košice: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných
právnych predpisov schvaľuje zmeny VZN mesta Košice číslo 131 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
nasledovne: po A), po 1.) v § 4 písmeno a) sa suma 0,0859 nahrádza sumou 0,101; po
2.) v § 4 písmeno b) sa suma 0,0189 nahrádza sumou 0,028. Po B) zvýšené príjmy
vyplývajúce z časti A) vo výške 2.300.000,- Eur zahrnúť do príjmovej časti
Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020. Po C) o príjmy uvedené v bode B),
to je 2.300.000,- Eur znížiť použitie Rezervného fondu v súlade s ods. 2 § 15 Peňažné
fondy zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o návrhu skupiny poslancov pána
poslanca Filipka, námestníka Gibódu, Balčíka, Karaffu, Schwarcza, Gurbáľovej,
Berbericha, pána poslanca Hubu, Adamčíkovej, Vrchotu, Lörinca, pána poslanca
Rovinského, Ténaia a pána poslanca Hlinku, nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 92 -

za: 22, proti: 9, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. Tri pätiny prítomných
poslancov, polovičná väčšina, som hovoril minule už. Ďakujem. Ešte raz, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňovací návrh bol prijatý
nadpolovičnou väčšinou poslancov a teraz nasleduje uznesenie k pôvodnému materiálu
v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 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 v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o celkovom návrhu, nech sa páči,
prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 93 -

za: 21, proti: 9, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne, nech sa páči, návrhová
komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, takže ešte návrh pána
poslanca Lörinca: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle všeobecne záväzných
predpisov žiada primátora mesta Košice Ing. Jaroslav Polačeka, aby zabezpečil
vypracovanie koncepcie rozvoja kontajnerových státi na území mesta Košice a túto
koncepciu následne predložil na schválenie mestskému zastupiteľstvu po
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predchádzajúcich konzultáciách s mestskými časťami. Termín: do 31.03.2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte za návrh pána poslanca
Lörinca.
Hlasovanie č. 94 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento bod je uzavretý, poprosím kolegyniam
verím, že vám odpovedali na všetky otázky, tak ako sa sluší a patrí, nie ako v minulosti,
keď odpovede neprichádzali, ďakujem pani Kažimírovej aj pani Molekovej za to, že mi
pomohli a zároveň odkomunikovali všetky tie veci, ktoré ste potrebovali vedieť. Ešte
raz vám ďakujem, veľká úcta.
--Bod č. 43
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice „Prevádzkový poriadok
pohrebiska Cintorín sv. Rozálie“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán
poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Chcem sa len opýtať, nevšimol som si materiály, možno som ho zle
prečítal, možno mi niečo ušlo, je tam aj vlastne príloha tabuľka s cenami, tam snáď
nezvyšujeme nič? Dobre, okej, nemusíte odpovedať, pán primátor, kolegovia ma
opravili.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu,
poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 zákona č. 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 10 odstavec 3 písmena b) zákona č. 401 z roku ´90 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov po A) schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prevádzkový poriadok pohrebiska Cintorín svätej Rozálie podľa predloženého návrhu,
po B) zrušuje uznesenie číslo 1206 zo dňa 26. 10. 2006 k prevádzkovým poriadkom
cintorínov celomestského významu.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 96 -

za: 24, proti: 1, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.
--Bod č. 44
Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia
p. Polaček, primátor mesta: Pristúpime k bodu číslo 44. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ak sa
do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusia a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie
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návrhu na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 zákona č. 369 z roku ´90 o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov a
§ 10 odstavec 3 písmena b) zákona 401 z roku ´90 o meste Košice v znení neskorších
predpisov schvaľuje návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice
číslo 145 a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 96 -

za: 24, proti: 1, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol schválený. Ďakujem pekne.
--Bod č. 45
Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu. Ak sa do diskusie niekto nehlási,
uzatváram... Neuzatváram, lebo je technický problém a musí sa reštartovať systém.
takže tri minúty prestávka, nech sa páči.
Prestávka je ukončená, poprosím zaujmite svoje miesta. Diskusia trvá, je otvorené, nech
sa páči. Uzatvára diskusiu v tomto bode, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 odstavec 3 zákona 401 z roku ´90 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 211
o miestnom poplatku za rozvoj podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte o našom návrhu.
Hlasovanie č. 97 -

za: 24, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté, ďakujem pekne.
--Bod č. 46
Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, nech sa páči,
návrhová komisia, prečítajte návrh na uznesenie.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Zrejme posledný návrh na uznesenie:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písmena a) a § 18 ods. 2 zákona
č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje zmeny a
doplnky Štatútu mesta Košice podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 98 -

za: 27, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne.
--Bod č. 47
Interpelácie poslancov MZ
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu č. 47. Samozrejme, ak
viete v budúcnosti, aj elektronicky dávať kolegyniam, veľmi im to pomôže. Pán
poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, samozrejme, písomne dám, ale som
poslancom. Prvá interpelácia: Spracuje mesto Košice plán potrieb súvislých opráv
komunikácií, chodníky, cesty, schodiská pre všetky veľké mestské časti? 2. interpelácia:
rozhodlo už vedenie mesta Košice vo veci ďalšieho potrebného výjazdu áut zo Sídliska
Ťahanovce? 3. interpelácia: vymení mesto Košice zastávku alebo prístrešok zastávky
MHD pri krematóriu? Máme to v intraviláne. Ďalšia interpelácia: materská škola Čínska
na Sídlisku Ťahanovce má takmer v havarijnom stave drevené okná v celej budove
škôlky, čo je dôvodom toho, že sa doposiaľ nevymenilo jediné okno za plastové. Ďalej
sa pýtam: jasličky, bývala Bublinka, terajšia Rodinka má priestor v nájme, majetok je
mestský, kedy mesto vymeniť okná aj v týchto priestoroch? Ďalšia interpelácia: v akom
štádiu riešenia sa nachádza renovácia schodísk pri základnej školy Juhoslovanská , pri
obvodnom oddelení Policajného zboru Slovenskej republiky, má to riešiť údajne
školstvo Magistrátu mesta Košice. Ďalšia interpelácia: koľko finančných prostriedkov
sa v rámci rozpočtu mesta Košice plánuje na renováciu cesty Americká trieda na
Sídlisku Ťahanovce, kedy by táto renovácia mohla v roku 2020 začať? interpelácia:
kedy zvažuje mesto Košice vyhlásiť súťaž na verejné osvetlenia pre celé Košice, čiže
realizáciu verejných osvetlení v celom meste Košice. Ďakujem, to je všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne , nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Iba jediná, lebo som to jednému
občanovi, ktorý dosť ostro odpovedal, ak som len niečo neutrálne odpísal. Totižto,
najprv vysvetliť alebo prečítať interpeláciu? Prečítam najprv interpeláciu. Čiže, budem
sa pýtať pána primátora, lebo myslím, že pod neho mestská polícia patrí. Obsahu otázky
je, či boli príslušníci mestskej polície zodpovední za odpovede občanom preškolení
alebo poučení o zmenách v cestnom zákone? Jednou vetou, dvoma charakterizujem,
prečo sa to pýtam. Bol poslaný list...
p. Polaček, primátor mesta: Na chvíľu vás preruším. Kolegovia pozor, je nás 23, ak klesneme,
budem musieť prerušiť, čiže vydržte na svojich miestach, majte karty zasunuté. Pardón,
pán poslanec.
p. Djordjevič, poslanec MZ: V pohode, však otázka bola. Len vysvetlím. Občan sa sťažoval,
že sa parkuje na chodníkoch a neviem, či je to pravda, nemám to stopercent overené, ale
údajne cestný zákon hovorí o tom, že už sa na chodníku nesmie parkovať v zóne, kde aj
by bolo 1,5 metra, kývu poslanci, že áno, čiže vlastne a bola odpoveď odoslaná, kde
občan bol totálne pobúrený, ani nebudem uvádzať, proste neškoďme si, keď nemusíme,
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z ktorého oddelenia to bolo, veď oni si to interne vedia zodpovední z mestskej polície
zistiť a občan bol pobúrený, lebo to bolo už 4.12. takáto odpoveď daná a on napísal dlhý
e-mail hovoril, že je to nekompetentná odpoveď. Čiže iba otázka bude a vy už ďalej
z toho dôsledky vykonáte, či poučení pracovníci. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja mám dve interpelácie. Prvá: sa týka opäť
dobrovoľníctva, lebo by som si chcel ujasniť niektoré záležitosti, na ktoré mi nebolo
odpovedané. Čiže interpelácia zložená zo 4 otázok. Po 1.: v čom vidíte prínos titul
Európske mesto hlavné mesto dobrovoľníctva Košice 2019? Po 2.: prosím uviesť
menný zoznam úspešných žiadateľov aj s uvedením výšky poskytnutej dotácie v rámci
výzvy na predkladanie žiadosti na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti
dobrovoľníctva pre rok 2019, prosím uviesť menný zoznam neúspešných žiadateľov v
rámci výzvy na predkladanie žiadosti na projekty zamerané na poskytovanie služieb v
oblasti dobrovoľníctva za rok 2019 a po štvrté: prosím finančne vyčísliť výdavky v
programe 2: mesto kultúry a športu, podprogram 9: podpora športu mládeže, aktivita
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva za kalendárny rok 2019 a 2. interpelácia: prosím
uviesť, v akom stave sa nachádza rekonštrukcia materská škola Húskova, uviesť dátum
jednotlivých úkonov, ktoré mesto Košice v rámci tejto problematiky realizovali v
rokoch 2018 a 2019. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Tak isto, dve interpelácie. Jedna je za mňa, podám ju aj
elektronicky. Bolo by možné e-mailom zasielať členom komisií materiály, ktoré nie sú
dostupné na webe mesta Košice zároveň s pozvánkou alebo dodatočne, prípadne
informovať členov komisií, aby si chýbajúce materiály vypýtali e-mailom u príslušného
tajomníka komisie, ak ich samozrejme tajomníci majú k dispozícii. Zhruba dvaja, traja
členovia neposlanci komisii sa ma na to pýtali a jeden ma aj požiadal, aby som to dal
cez interpeláciu, tak som tak učinil.
Druhá je trošku taká iná, lebo chcel ju podať pán poslanec Burdiga, ktorý momentálne,
bohužiaľ, nie prítomný, takže neviem, podám to za seba, za neho? Dobre, ok, nikto mi
asi neodpovie, dám ju asi za seba, ale tu by som si neodpustil poznámku, že vlastne
interpelácia sa týka vecí, s ktorou ja som nechcel mať nič spoločné, ale zodpovedne sa
k tomu postavím tak, že ju predložím. Škoda, že tu už nie je pán námestník. Čiže pán
Burdiga žiada o poskytnutie informácie ohľadom toho, kedy budú poskytnuté
riaditeľovi Mestskej karty materiály, o ktoré písomne požiadal pána námestníka ako
predsedu predstavenstva Košice Turizmus a to aktuálne stanovy Košice Turizmus a
aktuálny menný zoznam členov orgánov Košice Turizmus. Riaditeľ karty, je uvedené,
potrebuje s ohľadom na splnenie si zákonných povinností o registrácii konečného
užívateľa výhod. Toto potrebujete, Marcel, urobiť, tak pozri sa na ten e-mail, aby ste to
mali ok, dobre? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Chodník z dlažby pred Kunsthalle, ktorý je veľmi frekventovaný,
nakoľko je neďaleko Stredná škola a aj materská škôlka, je už niekoľko týždňov rozbitý
a hrozí reálne nebezpečie úrazu. Do ďalšieho filmového festivalu je ešte veľmi ďaleko,
pýtam sa preto a dávam na pána námestníka, kedy sa to konečne opraví, resp.
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doporučujem, aby sa tá dlažba nie vymenila, ale aby sa tam dal asfaltový podklad,
pretože potom chodia autá, ktoré zásobuju jednak Kunsthalle a jednak, ktoré chodia do
tej cirkvi, ktorá je oproti, hej, choďte sa tam pozrieť a uvidíte.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, chce odpovedať?
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Neviem, či to je presne na mňa, skôr na pána
primátora, ale budem sa tým zaoberať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa opätovne chcela spýtať či
v balíku, ktorý je vyčlenený na opravu ciest, sa počíta s opravou našej nešťastnej cesty
Jána Pavla 2., ktorá je v katastrofálnom stave, aj teraz, čo posledné dni prší, diera na
diere. Tak by som chcela vedieť aj konkrétne, či áno, či vyčlenilo mesto peniaze a kedy
sa začne s tou rekonštrukciou, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Odpoviem vám krátkou cestou. Hovoríme o ceste, ktorá bude,
verím, že sa nám to podarí budúci rok. Pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, finančná náhradu za
náhradnú výsadbu je príjmom mesta. Má mesto Košice zriadený účet resp. podúčet na
túto náhradu? Ako sú alebo boli tieto prostriedky využité ?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram
rozpravu.
--Bod č. 48
Dopyty poslancov MZ
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod. Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem, ja mám len jeden dopyt. Chcem sa opýtať, že kedy budú
poslanci, kedy dostanú poslanci správu ohľadom previerky, ktorá mala prebehnúť so
znaleckým posudkami, ktoré sme tu riešili v apríli roku 19.Malo tých znaleckých
posudkov byť asi sto a či bola vyvodená osobná zodpovednosť a prijaté opatrenia
vedúce k náprave a to aj právnou cestou v prípade potreby. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, odpovie vám pán riaditeľ krátkou cestou, je to
v Žiline, robí sa na tom.
p. Lipták, poslanec MZ: Stačí mi písomná odpoveď, dobre?
p. Polaček, primátor mesta: Nemáte záujem o verejnú odpoveď?
p. Lipták, poslanec MZ: Môže byť, ale potom poprosím aj písomne. Takže poprosím aj
verejne aj písomne.
p. Polaček, primátor mesta: Tak poprosím pána poslanca Strojného.
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p. Strojný, poslanec MZ: Ja mám dopyt na pána riaditeľa, že keď už ste ma schválili do toho
Kositu, či by bolo možné zabezpečiť v týchto priestoroch nejaký kôš na separovaný
odpad, najmä na plasty, lebo dosť ich tu produkujeme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, dobrý nápad. Je to všetko? Uzatváram diskusiu
v tomto bode.
--Bod č. 49
Rôzne
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vás
informoval zo zákona o zmene organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice
vydaného dňa 16.03.2015 v platnom znení, v súlade s paragrafom 11 ods. 2 písmena e)
zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, dňa
15.11.2019 účinnosťou od 01.12.2019 som rozhodol o nasledovnej zmene
organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice. Príloha číslo 1, organizačná schéma
sa doplnila o nové oddelenia: oddelenia hlavného architekta mesta Košice, do ktorého
sa presunula činnosť zrušeného referátu útvaru hlavného architekta mesta Košice,
vrátane zamestnancov. Referát bol doteraz začlenený do oddelenia výstavby, investícií,
stavebného úradu a životného prostredia. Sľúbil som, že oddelenie hlavného architekta
už nebude oddelením, bude spadať priamo pod primátora, v tejto chvíli to ešte nie je
možné, pretože nám to štatút nedovoľuje, preto od 1. decembra útvar hlavného
architekta mesta Košice patrí síce pod pána riaditeľa, ale už to nie je referát. Oddelenia
riadenia vnútorných procesov, do ktorého sa presunuli referáty doteraz organizačne
začlenené pod priame riadenie riaditeľa Magistrátu mesta Košice vrátane ich
zamestnancov a to referát personalistiky, referát informatiky a referát hospodárskej
správy. Príloha číslo 2, obsahová náplň činnosti oddelenia, referátov Magistrátu mesta
Košice zo dňa 15.03.2019 sa zrušila a nahradila sa novým dokumentom s účinnosťou od
01.12. 2019. Po tretie: došlo k zmene počtu zástupcov riaditeľa Magistrátu mesta
Košice zo štyroch na päť. Pribudol zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia riadenia
vnútorných procesov. Po štvrté: rozhodnutím organizačnej zmene došlo k presunu a
upresneniu niektorých pracovných činností a pozícii v rámci oddelenia, referátov
Magistrátu mesta Košice. Po piate: na čele oddelenia hlavného architekta mesta Košice
bude hlavný architekt mesta Košice. Zároveň k tejto téme by som chcel povedať, že
mojím cieľom je, aby sme pripravili opis, pravidlá ako nový hlavný architekt by mal,
nechcem sa vyjadriť zle, vyzerať, ako by ten opis mal vyzerať, ktorý by som chcel, aby
sme si vo februári schválili a následne vyhlásili aj súťaž na človeka, výberové konanie,
ktorý by túto pozíciu v budúcnosti zastával. Zmena organizačného poriadku je
zverejnená na webovej stránke mesta Košice, rozhodnutie o zmene organizačného
poriadku Magistrátu mesta Košice nadobudlo účinnosť dňa 01.12. 2019. Pán poslanec
Lipták, nech sa páči, diskusia je otvorená.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem. Mám len jednu prosbu. Či mi je možné zaslať, keďže
máme piatich zástupcov riaditeľa magistrátu a máme dvoch námestníkov, ktoré oblasti
pod nich spadajú, aby som vedel, že ktoré oblasti spadajú pod ktorého námestníka
a ktoré oblasti spadajú pod jednotlivých týchto piatich riaditeľov. O to mi ide, že človek
potrebuje niekoho kontaktovať, aby som vedel koho. Ďakujem pekne.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, toto nie sú tajné informácie, www.kosice.sk,
Magistrát mesta Košice, keď kliknete, sa vám tam odkryje celá organizačná štruktúra. Je
to zverejnené na webe v zmysle zákona, aj s opisom činností.
p. Lipták, poslanec MZ: Dobre, okej.
p. Polaček, primátor mesta: Ak by bol nejaký problém, pán námestník vám bude k dispozícii,
ale verím, že tam nájdete všetko. Pán poslanec Saxa, nech sa páči.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem, ja len mám tri veci. Prvé také konštatovanie, dnes sme
rodine, ktorá býva v mestskej časti Krásna, má gazdovský dom zhruba o 200 štvorákov
a jednu garáž zvýšili aj s poplatkom na odpady náklady na život o 240,- Eur. Druhá vec,
čo sa týkalo tej otázky, ďakujem pánu riaditeľovi promptne reagoval, odpovedal mi aj
písomne, už reagoval dostal som aj e-mail, ďakujem, aj keď radšej by som bol, keby to
odznelo na zastupiteľstve, aby si to aj občan mohol vypočuť, ale nevadí, potom
zreferujem, ako to dopadlo, ďakujem za promptnosť. Tretia vec, najdôležitejšia, trošku
ma mrzí rozhodnutie návrhovej komisie ohľadom môjho návrhu, pretože podľa môjho
skromného názoru, možno sa mýlim, návrhová komisia by nemal skúmať zákonnosť
návrhu, ale či neodporuje jeden návrh druhému. Na to je, podľa mňa, už primátor, ktorý
podpíše alebo nepodpíše uznesenie, či je v súlade so zákonom, prípadne prokurátor,
teda cítim sa tak, že asi sa o tom malo hlasovať. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dovoľte mi dve veci. S pánom Saxom si
vysvetlíme to hlasovanie o jeho návrhu, už ani nemohlo byť hlasované, lebo sme
schválili iný pozmeňovací k tým tarifám. A chcel by som informovať mestské
zastupiteľstvo o podanej petície, žiaľ nedostane sa na prerokovanie mestského
zastupiteľstva, lebo nedosiahla vyše 1000 podpisov, týka sa nielen obyvateľov
Suchodolinskej ulice, nebudem ju celú čítať, ja vám ju potom naskenujem a pošlem.
Obyvatelia Suchodolinskej ulice nesúhlasíme s ďalšími plánovanými výstavbami a
projektmi bytového domu na Suchodolinskej ulici v časti Čermeľ. Problém je ten, že
náš súčasný územný plán a regulácia umožňuje časti aj mnohých oblasti viliek,
rodinných domov, postaviť tzv. nízkopodlažný dom do výšky štyroch podlaží. Práve
teraz je na Suchodolinskej ulici ukončený bytový dom, ktorý je ustupujúci terasový
štvorpodlažný a úplne narušil a znížil ceny okolitých nehnuteľnosti, musím povedať, aj
mňa sa to dotklo, ako aj ďalších obyvateľov. Čo je najsmutnejšie je to, že táto stavba je
postavená tak, že zaberá viac ako 90 % plochy pozemku, blíži sa to podľa mňa ku
stovke, urobili sa tam nejaké zelené strechy a terasky. Stavebník tým, že zabral na
stavbu celú plochu pozemku, nenechal miesto na tzv. zariadenie staveniska, čo
spôsobilo to, že si prenajali časť verejných priestranstiev a ulice, aby si mohli položiť
maringotky a neustále obmedzovali vôbec prejazd ulicou, atď.. Suchodolinská ulica
jednosmerná, je tam veľmi problém sa otočiť, okrem toho tam bol postavený jeden
vežový žeriav, ktorý mohol ohroziť celé okolie, ale zo skúsenosti z toho, čo sa tam
uskutočnilo počas dvoch rokov, obyvatelia sú zhrození, lebo robotníci stavby sa
vyjadrili o tom, že vedia o tom, že onedlho budú stavať vo vyššej časti ulici ďalší
bytový dom. Je to absolútne neprípustné, ja budem iniciovať, aby sme, nielen pre
Suchodolinskú ulicu, ale aj možno aj pre iné oblasti v územnom pláne prijali také
regulatívy, aby obmedzili výstavbu nízkopodlažných štvorposchodových budov v
oblasti viliek, rodinných domov, lebo tie tam vôbec nepatria a tobôž v oblasti, kde na
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ulici sa nákladná ani nedokáže otočiť, je to neprípustné. Nehovorím o rušení diesel
agregátov, ktoré tam fungovali 18 hodín denne a smradili celú ulicu a odpad, ktorý tam
nechávali robotníci, súčasne 30, 35 áut od subdodávateľov parkujúcich mimo stavby,
lebo nemali na to priestor. Čiže ja verím, že aj v tomto meste, ako v iných kultivovaný
mestách, možno menších ako v Košiciach, budeme mať odvahu prijať také regulatívy,
kde sa môžu zaregulovať prízemie, ďalšie nadzemné poschodie, plus nejaké zastavané
podkrovie, ďakujem, to je jedna téma. Druhá téma, o ktorej som vás chcel informovať.
Z rokovania dozornej rady DPMK a.s., už tu odznela požiadavka, aby sme riešili
koncepciu alebo riešenie verejného osvetlenia, aj dozorná rada žiada mesto Košice o
bezodkladné predloženie návrhu riešenia verejného osvetlenia pre DPMK a.s. teda
verejného osvetlenia v Košiciach a keďže...
p. Polaček, primátor mesta: Je to komické, lebo mesto Košice požiadalo dopravný podnik, aby
prišlo s riešením.
p. Filipko, poslanec MZ: Tak ja mám informáciu, že aj mesto Košice sa zaoberá tým, akým
spôsobom postupovať, radi by sme vedeli aj v dopravnom podniku, aj v meste Košice,
čo urobíme, lebo ten dočasný stav, ktorý už pretrváva 2 roky je zrejme neudržateľný, ak
nezačneme robiť investície do verejného osvetlenia, tak zrejme to nebude dobré.
Posledná téma je, tak isto, je to odporúčanie dozornej rady, nielen pre predstavenstvo, aj
pre mesto Košice. V súčasnosti na to, aby sme získali ďalších vodičov do dopravného
podniku, ktorí nám veľmi chýbajú, jediná možnosť je, buď riešiť samostatnou
ubytovňou dopravného podniku pre vodičov alebo navrhli sme, aby dopravný podnik
rokoval s Mestom Košice o možnosti vyčlenenia dočasne aspoň nejakých jeden, dva
bytov, ktoré by slúžili ako ubytovne pre tých mimo košických vodičov, čiže vidím v
tom riešenia aspoň dočasne tomu pomôcť, ďakujem.
p. Polaček primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Saxa, pán poslanec
Djordjevič.
p. Saxa, poslanec MZ: Ja len reakcia na môjho predrečníka. Pán kolega, nevadilo by mi keby
môj návrh bol zrušený tým, že bolo hlasované predtým o proti návrhu, ale môj návrh
bol zrušený skôr ako bolo akékoľvek hlasovanie, keď si to dobre pamätám, z dôvodu, že
je v nesúlade so zákonom, tam chýba ten 10 násobok. Bolo síce povedané, už
nepamätám, ktorá dáma povedala tuná, že do 23 to máme, 2023 ostane ten nesúlad,
pretože ten nesúlad mal aj súčasné VZN platné, takže skôr mi vadí to, že skôr ako
mohlo byť hlasovanie o čomkoľvek, už bol môj návrh odpísaný, ďakujem.
p. Polaček primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Zámerne som sa prihlásil ako posledný, dámy
a páni, nielen v mene svojom, ale aj klubu aktivistov a nezávislých, by som všetkým
chcel poďakovať za rok 2019. Boli hektické doby, pevne verím, že sa mnohí, vrátane
mňa, ponaučíme z chýb, ktoré sme urobili a taktiež sa chcem poďakovať aj pracovníkov
magistrátu za to, ako s nami spolupracovali celý rok a snažili sa nám pomáhať. Želám
príjemné sviatky a všetko najlepšie do nového roku.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, v prípade, že k bodu č. 49 Rôzne už nie je žiadna
diskusia, uzatváram rozpravu v tomto bode.
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Záver zasadnutia
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program XI. Mestského
zastupiteľstva v Košiciach sa vyčerpal. Všetkým poslancom sa poďakoval za aktívnu účasť
a s blížiacimi sa vianočnými sviatkami, poprial všetkým prítomným príjemné a požehnané
Vianoce. Vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí robili pre mesto dobré veci, za podporu,
za kritiku a zamestnancom magistrátu, že to s nimi vydržali. Uviedol, že sa uvidia budúci rok.
Vyhlásil XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.

Mgr. Marcel Čop
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
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týkajúcich sa obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového
koľajového systému a preverenie postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks
akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií“
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – aktualizácia
Pristúpenie mesta Košice k „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2018 –
informatívna správa
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a
spoločnosťou VSD a.s.
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, za
účelom realizácie projektu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká
cesta“
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 - Bezpečná ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu:
Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká
cesta, Košice
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Cyklistická komunikácia popri
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Slaneckej ceste II/552, Košice“
Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v
rámci plánovanej výzvy Programu SK - Climate „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa
zmene klímy“ (Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021), za účelom realizácie
projektu „Košice reagujú na klimatickú zmenu - spoločne dosiahneme viac“
Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovakia - Hungary
Cooperation, za účelom realizácie projektu „Spoločný rozvoj bezpečnostných
inštitucionálnych kapacít“
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským
školám a školským zariadeniam
Návrh na určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území mesta Košice iným obciam
Prenájom nebytových priestorov na Jegorovovom nám. 5, Košice, priamym nájmom za
nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice –
Dargovských hrdinov
Prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach priamym
nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu
GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice
Prenájom nebytových priestorov na Charkovskej ulici priamym nájmom za nájomné z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej,
Charkovská 1, Košice
Prenájom časti pozemku k. ú. Terasa na dobu neurčitú priamym nájmom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Evanjelická materská škola, Muškátová 7,
Košice
Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o. z.,
Bernolákova 16, Košice
Prenájom garáže v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice priamym nájmom za nájomné z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová
Ves
Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice a jeho
zverenie do správy ZUŠ Jantárova 6, Košice
Zmena uznesenia MZ č. 1182 zo dňa 18.06.2018 - určenie spôsobu prevodu
nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11 v Košiciach formou
dobrovoľnej dražby
Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto so spoločnosťou W1, s.r.o. a Aston Building
s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Zámena pozemkov v k. ú. Furča, Grunt a Jazero medzi mestom Košice a spoločnosťou
LABAŠ s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1258 zo dňa 24.09.2018 a prenájom častí pozemkov
v k. ú. Luník z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod
a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
Prenájom pozemkov v k. ú. Krásna za účelom realizácie stavby: „R2 Šaca – Košické
Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
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118 Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Margitu Borovskú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
119 Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Železiarne pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a
psov na dobu určitú 40 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom
zabezpečenia starostlivosti o opustených a túlavých psov
121 Odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS, s.r.o. v objekte Športovej haly na
Hviezdoslavovej ul. 8 v Košiciach
126 Informácia o nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky
Steel Arény
139 Informácia o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ul.
Protifašistických bojovníkov č. 4 od Mestskej časti Košice - Staré Mesto (pokračovanie
na str. 140)
140 Pokračovanie v zasadnutí XI. Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13.
decembra 2019
140 Informácia o zámere mesta Košice odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ul.
Protifašistických bojovníkov č. 4 od Mestskej časti Košice - Staré Mesto
167 Zmena člena orgánov v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
174 Zmena členov orgánov v spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
182 Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Zmena členov v orgánoch
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ z pokračovania IX. zasadnutia MZ
dňa 03.10.2019
182 Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 30.09.2019
184 Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych
daniach
225 Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022
226 Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
232 Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území mesta Košice
242 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice „Prevádzkový poriadok
pohrebiska Cintorín sv. Rozálie“
242 Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 145 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia
243 Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj
243 Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti
244 Interpelácie poslancov MZ
246 Dopyty poslancov MZ
247 Rôzne
250 Záver zasadnutia
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