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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 19. septembra 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: Dámy a páni, vážení poslanci, kolegovia, vážení hostia, 

starostovia, prosím, páni poslanci, páni poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujte 
sa, nech môžeme začať. Už máme aj tak meškanie, stále je prezentovaných 22, už sa to 
rozhýbalo. Prosím, prezentujme sa. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ctení hostia, 
extra mi dovoľte privítať hostí najmä z mestskej časti Juh, zároveň som si všimol aj 
obyvateľov Arcidiecéznej charity, aj vás vítam, vítam starostov, kolegov, vážení hostia. 
Otváram IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých 
srdečne vítam. V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 
pánov poslancov Martina Semana, Jozefa Karabina a Ladislava Rovinského. Prosím, 
ešte raz, prezentujte sa. Konštatujem, že bolo prezentovaných 33 poslancov, čo je 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda uznášania schopní. 

- - - 
 
Návrhová komisia  
 
p. Polaček, primátor mesta: Program zasadnutia ste dostali v pozvánke. Teraz prosím 

predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Strojný.  

 
p. Strojný, poslanec MZ: Dobrý deň, do návrhovej komisie poprosím pána poslanca 

Schwarcza a pána poslanca Karaffu.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec, Rusnák. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Dobrý deň všetkým, ja si dovolím navrhnúť pána poslanca 

Berbericha.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je ešte nejaký iný návrh? Ak nie, oznamujem, že 

predsedovia poslaneckých klubov navrhli poslancov do návrhovej komisie, pána 
poslanca Berbericha, pána poslanca Karaffu a pána poslanca Schwarza. Prosím, 
hlasujem o týchto návrhoch. Nech sa páči.  

 
Hlasovanie č. 1: za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Oznamujem, že na IX. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec 
Berberich, pán poslanec Karaffu, pán poslanec Schwarz. Zároveň Vás žiadam, aby ste 
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zaujali svoje miesta vo vyhradenom, druhom rade. Ostatným poslancom oznamujem, 
aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto 
návrhovej komisii, potom ako ústne budú ostatných poslancov informovať o svojich 
návrhoch. 

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: JUDr. Martin Balčík a Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP 

- - - 
 
K programu rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona č. 369 o obecnom zriadení budeme 

najprv hlasovať o programe, ako bol uvedený v pozvánke a následne bude možnosť 
tento program meniť. Teraz otváram rozpravu k návrhu k programu, ktorý bol uvedený 
v pozvánke. Teda prosím Vaše návrhy, ktoré sa týkajú vypustenia respektíve zmeny 
poradia bodov.  
Vážené poslankyne, vážení poslanci, z programu zasadnutia navrhujem vypustiť 
materiál pod bodom č. 8 Zámer mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu, 
analýza a prešetrenie tendrov týkajúcich sa obstarávania autobusov a električiek vrátane 
rekonštrukcie električkových koľajových systémov a preverenie postupu verejnej 
obchodnej súťaže na prevod 29 ks akcií spoločnosti Kosit, a.s., a reaudit znaleckého 
posudku na ocenenie 29 ks akcií. Tento materiál navrhujem stiahnuť z toho dôvodu, že 
jeho dôvodová správa vypracovanie nebolo úplne presné i napriek tomu, že sme vám 
včera poslali opravený materiál. Myslím si, že je potrebné sa s ním ešte oboznámiť, 
diskutovať a ak dovolíte predložím ho na najbližšie mestské zastupiteľstvo, tak aby sme 
s týmto materiálom boli všetci v komforte.  
Ďalej z programu zasadnutia navrhujem vypustiť bod č. 42 Priami predaj pozemku 
v katastrálnom území Košické hámre pre Tibora Pecha a Zuzanu Pechovú nakoľko 
žiadatelia nepredložili cenovú ponuku v rámci zverejneného zámeru priameho predaja 
a prenájmu. Teda opakujem, navrhujem vypustiť bod č. 8 a bod č. 42.  
Dámy a páni, otváram rozpravu, ak máte záujem vypustiť ešte ďalšie body a zároveň 
ešte mi dovoľte doplniť, alebo presunúť zmeny poradia bodov v programe zasadnutia, 
nakoľko tu máme vzácnych hostí aj z mestskej časti Juh. Navrhujem, aby sme bod č. 27, 
aby občania nečakali, kedy príde tento bod na rad, sme prehodili na začiatok rokovania. 
Teda bod č. 27 Prenájom pozemku v katastrálnom území Južné mesto za účelom 
výstavby charitného domu dôvody hodné osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre 
Arcidiecéznu charitu Košice, navrhujem presunúť ako bod č. 1/1.  
Zároveň mi dovoľte presunúť aj bod č. 26 Zmena účelového určenia časti stavby 
v objekte zrušenej základnej školy Poľná 1 Košice ako bod 1/2.  
Nech sa páči, diskusia otvorená. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči.  

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem, želám dobre ráno všetkým prítomným. Čo sa týka 

programu dnešného zastupiteľstva mám návrh na vypustenie z programu pôvodného 
bodu č. 27, teraz je to navrhované ako bod č. 1/1 z programu dnešného zastupiteľstva 
a to z dôvodu, že tento bod bol prerokovaný už 4. júla na tomto zastupiteľstve, nebol 
schválený, čiže nebolo prijaté k tomu pozitívne uznesenie a okrem toho je tu petícia 
obyvateľov, ako aj otvorený list obyvateľov mestskej časti Juh s viac ako dohromady 6 
tisíc podpismi, ktorí majú požiadavku na primátora a na nás poslancov, aby tento bod 
programu nebol prerokovávaný, resp. nebol zaradený. Keď už som pri slove, okrem 
tohto návrhu na vypustenie mám návrh na doplnenie programu dnešného zastupiteľstva. 
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Môžem teraz povedať?   
 
p. Polaček, primátor mesta: K tejto časti, k návrhom nových bodov bude ešte otvorená druhá 

rozprava, potom ako budeme hlasovať o vypustení a presunutí bodov.  
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Tak zatiaľ iba bod č. 27 pôvodný navrhujem vypustiť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, nech sa páči pán poslanec, 

Jakubov, máte slovo. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážení pán primátor, panie poslankyne, 

páni poslanci, dámy a páni, dovolím si navrhnúť úpravu v poradí bodov a to bod č. 9 
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.júnu 2019 zaradiť za 
bod 6, to znamená pred bod 7 zabezpečenie úverových prostriedkov a tak ďalej a tak 
ďalej, z jediného dôvodu, aby predtým ako budeme rokovať o potrebe zabezpečenia 
úverových prostriedkov sme sa oboznámili so stavom hospodárenia za prvý polrok 
2019. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ak tomu správne rozumiem 6/1? 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Áno, 6/1, alebo za bod 6.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobrý deň, ďakujem. Navrhujem vypustiť bod č. 15 z dôvodu, 

že medzičasom sú známe informácie, že sa nerokovalo s jednotlivými obyvateľmi, ktorí 
tam žijú. Takže to je odôvodnenie, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len pripomínam, že bod č. 15, ktorý rozpráva vo 

VZN o sociálnych službách, správne hovorím, pani poslankyňa, sme prerokovali 
v šiestom mesiaci, kde sme v uznesením prijali uznesenie, ktoré hovorilo, že tento 
materiál máme pripraviť v tomto znení, kde sme už práve tieto ceny všetky už 
zdôvodňovali. Toľko na dovysvetlenie. Nech sa páči, pán poslanec, Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, Dobré ráno, všetkým. Trochu som 

sklamaný z bodu 8, že navrhujete stiahnutie, lebo som sa chcel k nemu vyjadriť, že za 
mestské peniaze robíme kampaň opozičným parlamentným stranám, ale budiš. Bod č. 
15 ma predbehla kolegyňa Slivenská, takže takisto nemusím spomínať návrh na 
stiahnutie. No ale, takisto aj bod č. 14 o miestnom poplatku za rozvoj. Nie žeby som bol 
proti tomuto poplatku, ale nie je vôbec jasné, aký podiel budú mať z toho mestské časti 
a nejaká vízia, že štatút sa bude otvárať v decembri pre mňa postačujúce nie je, čiže keď 
budeme o tom rokovať, tak naraz, keď nie, tak navrhujem stiahnuť tento bod č. 14 
z programu dnešného zastupiteľstva. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak sa do diskusie nikto nehlási, budeme najprv 

hlasovať o jednotlivých bodoch, ktoré sa týkajú vypustených bodov následne, tak ako 
boli predložené. Následne budeme rokovať o zmene programu, zmene poradia bodov 
a v treťom rade budeme navrhovať nové body a hlasovať o programe. Nech sa teda to 
zhrnie. Návrhy na vypustenie bodov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, najprv 
budeme hlasovať o vypustených bodoch, bod č. 8 zámer mesta Košice na zabezpečenie 
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forenzného auditu. Nech sa páči, prosím, hlasujme o vypustení bodu č. 8. 
 
Hlasovanie č. 2: za 32, proti: 0, zdržali sa: 2  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďalším z vypustených bodov je bod č. 42 

Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Košické Hámre, prosím, hlasujme. Nech 
sa páči.  

 
Hlasovanie č. 3: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1   
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 42 bol vypustený z programu. Nasleduje návrh pána 

poslanca, Hlinku, vypustiť bod č. 27. Nech sa páči. Prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 4: za: 13, proti: 9, zdržali sa: 13  
 
p. Polaček, primátor mesta: O návrhu sa budeme rokovať ako o bode č. 1/1, ak táto zmena, 

výmena ešte prejde. Pani poslankyňa, Slivenská, navrhla vypustiť číslo 15. Nech sa 
páči, prosím, hlasujme. 

 
Hlasovanie č. 5: za: 16, proti: 9, zdržali sa: 8  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Budeme o ňom hlasovať a diskutovať. Pán 

poslanec, Djordjevič, navrhol vypustiť bod č. 14, nech sa páči, prosím, hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 6: za: 13, proti: 14, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Aj o tomto bode budeme rokovať. Konštatujem, že z programu 

rokovania vypúšťame body 8 a 42. Posuňme sa ďalej. Návrhy na zmenu poradia bodov 
boli 3. Prvá zmena na návrh zmeny programu bola, aby bod 27 prenájom pozemkov 
v katastrálnom území Južné mesto za účelom výstavby Charitného domu sme presunuli 
za bod, alebo bod 1/1, teda hneď teraz na začiatok. Nech sa páči, prosím, hlasujme.  

 
Hlasovanie č. 7: za: 34, proti: 0, zdržali sa 0  
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme rokovať v úvod o charitnom dome. Druhý návrh, ktorý 

sme dávali, je bod č. 26 Zmena účelového určenia časti stavby v objekte zrušenej 
základnej školy Poľná presunúť z bodu 26 za bod 1/2. Nech sa páči, hlasujem o tom.  

 
Hlasovanie č. 8: za: 35, proti: 0, zadržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. Pán poslanec, Jakubov, 

navrhol, aby bod č. 9 bol preložený, premenoval sa na bod č. 6/1. Nech sa páči, prosím, 
hlasujme. 

  
Hlasovanie č. 9: za: 26, proti: 0, zdržali sa: 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Táto zmena bola prijatá. Konštatujem, že presunuli sme body č. 

27 ako bod 1/1, bod 26 ako bod 1/2 a bod č 9 ako bod 6/1. Vážené poslankyne, vážení 
poslanci, prosím o vaše doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Ak mi dovolíte, 
nakoľko pred mestským zastupiteľstvom zasadala mimoriadna mestská rada, dovoľte, 
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aby som vám navrhol doplniť do rokovania tri nasledujúce body, ktoré mestská rada 
odporučila mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Pod bodom č. 17/1 
navrhujeme do programu vložiť návrh koncepcie rozvoja informačných technológií 
mesta Košice. Tento bod je dôležitý preto, aby v bode č. 17/2, ktorý navrhujeme takisto 
vložiť, predloženie žiadosti o NFP v projekte malé zlepšenie eGov služby mesta Košice. 
Sú to body, ktoré spolu súvisia, aby sme mohli žiadať dotáciu na tieto služby. A vložiť 
bod č. 17/3 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 
programu kvalita životného prostredia prioritná os 4 energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ 4.4.1 zvýšenie počtu 
miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy 
území za účelom realizácie projektu rozvoj energetických služieb na území mesta 
Košice. Čiže navrhujeme vložiť bod 17/1, 17/2, 17/3. Poprosím poslancov, aby 
predniesli svoje návrhy na doplnenie. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja navrhujem bod 5/1 Personálne zmeny 

v Dozornej rade Dopravného podniku mesta Košice - vzdanie sa funkcie člena dozornej 
rady. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Personálne otázky v dopravnom podniku, pán poslanec, dobre 

som rozumel? Personálne otázky v dopravnom podniku? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, vzdanie sa člena dozornej rady, ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec, Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem, mám návrh na doplnenie programu ako bod č. 1/3 

Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, Berberich. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, dovoľte aj mne 

predložiť jeden návrh na doplňujúci bod do programu. Boli by to personálne otázky - 
v rámci tohto bodu sme sa viacerí predsedovia komisií, teda by sme v rámci tohto bodu 
chceli predložiť nejaké zmeny vo svojich komisiách, takže by som to navrhol ako bod 
51/1 Personálne otázky. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Personálne otázky vo všeobecnosti?  
 
p. Berberich, poslanec MZ: V komisiách. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Personálne otázky v komisiách ako bod č. 51/1. Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, Burdiga, nech sa páči. 
 
p. Burdiga, poslanec MZ: Dobré ráno, taktiež by som si navrhol doplniť do programu 

rokovania dva body s ohľadom potreby mesta Košice mať svojho zástupcu v Dozornej 
rade Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti navrhujem ako bod 51/2, keďže už 1 
bola doložená, zmena členov orgánov spoločnosti Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť a takisto s ohľadom na požiadavku dozornej rady dopravného podniku bod 
č. 51/3 Zmena členov orgánov spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Zmena členov orgánov spoločnosti DPMK. Podobný bod je 5/1. 

Bod sa volá Personálne otázky v DPMK a vzdanie sa člena dozornej rady. OK. 
V poriadku. Pán poslanec Lipták, nech sa páči.  

 
p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja si dovoľujem navrhnúť do bodu 11 

ako bod 11/b bod, ktorý by mal názov Informácia primátora mesta Košice o prípravách 
na asanačnú a karanténnu činnosť mesta Košice od 1.11.2019 a predkladám tento návrh 
spolu s poslancom Burdigom.    

 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 11/? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Pôvodný bod nech je 11/1 a tento nech je 11/2. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pôvodný je 11, navrhovaný je 11/1, aby sme si rozumeli, aby sme 

v tom mali poriadok. Názov Informácia primátora mesta Košice o prípravách na 
asanačnú a karanténnu činnosť mesta Košice od 1.11.2019. Pán poslanec, Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: To je diskusia, pán primátor, ďakujem pekne za slovo. Ja len 

chcem pripomenúť... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ak máte nejaký návrh, nech sa páči, prihláste sa do 

rozpravy, kľudne môžete dať protinávrh. V bode tu sa nediskutuje, sa dávajú návrhy. 
Ale nech sa páči, dajte svoj návrh, rozoberte problematiku, o ktorej chcete rozprávať.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Veľmi pekne ďakujem, 

že dodržiavate rokovací poriadok, ale neviem o tom, že by hovoril o tom, že sa nesmie 
diskutovať. Predstavte si, že som sa vás chcel zastať. Pán Lipták dáva diskusiu o tom, 
návrh bodu informácia primátora. On vám, podľa môjho názoru, nemôže vnútiť to, čo 
vy máte informovať, ale mu chcem pripomenúť, že za každým sfúkne moje návrhy, že 
neboli prerokované v komisii a tak ďalej. Takže nech niekedy po sebe číta a nech dá 
informáciu poslanca. Jednoducho primátor nemôže byť pripravený na to, aby mu 
poslanec ráno vnukol nejakú myšlienku. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, za podporu. Vážené pani 

poslankyne, vážení poslanci, skôr ako dám hlasovať o doplňujúcich bodoch do 
programu, dovoľte mi ešte schváliť anblok celý program, tak ako nám zákon hovorí. 
Čiže najprv budeme hlasovať o programe, tak ako sme tie zmeny vykonali v rámci 
zmeny poradia a vypustenia bodov, následne budeme rokovať o všetkých návrhoch, 
ktoré ste navrhovali, aby sme do programu vložili. Prosím, teda hlasujme o programe, 
nech sa páči. Ďakujem pekne. 

 
Hlasovanie č. 10 o programe:  za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem krásne. Návrh bol prijatý. Teraz mi dovoľte postupne 

dávať hlasovať o návrhoch, bodoch, ktoré vkladáme do rokovania dnešného mestského 
zastupiteľstva, tak ako boli predložené. Pod bodom č. 17/1 navrhujeme vložiť bod 
programu Návrh koncepcie rozvoja informačných technológií mesta Košice. Nech sa 
páči, prosím, hlasujte.  
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Hlasovanie č. 11: za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Bod č. 17/2 Predloženie žiadosti o NFP 

v projekte malé zlepšenie eGov služby mesta Košice. Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 12: za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Pod bodom č. 17/3 predkladám bod Žiadosti o 

o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu kvalita životného 
prostredia. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 13: za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát navrhol vložiť bod č. 5/1 

Personálne otázky v Dopravnom podniku mesta Košice vzdanie sa člena v dozornej 
rade. Nech sa páči, hlasujem.  

 
Hlasovanie č. 14: za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Pán poslanec Hlinka navrhol bod č. 1/3 

Informácia komisie na ochranu verejného záujmu. Nech sa páči, hlasujme o návrhu 
pána poslanca Hlinku. 

 
Hlasovanie č. 15: za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Berberich navrhol bod č. 51/1 

Personálne otázky v komisiách MZ. Nech sa páči, hlasujme o návrhu pána poslanca.  
 
Hlasovanie č. 16: za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga navrhol bod 51/2 Zmena 

členov v orgánoch Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Nech sa páči, prosím, 
hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 17: za: 22, proti: 0, zdržali sa: 11 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Pán poslanec Burdiga navrhol bod 51/3 Zmena 

členov orgánov v Dopravnom podniku mesta Košice. Nech sa páči, prosím, hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 18: za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták navrhol bod 11/1 

Informácia primátora mesta Košice o príprave mesta Košice na asanačnú a karanténnu 
službu. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 19: za: 24, proti: 1, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Všetky návrh boli prijaté.  

- - - 
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Bod. č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 1 je bod Slovo pre verejnosť, ktorý podľa rokovacieho 

poriadku bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako 
prvý po 12. hodine v zmysle § 36a Rokovacie poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach.  

- - - 
 
Bod č. 1/1 (pôvodný bod č. 27) 
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu 
Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 1/1, ktorý bol pôvodne bodom číslo 27 – Prenájom 

pozemkov v katastrálnom území Južné mesto za účelom výstavby Charitného domu 
z dôvodov hodných osobitého zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu 
Košice. Dámy a páni, vzácni hostia, téma charitného domu je v našom meste poslednú 
dobu veľmi dlho prediskutovávaná. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí tu ste 
prišli kvôli tomuto bodu. Predpokladám, že máte záujem vystúpiť aj v rozprave. Ak 
máte záujem vystúpiť v rozprave, pravidlá rokovacieho poriadku hovoria, že o vašom 
vystúpení by mali dať hlasovať poslanci, predpokladám, že máte poslancov, ktorých ste 
oslovili, ktorí budú navrhovať tieto body, čiže pravidlá hovoria, že treba o tom vždycky 
hlasovať. Sa dopredu ospravedlňujem, ale tieto pravidlá sú takéto. Ak niekto chce 
vystúpiť a nevie sa obrátiť na poslancov, môže prísť aj sem. Verím, že pán námestník 
alebo pani námestníčka osvojí si takýto návrh a posunie vás do toho, aby ste mohli o 
tomto bode diskutovať. Spravidla platí v rámci diskusií, že na diskusný príspevok máme 
všetci vždy 3 minúty, prosím rešpektujme to. Téma charitného domu v našom meste, 
naozaj, sa dostala do obrátok, bola mi doručená aj petícia obyvateľov mestskej časti Juh 
aj otvorený list, v pondelok vo večerných hodinách som sa stretol s petičiarmi, 
s miestnymi poslancami mestskej časti Juh, ako aj s pánom starostom mestskej časti 
Juh, kde sme veľmi korektne, dlho, priamo diskutovali o tomto probléme zo všetkých 
strán. Zároveň nasledujúci deň sa stretli aj poslanci mestského zastupiteľstva na takom 
neformálnom stretnutí, kde sme opäť celý problém aj za účasti pána starostu z Juhu, aj 
niektorých poslancov opäť otvorene a chcem sa všetkým poďakovať za férovú diskusiu 
bez emócií, bez búchania po stoloch, kde sme si naozaj dokázali zo všetkých strán túto 
problematiku otvoriť. Bolo povedané veľa, nechcem do tejto témy prilievať nejakým 
spôsobom ďalšie emócie a nakoľko táto téma je už niekoľko mesiacov aj verejne 
sledovaná, dovoľte, aby som otvoril priamo diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Knap. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, občania 

Košíc. Áno, táto téma je pálčivá a týka sa v tejto chvíli hlavne MČ Košice - Juh. Ja 
prejdem len ku faktom a dúfam, že aj kolegovia to budú dodržiavať. Petíciu k dnešnému 
dňu podpísalo viac ako 6 tisíc obyvateľov MČ Košice - Juh. Ja chcem zdôrazniť, že táto 
petícia nie je proti výstavbe charitného domu, ale táto petícia je za zmenu lokality a to je 
obrovský rozdiel. Preto, keď nás mesto Košice vyzvalo, aby sme v mestskej časti 
hľadali náhradné pozemky, mestská časť Juh spoločne s pánom starostom a poslancami 
miestneho zastupiteľstva v rámci jednotlivých komisií a zamestnancov úradu ponúkla 2 
náhradné pozemky. Prvý pozemok za obchodným centrom Hornbach, druhý pozemok 
na Južnej triede ako bývalé výcvikové stredisko. My sme vyhoveli mestu Košice v tom 
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zmysle, že ponúkame náhradný pozemok, aby sa charitný dom mohol čo najskôr začať 
stavať, bude mať všetky dokumenty k tomu pripravené. Považujeme ulicu Jarmočnú, 
alebo tú lokalitu, ktorá bola zvolená, za nedôstojnú a poviem aj prečo. Stavať v bývalej 
priemyselnej zóne, aj keď v areáli mestskej polície pri dvoch nelegálnych osadách pri 
železničnej trati a štvorprúdovej ceste považujú Južania, ktorých zastupujeme, za 
nevhodné a preto sme aj s petíciou začali a preto sme vyjadrili aj svoj názor, že chceme 
pomôcť ľuďom bez domova, že výstavba nového charitného domu nemá byť jedinou. 
My chceme, aby výstava pokračovala aj ďalších charitných domov a na základe toho 
sme petíciu aj odovzdali. Chceli sme vedieť aj názor vás, preto sme prišli na každé 
stretnutie, preto sme sa snažili aj diskutovať a vecne argumentovať a dali sme si aj 
vyžiadať z mesta Košice na základe slobodného prístupu k informáciám veci, ktoré sa 
týkajú lokalít výstavby a ktorá je vhodná alebo ktorá nie je. Zo dňa, prečítam, je to 1. 7. 
2019, z Magistrátu mesta Košice ku výstavbe charitného domu sme dostali odpoveď, že 
konštatujeme, lebo sme navrhovali aj výstavbu nového charitného domu na Bosákovej, 
že mesto Košice konštatuje...,   

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec vypršal vám čas. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ja si využijem ďalšie 3 minúty. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nie je to ináč v rokovacom poriadku, štandardne mali by ste sa 

prihlásiť druhýkrát i napriek tomu, že sme to v minulosti robili. Dohodnime sa, že pre 
dnešok budeme fungovať v režime, ako sme v minulosti robili, ale nie je to v súlade s 
rokovacím poriadkom, pretože rokovací poriadok hovorí: prešli mi 3 minúty, mal by 
som sa prihlásiť opäť do diskusie, ale dohodnime sa, že to budeme rešpektovať dnes 
celý deň, ale už nabudúce poďme to robiť tak, ako nám rokovací poriadok káže. 
Súhlasíte? Ďakujem pekne, môžete pokračovať v druhom príspevku. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Konštatuje mesto Košice, že výstavba charitného 

domu na Bosákovej, ktorý navrhujeme ako nového, je z územno-plánovacieho hľadiska 
akceptovateľná – vyjadrenie mesta Košice zo dňa 1. 7. 2019. To znamená neviem, kde 
sa uberá diskusia, keď samotné mesto Košice, pre neho je akceptovateľné, list môžem 
predložiť ako materiál pre všetkých poslancov. Z pohľadu petície, ktorá bola prvá časť 
odovzdaná. Odpoveď: petícia bola z formálneho hľadiska, spĺňa náležitosti podľa 
zákona o petičnom práve, ktorú podpísalo v tom čase 1939 občanov a odpoveď mesta 
Košice: na základe uvedených skutočností považujeme túto petíciu v zmysle zákona, 
petičného zákona za vybavenú. No ako môže byť vybavená, keď sa v petícii 
pokračovalo ďalej, občanom sa nevyšlo vôbec v ústrety? Tak tomu sme nerozumeli, že 
ako je to možné. Ďakujem pekne, budem potom reagovať v ďalších príspevkoch. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja postupne potom odpoviem na otázky, ktoré 

možno smerujú na vedenie mesta. Nech sa páči, páni námestníčka Gurbáľová. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pekný dobrý deň želám všetkým, ďakujem 

pekne za slovo. Ja by som chcela povedať, že dôvody, pre ktoré sme opäť zaradili do 
programu tento bod, sme odprezentovali a uvádzali na viacerých fórach, na diskusiách, 
aj v médiách. My sme oslovili skutočne starostov, všetkých starostov mestských častí, 
aby nám pomohli nájsť nejakú náhradnú lokalitu pre výstavbu charitného domu, ale sa 
to nepodarilo. Takže, ak ten problém s ľuďmi bez domova tu v meste máme, vedenie 
mesta preberá zodpovednosť a snaží sa pomôcť týmto ľuďom. Ja som veľmi rada, že sú 



10 

 

tu dnes prítomní aj obyvatelia MČ Košice - Juh, od ktorých teda evidujem hlavne tie 
obavy, ktoré majú, že títo ľudia by mohli nejako robiť zle alebo sťažovať život. Tu sú 
obyvatelia charitného domu z Bosákovej, tak si myslím, že ich môžeme naživo vidieť. 
To nie sú tí, od ktorých niečo hrozí, alebo ktorí by vám naozaj mohli nejako robiť zle. 
To sú ľudia, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku, potrebujú nejaký prístav, domov, 
odkiaľ by sa neskôr posunuli ďalej a zaradili do života. Prosím dajme im túto šancu, 
ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Tak isto som milo prekvapený 

ľuďmi, ktorí tu dnes prišli a skutočne nie sú to tí, ktorých podnapitých stretávam pred 
obchodnými centrami. Bez ohľadu na to však chcem sa opýtať, či už vedenia mesta, 
alebo ľudí, ktorí obhajujú výstavbu na, výstavbu v lokalite Juh alebo na území mestskej 
časti Juh. Totižto do dnešného dňa mi nikto nepovedal, prečo nestavať nový charitný 
dom na Bosákovej, resp. povedali mi, niečo, čo ja osobne neakceptujem, čo mi 
argumentačne nikto nevyvrátil, a preto sa chcem priamo opýtať. Súvisí odpratanie 
Bosákovej, teda charitného domu z mestskej časti Staré Mesto s projektom, ktorý, ktorý 
bol prezentovaný v roku 2017 v miestnych denníkoch a je to v podstate istá kópia 
bratislavského Riversidu? Lebo mali by sme si naliať k tak vážnej téme čistého vína. Ak 
má sa, majú sa pozemky mesta v budúcnosti predávať a má tam vzniknúť lukratívna 
lokalita, ktorá by možno bola prínosom pre Staré Mesto, lebo dnes hovoríme o akomsi 
hluchom bode v centre mesta. V podstate preto nie sú na ten charitný dom sťažnosti, 
lebo je to vlastne v centre mesta a je to vlastne zároveň aj od ruky. Je to jednoducho 
zanedbaná lokalita na okraji mestskej časti v blízkosti tiež železničnej trate alebo aspoň 
vedenia trasy železničnej, aj keď nie v samozrejme bezprostrednej blízkosti, ale toto 
nechcem miešať. Jednoducho mám 2 otázky, prečo nie Bosákova a mám otázku, či to 
súvisí s výstavbou v danej lokalite a jednoducho všetko ostatné ide bokom a všetko 
ostatné je tým pádom divadielko. Ak mi toto niekto vysvetlí, samozrejme, že ja som 
ochotný aj, aj podať pomocnú ruku a budeme hľadať riešenia ako týmto ľuďom pomôcť 
a takisto chcem povedať, že určite ani jeden z poslancov, ktorý sa dnes zdrží, alebo 
bude hlasovať proti, nejde proti týmto ľuďom, čiže nestavajme tu prosím v celej debate 
a v celej diskusii otázku, resp. tému, tak že, že sme proti ľuďom, alebo sme za nich, ale, 
ale sú tu veľké otázniky, ktoré je potrebné zodpovedať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, verím, že si môžeme povedať, že nikto 

nejde proti ľuďom. Sú tu 2 skupiny ľudí a ideme rozlúsknuť, je pred nami problém, 
ktorý ideme v najbližších chvíľach rozlúsknuť. Pán poslanec, určite prečo nestavať 
charitný dom na Bosákovej ulici, vám odpovie najlepšie pán Korpesio, určite dostane aj 
on slovo. A čo sa týka v súvislosti s projektom, spomenuli ste Riverpark, niečo 
podobné, nikdy som takýto projekt ja nevidel a čestne vám hovorím, neviem takom 
projekte, nevidel som ho, nie je to žiaden dôvod, ktorý by s týmto súvisel. Nech sa páči, 
s faktickou pán poslanec Berberich. 

 
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, 

k tomuto bodu bolo toľko už povedaného a toľko všelijakých stretnutí bolo 
zorganizovaných, že keby ste boli aspoň na jednom, tak by ste túto odpoveď určite 
vedel, ale ja verím, že vám kompetentne odpovie buď pán riaditeľ charity alebo vedenie 
mesta. Ďakujem pekne.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dovoľte prosím, aby najprv svoje otázky, svoje 
požiadavky, svoje diskusné príspevky predložili poslanci, aby poslanci sú v poradí, 
môžeme sa dohodnúť, keď skončí pán poslanec Lipták, ktorý je 2. v poradí, nikto ďalší 
nie prihlásený, tak môžeme dať následne slovo verejnosti. Nech sa páči, pán poslanec 
Blanár.  

 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Som poslancom mesta a už 9. rok 

poslancom mestskej časti Juh, čiže k tejto téme sa myslím, že kompetentne viem 
vyjadriť, ale moje prvé 3 minúty by som určite bol rád, ak by sa vyjadril kolega 
poslanec mestskej časti Juh, pán Stanislav Tkáč. Týmto žiadam pán primátor, aby ste 
mu v rámci diskusie udelili slovo občanovi a ako poslancovi mestskej časti Juh. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké návrhy na to, aby vystúpila 

verejnosť? Nech sa páči, s faktickou, prosím dajme návrhy, aby sme potom hlasovali en 
bloc a boli aktívni. Sú nejaké návrhy poslancov? Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, priznám sa, že som si prečítal všetky materiály, 

ktoré sa týkali Jarmočnej aj materiály petičiarov, dokonca som včera videl aj na 
facebooku diskusie s niektorými, aby mi vysvetlili jeden podstatný základný bod, prečo 
nie Jarmočná. Ja sa chcem opýtať ľudí, ktorí sa k týmto veciam vyjadrujú, koľkí z vás 
majú pod oknom charitný dom? Či bývate v jeho tesnej blízkosti? Ja bývam. Ja vyjdem 
na balkón a mám ho 40 m pod oknom a vlastne týchto zákazníkov tohto domu poznám 
de facto z videnia za tie celé roky a musím vám povedať, že títo ľudia neprestavujú 
vôbec žiadne riziko, nerobia žiadny bordel. Ten, ktorý sa nachádza na Fialkovej ulici, 
70 % z nich má prácu, snaží sa uživiť tak ako sa snažia, možno, keď sa, keď stojím na 
tom balkóne a sa pozriem trošku viacej doprava, takže tam vidím krovinaté porasty, kde 
žijú rôzni asociáli, ktorí sú naozaj problémom aj z hygienického aj z problému čistoty a 
trošku som smutný z toho, že tieto 2 skupiny sa trošku tak spájajú do jedného celku, že 
vlastne tí, čo sú v tom charitnom dome, že to bude vlastne riziko, že budú robiť bordel, 
špinu, atď. Uvedomme si, že sú to ľudia, ktorí sa rozhodli, že chcú zmeniť svoj život, a 
preto sú tam a teraz vyvstáva otázka voči tým dvom skupinám, keď tak všetci 
vehementne bojujeme za niečo, čo urobilo mesto Košice za posledné roky za to, alebo 
preto, aby sa títo ľudia z týchto charitných domov posunuli niekam vyššie? Títo ľudia 
chcú žiť normálne, ale toto mesto nestavia napr. nájomné byty pre nízke, nízke 
štandardné byty pre sociálne skupiny, čo robí napr. mesto, tam by mohla byť tá petícia 
aj z mestskej časti Juh, aby bolo viacej terénnych pracovníkov, aby títo terénni 
pracovníci sociálni mohli začať zase pracovať s tou 2. skupinou, tí, ktorí žijú v tých 
kríkoch. Tam poďme skôr upriamiť svoju pozornosť. Chcem vám naozaj povedať, že z 
charitného domu, mám ich pod oknom, vidím im do dvora, nehrozí žiadne 
nebezpečenstvo. Sú to ľudia, ktorí si uvedomujú svoje postavenie a chcú sa začleniť do 
tejto spoločnosti. A to, že to na Jarmočnej považujem skôr za výhodu ako nevýhodu, 
pretože títo ľudia chcú vyhľadávať prácu a najmä na jarmočnej je kopu firiem, kopu 
skladov, kopu už všetkých prevádzok, ktoré týmto ľuďom môžu ponúknuť prácu. Tak 
skúsme trošku v týchto intenciách rozmýšľať. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh má pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážení obyvatelia, pani poslankyne, 

poslanci, pán primátor, tak, ako už kolega spomínal, som prekvapený, že tu prišlo toľko 
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ľudí, čo je z jednej strany super, že majú záujem a z druhej strany, vyzerá to ako 
nespokojnosť pred dvoma rokmi, troma, ale poďme ku procedurálnemu návrhu, keďže 
minule sa tu stala taká vec, že pri tomto významnom bode, ktorý je, prejednáva 40 
ročný nájom a niekoľkomiliónovú investíciu, sme tu dostali návrh na prerušenie 
rozpravy, čo som považoval sa absolútne nepochopiteľné, tak teraz navrhujem, aby 
rečníci mali pridané po 2 vstupy do rozpravy. Je to významný bod a musíme sa mu dnes 
povenovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Špaka. Nech 

sa páči, teraz.  
 
Hlasovanie č. 20: za: 19, proti: 1, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Nech sa páči, nasleduje pán 

poslanec Hlinka a po pánovi poslancovi Hlinkovi dám potom slovo nahláseným 
občanom. Budeme však ešte potom musieť hlasovať. Preto, ak sa niekto chce ešte 
prihlásiť do diskusie, nech tak učiní. Pán poslanec Hlinka, máte slovo. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, poslanci, ctení 

obyvatelia, takže, keďže je tento materiál je tretíkrát predložený na rokovanie 
mestského zastupiteľstva, viem, že určite ste o tejto téme veľa počuli a aj čítali. Chcem 
dať do pozornosti, že máme na stole 6 tisíc podpisov nespokojných obyvateľov Juhu. 
Petícii týchto obyvateľov mesto Košice vyhovelo tým, že poslanci tento zámer na 
svojom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 4. júla tohto roku, tento zámer 
neschválili a teda z toho dôvodu nerozumiem, prečo rokujeme o charitnom dome na 
Jarmočnej opätovne. Zdá sa, ako keby hlas 6 tisíc ľudí nič neznamenal. Za 2 mesiace sa 
predsa nič podstatné v tejto téme nezmenilo. Ak dnes prijmeme rozhodnutie, tak ako je 
navrhované v materiáli, znamená to, že hodíme tento názor 6 tisíc ľudí do koša a 
zmaríme tým pádom účel už vybavenej petície? V čl. 27 ústavy tohto štátu je petičné 
právo základným politickým právom každého občana, takže ak bolo petícii kladne 
vyhovené, o čom niet pochýb, potom obyvatelia majú nárok aj na jeho reálne naplnenie. 
Týmto opätovným rokovaním o tej istej veci toto právo obyvateľov maríme. Nečudoval 
by som sa, keby sa nespokojní obyvatelia juhu obrátili s podnetom na prokuratúru alebo 
so sťažnosťou na porušenie ich práv na Ústavný súd. Vážený pán primátor, mám za to, 
že k tejto veci vzhľadom na vývoj udalostí je potrebné aj vyjadrenie hlavného 
kontrolóra mesta, ktorý v zmysle zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení a to 
konkrétne § 18d) má právomoc kontrolovať vybavenie petícií. Nakoľko petícia bola 
vybavená kladne, ale predsa sa o zámere opätovne dnes rokuje, dávam návrh, ktorým 
navrhujem prerušiť rokovanie o tomto bode a požiadať hlavného kontrolóra v zmysle 
§ 18f) ods. 1 písmeno h) zákona o obecnom zriadení vykonať kontrolu v tejto veci. 
Návrh na uznesenie by bol, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada hlavného 
kontrolóra mesta Košice v zmysle § 18f) ods. 1 písmeno h) zákona o obecnom zriadení 
vykonať kontrolu vo veci vybavenia petície občanov proti zámeru mesta Košice k 
prenájmu nehnuteľnosti na Juhu k výstavbe charitného domu a následného postupu 
orgánov verejnej moci. Po b) Prerušuje rokovanie MZ Košice o tomto bode do 
predloženia správy hlavného kontrolóra mesta o výsledku predmetnej kontroly. 
Ďakujem za slovo.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, s faktickou sa prihlásila pani námestníčka a pán 

poslanec Djordjevič. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Presne pán 

starosta, tak ako ste povedali, že za posledné obdobie sa nič nezmenilo, mňa presne toto 
trápi, že od ostatného zastupiteľstva sme sa v riešení otázky ľudí bez domova nijako 
nepohli a máme tu, máme tu petíciu občanov z MČ Košice - Juh, ale zároveň tu máme 
1200 ľudí bez domova, ktorí potrebujú pomoc. A vedenie mesta sa cíti zodpovedné za 
osudy týchto ľudí a preto znova predkladá na opätovné prerokovanie a schválenie tento 
bod a zároveň víta aktivitu Arcidiecéznej charity, že mestu v tomto takto významnou 
mierou pomáha. Aj preto by som teraz chcela navrhnúť, aby mohol vystúpiť riaditeľ 
Arcidiecéznej charity pán Korpesio. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec, máte slovo.  
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Keď dovolíte, ja som vlastne predložil procedurálny návrh na 

prerušenie rokovania do kontroly hlavného kontrolóra a jej vykonania. 
 
p. Polaček, primátor mesta: OK, ale hovorili ste, hovorili ste stále návrh uznesenia, prosím 

prihláste sa. Procedurálny už len prečítajme a urobme to tak, ako rokovací poriadok 
hovorí, lebo pán poslanec Hlinka, ste dali návrh na uznesenie, nech to máme v poriadku. 
S faktickou pán poslanec Djordjevič ešte mal slovo a tak bude procedurálny návrh. 
Nech sa páči.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len chcem v súvislosti s 

tým, čo hovoril pán starosta Hlinka povedať, že zachytil som súhrnný súčet podpisov 6 
tisíc. Áno, aj to, čo povedala pani námestníčka je pravda, nielen od posledného 
rokovania mesta, mestského zastupiteľstva, ale mesto, mesto celkovo nepomohlo týmto 
ľuďom nič. Chodili sa tam starostovia chodiť pred Vianocami fotiť na kapustnice a 
jednoducho sa nepomohlo nič. Ale keď bola výstavba NTC na Popradskej, prišlo 30 
domkárov a domkárov, ľudí z rodinných domov, obyvateľov miestnych a každý tu nám 
otrepával o hlavu, že koľko ľudí je proti výstavbe. Tu sa bavíme, keďže petícia tam 
mala zhruba 1500 podpisov. Tu sa bavíme o 4-krát väčšom rozsahu.... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čas pán poslanec. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ale mne čas ste zobrali tým, že ste dali slovo pánovi Hlinkovi, 

čiže 10 sekúnd, ďakujem, čiže majte na ohľad aj to, že aj týmto ľuďom vám to budem 4 
roky otrepávať o hlavu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s procedurálnym návrhom pán poslanec Hlinka, 

len prečítajte, nech vieme o čo ide. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Takže ešte raz prečítam ten návrh: Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach žiada hlavného kontrolóra mesta v zmysle § 18f ods. 1 písmeno h) zákona o 
obecnom zriadení vykonať kontrolu vo veci vybavenia petície občanov proti zámeru 
mesta Košice k prenájmu nehnuteľností - pozemky registra C KN parc. č. 3246/4, 
parc. č. 3246/5 a parc. č. 3246/1 v k.ú. Južné mesto pre Arcidiecéznu charitu Košice k 
výstavbe charitného domu a následného postupu orgánov verejnej moci. Po b) prerušuje 
rokovanie mestského zastupiteľstva o tomto bode do predloženia správy hlavného 
kontrolóra mesta o výsledku predmetnej kontroly. 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie nepredkladáte, je to procedurálny návrh tak, 
ako ste ho prečítali. Hlasujme o procedurálnom návrhu tak, ako ho predniesol pán 
poslanec Hlinka. Nech sa páči, hlasujeme teraz.  

 
Hlasovanie č. 21: za: 11, proti: 5, zdržali sa: 16 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh prijatý nebol. Prosím dovoľte, aby sme 

pokračovali. Dámy a páni, ctení poslanci o slovo požiadali z verejnosti pán poslanec 
MČ Košice - Juh, pán Tkáč a takisto pán Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity. 
Dámy a páni, prosím hlasujme o návrhoch na to, aby mohli pán Tkáč a pán Korpesio 
vystúpiť v rozprave. Prosím hlasujme teraz. Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu, aby 
mohli vystúpiť pán Tkáč a pán Korpesio.  

 
Hlasovanie č. 22: za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: nepokoj v sále) Dámy a páni, ak sa nebudeme počúvať, 

nebudete vedieť, o čom poslanci hlasujú, aké sú ich názory, prosím utíšme sa. Našim 
cieľom aj doteraz bola diskusia počúvania sa navzájom, prosím ukľudníme sa. Sú tu dva 
tábory, prosím rešpektujme sa, sú tu aj poslanci, poznajú názor, diskutujeme, nedošlo 
ešte k hlasovaniu, nedošlo ešte zatiaľ k hlasovaniu, počúvajme sa prosím navzájom. Za 
petičný výbor požiadal o slovo pán Tkáč, poslanci hlasovali, nech sa páči, prosím, pán 
Tkáč môžete vystúpiť s vašim príspevkom. Nech sa páči, môžete využiť mikrofóny tu 
dole, aby na vás bolo vidno. Vystupuje pán poslanec mestskej časti Juh, pán Tkáč, ktorý 
je zároveň, ak sa nemýlim aj predsedom petičného výboru. Nech sa páči pán Tkáč, máte 
slovo, skúsme prosím dodržiavať ten časový limit. Ďakujem pekne.  

 
p. Tkáč, poslanec MČ Košice – Juh: Ďakujem za slovo, je nám veľmi ľúto, že vedenie mesta 

nepočúva mestskú.... (pozn.: nepokoj v sále) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Trošku bližšie k mikrofónu. 
 
p. Tkáč, poslanec MČ Košice – Juh: Je nám veľmi ľúto, že vedenie mesta nepočúva mestskú 

časť, ani občanov, že napriek tomu, že predtým deklarovalo, že nikdy nepôjde proti 
mestským častiam ani občanom, robí teraz pravý opak. Že sa tu láme demokracia, ak sa 
tu niečo ide hlasovať už po tretíkrát, ak sa ide proti vlastnému vyhoveniu petícii 
občanov. Vedenie mesta napriek všetkým argumentom proti, napriek vyše 6 tisíc 
podpísaných občanov, napriek nesúhlasnému stanovisku mestskej časti, tvrdohlavo 
presadzuje ako najlepšie a jediné riešenie výstavbu charitného domu na Jarmočnej. Je 
nám ľúto, že sa tu hrá na city a ľudskosť, že sme označovaní ako ľudia bez empatie a to 
napriek tomu, že my nie sme proti výstavbe útulku pre bezdomovcov, ale sme naopak 
za výstavbu viacerých takýchto zariadení v meste Košice. A aj preto mestská časť 
navrhla na výstavbu iné dve, podľa nás vhodné lokality. Zastávame názor, že takéto 
zariadenia treba vybudovať aj v iných mestských častiach a sociálne služby rozložiť na 
území mesta rovnomerne a nezaťažiť len jedno miesto. Určite útulok pre bezdomovcov 
treba ponechať aj na Bosákovej a vybudovať tam nový, pretože tam bol prijatý hlavne 
preto, lebo je vhodne umiestnený a bolo by chybou ho tam neponechať. Jeho 
presunutím inde sa žiadni noví bezdomovci z ulíc nestiahnu, len dôjde k jeho 
premiestneniu do úplne nevhodnej lokality. Ďalšie zvýšenie koncentrácie ľudí bez 
domova spolu s vyše 300 obyvateľmi v dvoch nelegálnych rómskych osadách na tomto 
mieste sa jednoducho nebude dať zvládnuť. Navyše aj mestská časť Staré Mesto listom 
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navrhuje mestu ako lokalitu vhodnú na takéto zariadenie Bosákovu. Ja verím, že ako 
poslanci volení ľuďmi aj vypočujete ich hlas, že vyhrá zdravý rozum a že nebudete 
hlasovať pod tlakom a že to neprijmete len preto, že je to rýchle a lacné, ale na druhej 
strane určite zlé rozhodnutie. Vidím naopak pre mesto šancu, aby otázku 
bezdomovectva začalo konečne riešiť koncepčne a nenechávalo to len na charitné a 
mimovládne organizácie. Ďakujem za vypočutie. A ešte, ešte by som dodal jedno, na 
základe zákona o informáciách som požiadal vyjadrenie magistrátu, prečo nie 
Bosákova, tak budem citovať odpoveď: Z nábrežia rieky Hornád by sa v zmysle 
konceptom ÚPM Košice 2018 mohla stať nová zmiešaná jednohodnotná mestská štvrť 
s bývaním, občianskym vybavením a administratúrou a ktorá opäť otvorí centrum, 
centru mesta prístup k rieke. Takže nie je pravda, čo tvrdia, že o ničom nevedia. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Karaffa.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja by som chcel poprosiť, 

trošku sa tu zavádza, lebo treba povedať aj to A, aj to B. Áno, mesto by sa malo starať, 
aby sa nemuseli starať tie tretie subjekty, ale potom treba povedať, že na to potrebujeme 
peniaze, ale odkiaľ tie peniaze zoberieme? Už tu bol návrh, že stiahnime bod o VZN-ku 
o poplatku za rozvoj, nezvyšujme vlastne poplatky za sociálne služby. Neviem ako vy, 
ale magistrát nevlastní tlačiareň na peniaze, zatiaľ ju nikto nedodal a tie zdroje niekde 
musíme zohnať. Pokiaľ... (pozn.: nepokoj v sále) ...moment, ešte som nedohovoril, ma 
nahneváte, že budem hlasovať „za“ ten materiál. Ja som na júnovom zastupiteľstve ten 
materiál podporil, podporil som pani námestníčku, lebo si myslím, že tá lokalita je 
vhodná, avšak hlasovanie v júli dopadlo tak, ako dopadlo a ja som svoj názor 
prehodnotil, lebo vnímam to, že je tu veľký odpor obyvateľov, ktorých v podstate aj my 
v minulosti zo svojej pozície sme častokrát hájili, uvedomujem si tento odpor, a preto 
dnes tento materiál nepodporím. Len mrzí ma trochu to, že.... (pozn.: zaznel zvukový 
signál) ...ten čas ešte poprosím. Mrzí ma trochu to, že na nás tu v podstate kričíte, keď 
ten procedurálny návrh, ktorý predložil pán poslanec Hlinka, nerieši situáciu, len to 
posúva a naťahuje ako žuvačku, všetci vieme ako budeme hlasovať po troch - štyroch 
mesiacoch, prebehlo množstvo diskusie. Sú tu poslanci, ktorí to podporia, sú tu tí, ktorí 
to nepodporia, medzi nimi niektorí zmenili názor, myslím, že ste videli aj tie počty, že 
asi ako to vyzerá. Takže ďakujem, toľko z mojej strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím skôr, ako vystúpi pán Korpesio, aby 

vystúpil pán Jerguš z referátu ÚHA, aby vysvetlil aj to, čo povedal pán Tkáč, aj zároveň 
odpovedal pánovi poslancovi Djordjevičovi o územnom využití tejto lokality, o 
stanoviskách, ktoré naozaj ja niekedy nemusím poznať, pretože na to sú práve odborné 
referáty, ktoré informujú, čiže budem rád, keď pán Jerguš z ÚHA nám tieto veci 
povysvetľuje. Nech sa páči, pán Jerguš. 

 
p. Jerguš, poverený zastupovaním hlavného architekta mesta: Dobrý deň, vážené dámy, páni, 

k tomuto, k tejto téme sme vlastne sa už samozrejme  vyjadrovali viackrát, na začiatok 
by som chcel povedať, že neevidujeme v tejto lokalite žiaden konkrétny investičný 
zámer. Táto lokalita je asi 20 rokov v transformácii, vyvíja sa, žije svojím životom, do 
ktorého sme zatiaľ nezasahovali. Útulok arcidiecézna charita je tam umiestnená 
provizórne, celý čas je tam provizórne. Je tam viacero ďalších provizórnych prevádzok, 
je tam množstvo nevysporiadaných pozemkov. Preto pristupujeme k tejto lokalite 
s opatrnosťou, skúmame ju, zbierame o nej informácie z hľadiska územného plánu, z 
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hľadiska prípravy tejto lokality na niečo, čo by na nej mohlo v budúcnosti vzniknúť. 
Čiže v tomto kontexte je treba vnímať aj tie vyjadrenia, ktoré sme hovorili, že čo by tam 
mohlo byť niekedy v budúcnosti a tak isto som sa pred niekoľkými mesiacmi aj pre 
novinárov, nepamätám si presne ako to bolo publikované, vyjadroval v tom zmysle, že 
môže tam byť raz aj opäť útulok. Teraz sme riešili situáciu akútnu, ktorá je spôsobená 
tým, že tento útulok, ktorý tam existuje, nevyhovuje už z technických dôvodov, je 
potrebné postaviť ďalší a táto lokalita nie je pripravená na výstavbu. Je v podstate v tej 
transformácii a stále sa rozmýšľa o tom, čo by tam mohlo byť, je majetkovo 
nevysporiadaná, my pripravujeme rôzne pohľady, komunikujeme napr. aj s fakultou 
umení, s architektmi a študentmi architektúry, ktorí na to robia nejaké názory, ale to 
všetko je len príprava dlhodobá toho územia. Čiže v takomto kontexte sa hovorí občas, 
že mohlo by tam byť, samozrejme predstavovali by sme si, aby tam bolo pekné 
nábrežie, tá téma Hornádu je takisto veľmi dlhodobá, rieši sa aj v novom územnom 
pláne, čiže koncept nového územného plánu, to, čo tu bolo citované, navrhuje zmiešané 
využitie do budúcna tohto územia. Len to ešte nič nehovorí o tých konkrétnostiach. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, budem 

samozrejme reagovať na vystúpenie pána Jerguša. Možno poviem svoj názor, ale ja som 
tieto jeho slová, resp. dajú sa preniesť aj v tomto ponímaní ako ich poviem. Táto 
lokalita má potenciál, je perspektívna a ak by sa tam na Bosákovej vystaval charitný 
dom, tak by jednoducho znehodnotil, znehodnotil, resp. znížil hodnotu tohto územia. 
Takto chápem ja, prečo sa snaží, snaží niekto, zatiaľ nevieme kto, hodnotu pozemkov 
znížiť. Tak ich znížme teda Južanom, však prečo nie, jednoducho neviem si to inak 
vysvetliť, je to samozrejme nadsadené, ale niekde áno, niekde nie, stále som nedostal 
odpoveď, resp. stále mi to nebolo odargumentované logicky. Však nech tam je výstavba 
a však bude výstavba, bude charitný dom, čiže, čo sa to vylučuje, alebo čo? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, ďakujem pekne, ďakujem pekne, o slovo požiadal pán 

Korpesio, riaditeľ charitného domu, dávam mu týmto slovo. Nech sa páči pán Korpesio, 
môžete vystúpiť, prosím dodržujte časový limit. 

 
p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice: Ďakujem za slovo, najprv taká jedna 

faktická poznámka, vidím vpravo sedieť pár ľudí z nášho charitného domu, aj vľavo 
vidím, skúste potom rešpektovať aj to, že títo ľudia sú slušní ľudia a nekričia pri 
diskusii, ale chcem im vrátiť pár, pár vecí, ktoré sa tu, ktorými sa tu zavádza, že existuje 
minimálne 5 alternatív na výstavbu charitného domu. Že je na Bosákovej alternatíva, že 
je teraz pri Hornbachu alternatíva, že je niekde inde. Ja tvrdím, že je jediná alternatíva 
a tá je na Jarmočnej. My sme s ňou začali, my sme s ňou začali pred... (pozn.: nepokoj 
v sále) 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, rešpektujme sa. 
 
p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice: My sme s takou alternatívou začali v roku 

2007, dnes je to už 13. rok, kedy ten charitný dom na Jarmočnej ulici nestojí. Skúste 
kdekoľvek, či je to za Hornbachom, alebo na Bosákovej začať so zámerom postaviť 
nejaký charitný dom a budete mať, budete mať neviem koľko rokov na to, aby ste ho 
postavili. Pán primátor, keď sme mali, či mestskú radu alebo teraz stretnutie 
s poslancami, povedal, že minimálne 3 až 5 rokov a za vlastné peniaze mesta. My sme 
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pripravení na Jarmočnej, až na túto nájomnú zmluvu, ktorá je spochybnená, o ktorej sa 
dneska rokuje, začať stavať pri najbližšej výzve, ktorá bude na financovanie takejto 
stavby. Čiže naša alternatíva je jediná, dnes reálne neexistuje žiadna ďalšia alternatíva 
výstavby charitného domu. Ak hovoríme, neexistuje, ak hovoríme o charitnom dome, 
tak charitný dom je charitný dom Arcidiecéznej charity. Ak sa bude stavať niečo iné, 
niečo mestské, nenazývajme to charitný dom, bude to nejaký útulok pre bezdomovcov, 
ktorý niekedy v budúcnosti možno bude. Vidíte, že sme pri jednom z bodov, ktoré je 
potrebné na to, aby sa stavalo niekde v meste. Jeden z bodov. Je tam ich x, mohli by 
sme ich napočítať 20 až 30 od súhlasu vodární, od súhlasu hygieny, od súhlasu hasičov, 
až po súhlas susedov v tejto lokalite a my sme sa na jednom bode nedohodli, a to je ten 
bod, že súhlas obyvateľov príslušnej mestskej časti. My ho máme, máme spred tých 
trinástich rokov, my ho máme spred trinástich rokov, čiže ak tu hovoríme o nejakých 
alternatívach, všetky tieto alternatívy majú minimálne 20 alebo 30 otáznikov, kde by to 
mohlo byť. Čiže dnes hovoríme o jednej jedinej alternatíve na Jarmočnej.... (pozn.: 
nepokoj v sále) 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím dámy a páni, keď rozprával pán Tkáč, zástupca vás 

občanov z mestskej časti Juhu, všetci to tolerovali, každý bol ticho, prosím vyjadrime si 
navzájom úctu počúvaním sa, veľmi pekne vám za to ďakujem.  

 
p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice: Ešte jednu poznámku si tak neodpustím. Ja 

som bol na všetkých, či verejných rokovaniach, na všetkých verejných rokovaniach, kde 
som bol pozvaný. Či je to na mestskej časti Juh, keď sa prerokovalo v zastupiteľstve, 
alebo pri tom verejnom rokovaní. Keď sme schádzali dole schodmi z toho 
zastupiteľstva, kde sa prijalo jednohlasne, že, že sú obyvatelia proti tomuto charitnému 
domu a ja som tam vystupoval, vystupovali tam viacerí ľudia, aj občania Juhu, ktorí 
povedali, že sú za ten charitný dom, tak prišli ku mne dve také staršie dámy a povedali: 
pán Korpesio, my sme nevedeli, že podpisujeme petíciu proti charitnému domu, inak by 
sme ju podpísať – nepodpísali. Takže ja vám hovorím, ja vám hovorím to, čo som zažil 
v mestskej časti Juh, keď som sa vracal zo zastupiteľstva, ktoré bolo proti tejto výstavbe 
charitného domu. To je na margo toho, že je 6 tisíc podpisov. A druhá vec je, že, že ja to 
považujem za, za tak trochu sebecký, sebecký návrh voči tejto skupine ľudí, ktorá sedí 
tam a pár ľudí je aj tam vpravo, lebo títo ľudia nemajú inú možnosť. To je ich, to je ich 
strecha nad hlavou, ak im ju zoberiete, tak sa budete musieť dívať celé tie roky im do 
očí, že mali alternatívu a ste im ju zobrali. Toľko.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, milá pani, milá 

pani prosím, prosím nezvyšujme emócie, nie je to o tom, aby sme na seba kričali, 
zazerali. Riešime ľudskú tému dvoch strán, ktorej každý úplne rozumie srdcom. I ja 
rozumiem obom stranám, prosím počúvajme sa navzájom, nech sa páči, poprosil by 
som v tejto chvíli ešte o príspevok, ak dovolíte, poprosil by som v tejto chvíli ešte o 
príspevok referát majetku, ktorý vám ešte dá informáciu, že do nájomnej zmluvy bude 
vložená klauzula, ktorá hovorí o tom, že ak charitný dom nezíska podporu do dvoch 
rokov, tak táto nájomná zmluva nebude platná. Je to návrh majetkovej komisie a tak aj 
bude v prípade súhlasu tá nájomná zmluva riešená a následne ešte vystúpi kolegyňa zo 
sociálneho oddelenia, mimochodom človek, ktorý žije dlhé roky na mestskej časti Juh, 
aby vám to vysvetlil, čo sa udialo od 6. mesiaca k dnešnému dňu, pretože padla tu aj 
otázka, aby sme vysvetlili, ako je možné, že vyhovené petícii bolo, a dnes o tomto bode 
rokujeme opäť. Rád vám na to odpoviem. V čase 4. 7. keď sme rokovali o tomto bode, 
tak poslanci mestskej časti Juh sčasti dali návrh na uznesenie, ktoré hovorilo o tom, 
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ktoré dalo podmienku, že ak začneme plniť uznesenie týkajúce sa rómskych osád, 
rómskej komunity pri bitúnku a rómskej komunity pri Malej stanici, tak si vedia 
predstaviť schválenie uznesenia o prenájme pozemku pre charitný dom. Pretože tá 
podmienka súvisela s tým, aby sa začal riešiť problém osadníkov, to uznesenie hovorilo 
o tom, aby sme začali rokovať s osadníkmi, s majiteľmi pozemkov, so splnomocnencom 
vlády pre rómske komunity, aby sme začali robiť niektoré kroky a zároveň neriešili aj 
komunitný plán. Komunitný plán je dokument, ktorý hovorí, ako sa mesto Košice bude 
vysporiadávať aj s osadami aj s bezdomovectvom a s ďalšími sociálnymi neduhmi, 
ktoré v našom meste sú. Pri tejto príležitosti mi ešte dovoľte poznamenať jednu 
poznámku, ktorá je aj na obhajobu toho, že pán Korpesio z charitného domu vykonal 
a robil kontinuálne na tomto projekte a to je dôvod, kedy dňa 24. 4. 2017 mestskí 
poslanci, teda pred dvomi rokmi odhlasovali komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Košice na roky 2016-2020 až 2025, s víziou na rok 2025 a tento komunitný plán 
jednoznačne bezvýhradne obsahuje údaje o tom, že charitný dom na Jarmočnej ulici, je 
súčasťou tohto komunitného plánu a poslanci v počte 37 hlasov, 37 prítomných za tento 
komunitný plán, ktorý hovorí o Jarmočnej ulici, hlasovali všetci za. 37 prítomných, 37 
za. V dokumente, ktorý opäť otvoril túto otázku a arcidiecéza automaticky začala tento 
projekt ďalej dokončovať a plniť. Zároveň, zároveň mi dovoľte ešte jednu poznámku, 
súčasťou tých tridsiatich siedmich poslancov boli aj poslanci mestskej časti Juh a to je 
vlastne ďalší impulz, prečo sa mesto rozhodlo dlhodobo aj v minulosti a kontinuálne sa 
v tejto vízii začalo pokračovať, aby sme tento projekt nastavili a dali do takého uhla, 
aby mohol byť realizovaný. Poprosím majetkové oddelenie, následne sociálne 
oddelenie, ktoré vám ešte povie, čo všetko sa za posledné tri mesiace v súvislosti s 
osadami mestskej časti Juh dialo a čo robíme, aký bude ďalší postup, aký je 
harmonogram, aby sme aj tento neduh, ktorý si ja uvedomujem, že vás všetkých 
v blízkej, ktorí blízko bývate, trápi, ktorí reálne narážate na problémy osadníkov pri 
nákupných centrách, aby ste vedeli ako sa rieši, a čo s ním bude ďalej urobené. 
Poprosím pani Verešovú, oddelenie majetku, aby vám dalo informáciu ako tá nájomná 
zmluva bude vyzerať, aké sú jej podmienky. 

 
(pozn.: nepokoj v sále) ...občania mesta: my nechceme vedieť, nechceme, nechceme vedieť 

vôbec... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ono to potrebujú vedieť aj poslanci, je to aj pre nich informácia. 
 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Vážený pán primátor, poslanecký zbor, 

vážení prítomní. Návrh na uznesenie je tak, ako bol predložený, že sa schvaľuje, teda 
navrhuje schváliť prenájom nehnuteľnosti pre Arcidiecéznu charitu, jedná sa o pozemok 
o výmere, ktoré sú uvedené v tomto návrhu, ide o prenájom za účelom výstavby 
charitného domu na dobu určitú – 40 rokov, cena za prenájom je 1 euro z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktorým je riešenie bývania ľudí bez domova, pomoc mestu 
znížiť počet ľudí žijúcich na ulici a výstavba charitného domu z vlastných finančných 
zdrojov nájomcov a s podmienkou, že ak nájomca nezačne s výstavbou charitného 
domu do dvoch rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, mesto Košice ako prenajímateľ je 
oprávnené odstúpiť od nájomnej zmluvy. Táto podmienka bude uvedená potom v 
prípade, že sa schváli tento návrh prenájmu, tak bude uvedená samozrejme aj v 
nájomnej zmluve. Takže ak by sa nezačal realizovať tento charitný dom do dvoch 
rokov, tak v podstate mesto má právo ukončiť túto nájomnú zmluvu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči ešte pani Dudová, oddelenie 
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sociálnych služieb mesta Košice, ktorá zároveň koordinuje aj sociálnu terénnu prácu v 
týchto osadách, ktoré som spomínal.  

 
p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Ďakujem pekne za slovo. Ja možnože začnem v 

roku 2017, keď sa schvaľoval komunitný plán. Áno, bol schválený komunitný plán 
jednomyseľne v tomto zastupiteľstve... (pozn.: nepokoj v sále) Ja by som, aby som sa 
mohla vyjadriť k tomu, čo sa udialo. V roku 2017 nebola nová situácia, pretože bývam 
tam, máme presné čísla.... (pozn.: nepokoj v sále)  

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, počúvajme sa. 
 
p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Ten posun rodín, ktoré bývajú v malej lokalite, 

nie je vysoký. (Nepokoj v sále.) Mohla, mohla by som? Komunitný plán prechádza 
verejným pripomienkovým konaním. Bol zverejnený, nenašli žiadne pripomienky na 
oblasť, na túto oblasť. Bol zverejnený, bol schválený. To isté sa bude diať teraz, 
pretože... áno, bude komunitný plán, ktorý sa pripravuje aktualizácia, bude verejne 
pripomienkovaný každým, pretože sa nebude týkať len mestskej časti, ale bude to 
komplexný dokument, ktorý sa bude týkať sociálnej situácie alebo sociálnych služieb, 
zameraných na všetky skupiny, teda aj na rozvoj sociálnych služieb pre bezdomovcov. 
Bude odkomunikovaný aj s vami, pretože bude uverejnený na verejné pripomienkové 
konanie. Toto zákon jednoznačne ukladá.... (pozn.: nepokoj v sále) 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Dudová, prosím sadnite si, nie je záujem o informácie, 

nemyslím si, že budeme pokračovať. Poslanci sú asi upovedomení o všetkých 
komunitných plánoch v sociálnych veciach, terénnej sociálnej práci, o tom, aké projekty 
sa v týchto osadách spúšťajú, čo robíme všetko preto, aby sme eliminovali ten 
nepriaznivý stav v mestskej časti Juh. Sú to informácie, ktoré som myslel, že budete o 
nich stáť i napriek tomu, či arcidiecéza bude, alebo nebude, ale myslel som, že 
verejnosť bude zaujímať, čo všetko mesto Košice robí v súvislosti s osadami... 
V poriadku. Ďakujem pekne, chceli sme vám odprezentovať, chceli sme vám 
odprezentovať aj túto časť práce, chcel som využiť priestor, že tu ste. Nech sa páči, pán 
poslanec Knap, mali ste faktickú, nech sa páči, následne máte aj príspevok. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja na jednej strane 

chápem, v akej ste situácii, ale vy pochopte aj nás Južanov. Nič iné nechceme, len aby 
ste rešpektovali petíciu 6 tisíc hlasov, ktorí si želajú zmenu lokality. A keď môžem 
reagovať na to hlasovanie z roku 2017, možno aj kvôli tomu hlasovaniu ani jeden z tých 
poslancov tu už nie je prítomný, lebo ľudia dali hlas, ani jeden, ktorý hlasoval za to, aby 
na Jarmočnej takýto projekt mohol byť pripravovaný, pretože málo kto o tom vôbec na 
Juhu vedel. 

 
občania mesta: Nikto nevedel. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Presne tak. Takže to je k faktickej poznámke a za chvíľku vystúpim s 

ďalšou správou. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani poslankyňa Slivenská s faktickou. Nech sa páči. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja by som poprosila napriek 

tomu, čo sa tu deje, aby pani doktorka Dudová mohla vystúpiť a aby povedala všetky 
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relevantné argumenty k tomu. Ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Veľmi pekne vám ďakujem, verím, že k tomu pristúpime, ale 

nech sa páči pán Knap, máte diskusný príspevok, pripravuje sa pán Blanár, Burdiga 
a pán Lesňák a budeme v tom pokračovať, milé rád v tom budeme pokračovať. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, ja by som doplnil informácie, ktoré tu 

zazneli aj nezazneli. Vraveli ste, že mesto Košice nemá informácie o pripravovanom 
projekte, alebo o realizovateľnosti štúdii. List z 9. 8. 2019 z mesta Košice: Predmetná 
lokalita na Bosákovej je dôležitou mestskou rozvojovou zónou, ktorá je súčasťou 
návrhu územno-plánneho podkladu urbanistická štúdia rieka Hornád v meste Košice. 
Štúdia analyzuje možnosti budúceho využitia územia pozdĺž rieky Hornád medzi 
ulicami Rampová, Palackého, Teplárenská a predstavuje určitý scenár využitia nábrežia 
a jeho začlenenia do plnohodnotnej mestskej štruktúry. Tu prikladám k tomu aj 
obrazovú štúdiu, ktorá hovorí, ako má vyzerať budúce územie na Bosákovej aj v okolí 
celého Hornádu a aby som tento materiál doplnil z roku 2017, tak táto lokalita bola 
spracovaná, bola predstavená mestu Košice, aj poslancom mesta Košice. Ateliér 
CMYT, Architekt Viktor Malinovský, ktorý predstavil túto štúdiu a predmetom riešenia 
bolo územie vo väzbe na rieku Hornád v centrálnej časti mesta a pozemky vo 
vlastníctve mesta Košice a vo vlastníctve Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť 
atraktívne mestské prostredie predovšetkým pre rekreačnú oddychovú funkciu, funkciu 
športu, zelene doplnenú o funkciu bývania, občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby 
v lokalite Bosákova. Takže povedzme si potom ako to v skutočnosti je a kto aké 
informácie má a z toho dôvodu nevidíme, nevidíme ďalší zmysel presťahovania tohto 
projektu na Jarmočnú, keďže aj mesto listom potvrdilo, že Bosákova je akceptovateľná. 
Počúvajme hlas 6 tisíc ľudí. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová s faktickou. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň, vážení kolegovia, 

kolegyne, pán primátor, ja chcem len potvrdiť slová kolegu, ktorý pred chvíľočkou 
vystupoval predo mnou, pretože ja som sa osobne zúčastnila v roku 2017 veľkej 
konferencie, ktorá bola myslím, že pod záštitou Útvaru hlavného architekta a bolo to v 
Kulturparku, kde bola predstavovaná nejaká vízia a rozsiahla štúdia riešeného 
predmetného územia, ako by to malo z hľadiska budúcnosti vyzerať. Ja mám k tomu aj 
rozsiahlu farebnú fotodokumentáciu, pretože to bolo veľmi pekné a myslím, že to bolo v 
apríli v roku 2017. Čiže úplná transformácia, popri rieke Hornád nové budovy, 
rekonštruované celé územie, vodné prvky,  zelené brehy, čiže takáto konferencia a 
ukážka celej tej štúdie vlastne bola v roku 2017, určite sa tejto konferencie zúčastnili aj 
iní poslanci vtedajší mestského zastupiteľstva. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vystúpi pán Blanár, Burdiga, Lesňák a ešte pán 

Jerguš dovysvetľuje. Nech sa páči. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor, takže začnem ešte raz tým, som 

poslancom mestskej časti juh 9. rok, tretie volebné obdobie, bývam na juhu, na 
Oštepovej od roku 73, takže si myslím, že dostatočne dlhú dobu na to, aby som vedel 
naozaj priamo z prvej ruky povedať, aká situácia v danej lokalite veľmi blízko 
Jarmočnej bola pred desiatimi rokmi, aká situácia bola pred piatimi rokmi, aká situácia 
je dnes. Takže budem hovoriť naozaj, táto téma nie je z politikárčenia a som z klubu 
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nezávislých, aby bolo všetkým jasné, tento klub podporuje súčasné vedenie mesta 
Košice a ja som jeho súčasťou. Cez to všetko ma mrzí, že už niekoľko mesiacov 
nevieme nájsť spoločnú reč na to aby, aby sme došli ku kompromisnému riešeniu, aby 
jednoducho boli obidve strany spokojné. My sme s kolegami poslancami trávili takmer 
mesiac na chodníku, zbierali sme podpisy pod otvorený list, nakoľko petícia bola v júni, 
takže v posledných štyroch týždňoch sme zbierali podpisy pod otvorený list, pána 
primátora sme žiadali, aby daná problematika bola stiahnutá a aby jednoducho riešenie 
sa prijalo v meste koncepčne. Tu bolo naznačované aj pánom Korpesiom, že časť 
popisov je možno ovplyvnená, alebo, alebo jednoducho ľudia nevedeli, čo podpisovali. 
Ja môžem povedať, že veľká časť ľudí vedela veľmi dobre, nemuseli sme presviedčať 
nemuseli sme ich lámať, jednoducho ľudia prichádzali sami za nami a už mali niektorí 
aj podpisové hárky, pretože ľudia im jednoducho to vypísali, vedeli Južania, aká je 
situácia, Južania z najbližších ulíc túto tému vnímajú už niekoľko mesiacov veľmi 
citlivo. Takže ja môžem len povedať toľko, ľudia z ulíc Rosná, Košťova, Oštepová 
a Palárikova, Fibichova, proste v blízkosti Cottbusu, Staničnej ulice, v blízkosti 
Požiarnickej základnej školy túto situáciu vnímajú citlivo, my jednoducho Južania 
vieme aká je tam situácia, zo záhradkárskej oblasti už nie je dnes záhradkárska oblasť, 
sú to dve nezávislé, alebo dva nezávislé problémy dvoch rôznych skupín. My to všetko 
vnímame, môžem povedať, ľudia, ktorí nás oslovovali, Južania, nie sú rasisti, Južania 
nie sú proti vyslovene charite, Južania sa pýtajú, ako chce mesto riešiť tento problém. 
Bolo to aj dnes povedané, je možno 1200 bezdomovcov na území mesta. Ako chceme to 
riešiť? Južania majú byť prví ako pilot alebo jediní, ktorí majú na našom území, celé 
mesto má riešiť len Juh? Čiže Južanom chýba otázka koncepcie, čo ďalej, kedy a kde 
vznikne ďalší charitatívny dom? Takže tu je problém Južanov, Južania chcú vedieť, ako 
toto mesto riešiť, pretože daná lokalita z ich pohľadu nie je vhodná, Južania navrhujú 
iné lokality, poďme rokovať, to mi chýba. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, nech sa páči pán poslanec Burdiga. Pán 

poslanec Burdiga stráca poradie, nakoľko tu nie je, nech sa páči, pani námestníčka má 
faktickú.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne, sú tu dve skupiny obyvateľov, 

jedna je hlučná, kričí, nepočúva, nechce prijímať argumenty, druhá tu sedí ticho, 
skromne a čaká na svoju príležitosť a možno aj na to, ako sa dnes rozhodne o ich 
ďalších životoch. Aj preto by som teraz dala návrh, aby vystúpil zástupca obyvateľov 
charitného domu na Bosákovej a to je pani Mária Čižmárová, nech sa páči. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte skôr, ako pani Čižmárová vystúpi, ešte pán poslanec Lesňák, 

nech sa páči a o pani Čižmárovej budeme musieť hlasovať. Pán Lesňák, nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže príjemný dobrý deň, dovoľte... (pozn.: nepokoj v sále) ...pani 

zlatá dovoľte, dostal som slovo - je ťažko rozprávať, keď rozprávate vy. Prosím vás, aj 
pre vás platí rokovací poriadok, pani zlatá. Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, 
dovoľte, aby som sa predstavil, som Milan Lesňák, poslanec mestskej časti Košická 
Nová Ves, Vyšné Opátske, volebný obvod číslo 14. Po prvé vyvrátim tvrdenia pána 
poslanca Blanára. Mestská časť Juh nie je ani priekopníkom, ani pokusným králikom čo 
sa týka výstavby Arcidiecéznej charity, resp. prevádzkovania nejakého charitného 
domu. Je to o to smutnejšie, že predkovia pána Blanára pochádzajú z Košickej Novej 
Vsi a som si veľmi dobre vedomý toho, že aj on vie o tom, že na Poľnej ulici v objekte 
bývalej školy je zriadená arcidiecézna charita pre slobodné matky s deťmi. Vrátim sa 
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teraz trošku do minulosti. Táto prevádzka tam bola zriadená po tom, čo v roku 2006 v 
MČ Košice - Juh pri hale Slavomíra Šipoša vyhorela dočasná alebo vtedajšia charita, 
bolo to hovorím mestská časť Juh, následne sa hľadalo riešenie. Vtedajší pán primátor 
pán Knapík, ktorý bol dosluhujúcim starostom mestskej časti Košice - Košická Nová 
Ves, ponúkol priestor školy na Poľnej ulici pre arcidiecéznu charitu, keďže táto škola 
bola zavretá, bola nefunkčná. Malo to byť opakujem dočasné riešenie, rok 2008. Máme 
rok 2019, tá arcidiecézna charita je tam dodnes. Z počtu 40 ľudí sa medzičasom nabalil 
počet ľudí na 120, takže nie je pravda, že sa táto otázka nerieši v Košiciach a vyzývam 
aj pánov poslancov aby populisticky nepretáčali takéto fakty, lebo toto, čo som teraz 
uviedol, je realita. Ľudia v Košickej novej Vsi majú rodinné domy 20 metrov, 20 
metrov od vstupu do tohto zariadenia, je ich tam... počkajte chvíľočku, vás to 
nezaujíma, mňa zaujíma ako poslanca za Košice - Košickú Novú Ves a Košice - Vyšné 
Opátske. Na ulici na Vyššom Opátskom je zriadená ďalšia charita, LUX nezisková 
organizácia, ktorú podporuje Košický samosprávny kraj. Takže hovorím, kolegovia, 
nezavádzajte. My riešime problém, minimálne ako starosta za ostatné volebné obdobie 
som riešil problém charity a Arcidiecéznej a všeobecne sociálne slabších ľudí, takže 
poprosím vás, postavte sa k tomu ako ľudia, dajte tomu vôbec šancu, lebo ak postavíme 
tento dom, postavíme ho z peňazí Európskej únie 85 %, 10 % dá vláda, 5 % mesto 
Košice. Ak túto šancu nevyužijeme, pripraviť nový projekt, to nie je mesiac, to nie sú 
dva mesiace, to sú tri a viac rokov, viem, o čom rozprávam, rozbehol som v Košickej 
Novej Vsi projekt týkajúci sa opravy administratívnej budovy. Tri roky to trvalo, kým 
sme to pripravili, nový pán starosta je v úrade jeden rok, ešte sa nezačalo robiť a to 
máme všetky veci byrokratické za sebou, máme vyhraté verejné obstarávanie. Ja viem, 
že to vyzerá veľmi ľahko, keď v novinách čítate, máme európske fondy, ale vybaviť 
tieto peniaze a preinvestovať ich... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec... 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Momentík, momentík, momentík, ide o miesto, keď hovoríte, ide 

o miesto, aj nám ide o miesto. V tej Košickej novej Vsi je 120 ľudí, je tam schválených 
60 ľudí, nechajte ma dohovoriť. To miesto nebolo vybraté, to miesto nebolo vybraté, je 
to dočasné riešenie, poprosím ešte druhý príspevok, je to dočasné riešenie a aj my sme 
boli radi, aby aj ostatné mestské časti sa pridali k Vyšnému Opátskemu, ku Košickej 
Novej Vsi, potom sú tu ďalšie, ďalšie mestské časti, kde sú nejaké zariadenia, ale 
poďme to... Nemáme osadu? Poďte do mestských lesov, ktoré sú v okolí, vás pozývam, 
vám ukážem osady. Ale vás, teraz sa vás chcem opýtať, ústava zaručuje právo, 
nemôžete dotknúť obydlie. Ja sa chcem opýtať týchto pánov poslancov, ktorí sú tu 9. - 
10. mesiac, aké kroky podnikli za nelegálne osady? Vyzvali vlastníkov pôdy, aby si 
prišli upratať pozemky? Čo urobili títo noví poslanci, ktorí sa teraz hrajú na to, že 
populisticky predávajú túto tému? Takže to nie je iba o nás, ktorí sme z iných 
mestských častí, čo urobili vaši poslanci, čo urobil pred desiatimi rokmi váš pán 
starosta, ktorý je tam 28 rokov? To sú veci, na ktoré chcem aj ja odpoveď, lebo niekto 
chce začať, niekto chce začať riešiť tému globálne a my sa postavíme na zadné. Dneska 
je to mestská časť Juh, zajtra to bude mestská časť Západ, potom príde Furča, 
Ťahanovce a my zistíme, že žiadna veľká mestská časť nechce mať sociálne príbytky vo 
svojej mestskej, vo svojich územiach. Kde pôjdeme? Poľov, Košická Nová Ves, Vyšné 
Opátske, Šebastovce, Šaca, Luník IX? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, nech sa páči pán poslanec.  
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Nič proti vystúpeniu pani, rád si ju vypočujem, len chcem pani 
námestníčke pripomenúť, že pán primátor vyzýval, či má niekto diskusný príspevok, tak 
prosím nabudúce buďte vopred pripravená alebo pozorná, lebo jednému dovolíme, 
druhému nedovolíme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je to procedurálny návrh, pán poslanec? Prosím predložte 

procedurálny návrh. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, dobre. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň, ďakujem pekne pán primátor za 

slovo, ja len chcem povedať, podporiť pána kolegu Lesňáka, že naozaj, nielen v 
Košickej Novej Vsi sú takéto sociálne zariadenia, alebo útulky tak isto aj mestská časť 
Západ, ako povedal už predtým pán kolega poslanec Lipták, na Fialkovej ulici, tak isto 
nové sociálne príbytky na Popradskej, takže naozaj Juh nie je jedinou mestskou časťou.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak dovolíte o slovo skrz pani poslankyňu, pani 

námestníčku požiadala pani Mária Čižmárová. Dávam hlasovať o tom, aby pani 
Čižmárová mohla vystúpiť za charitný dom, za obyvateľov, za bezdomovcov, ona sama 
je bezdomovkyňa, ktorá využíva služby tohto charitného domu. Nech sa páči, prosím 
hlasujme.  

 
Hlasovanie č. 23: za: 27, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani Čižmárová, máte slovo, prosím dodržte časový 

limit. 
 
p. Čižmárová, zástupca obyvateľov charitného domu na Bosákovej: Dobrý deň, ja bývam na 

Bosákovej ulici a ráno sme sa dopočuli z rádia Košice, že z Bosákovej ulice dakto 
podpísal tiež petíciu, aby u nás, aby sa nepokračovalo vo výstavbe. Chcela by som 
poprosiť pána poslanca Hlinku, či nám môže predložiť ten papier, kto to z Bosákovej 
podpísal. Lebo pokiaľ vieme, z Bosákovej nepodpísal žiaden klient. My máme pomáhať 
druhej časti a nikto nám nevyjde v ústrety. To je veľká hanba, to sa môže stať každému, 
aj vám. Nám sa tam... (pozn.: nepokoj v sále) ...pani buďte tam ticho, ja sa s vami 
nerozprávam. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, rešpektujme sa, všetci navzájom. 
 
p. Čižmárová, zástupca obyvateľov charitného domu na Bosákovej: Nám sa tam zle nebýva, 

ale prečo sú proti výstavbe, prečo ste proti výstavbe? Každý sa môže ocitnúť na našom 
mieste. No, tak príďte tam bývať aj vy a budete mať aj vy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pani Čižmárová.  

(pozn.: nepokoj v sále) Milá pani, milá pani, prosím pozrite sa na mňa, milá pani, moja 
trpezlivosť začína dochádzať. Na každom mestskom zastupiteľstve rušíte poslancov, 
rušíte priebeh. Dávam vám výzvu na to, pani, prosím pána policajta, nech ju upozorní, 
nech sa na mňa pozrie. Prosím, pozrite sa na mňa. Pani na každom jednom mestskom 
miestnom mestskom zastupiteľstve rušíte poslancov, rušíte verejnosť, prosím nerobte to, 
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rešpektujte rokovací poriadok, berte to ako výzvu, nabudúce budem nekompromisný, 
využijem rokovací poriadok a budete vyvedená z tejto rokovacej sály. Prosím nekričte. 
Ak chcete slovo, požiadajte o slovo, ja vám... (pozn.: nepokoj v sále) Ešte raz! 
Nevykrikuje sa z lavice, dodržiavajú sa pravidlá a rokovací poriadok. Ak máte záujem, 
v bode číslo 1 po 12. hodine, môžete vystúpiť, kolegyne vás zapíšu, nech sa páči pani 
Nagyová, ponúknite pani možnosť vystúpiť o 12. hodine v bode Slovo pre občana, 
veľmi rád si vás vypočujeme, budete tam mať čas na vaše vyjadrenie. Prosím berte to 
ako výzvu, rešpektujeme sa, počúvajme sa.  
Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Burdiga, následne pán poslanec Blanár a potom 
pán poslanec Jakubov. Nech sa páči, máte slovo. 

 
p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, na začiatok by som chcel povedať, že ma naozaj veľmi 

úprimne mrzí, že sa spája, respektíve, že sa občania mestskej časti, ktorí sú tu aj 
prítomní, ale aj, ktorí podpísali petíciu, sú spájaní s tým, že nechcú výstavbu 
arcidiecézneho domu. To nie je pravda. My, občania mestskej časti Juh, len nechceme 
arcidiecézny dom v tejto lokalite. Myslím si, že mestská časť k tomu dala jasné 
stanovisko a navrhla aj ďalšie riešenia. Ja sa... teda ďalšie lokality. Ja sa plne 
stotožňujem s vyjadrením pána starostu, ak si spomínate, nie je to tak dávno, ešte ako 
aktivisti sme predložili petíciu v súvislosti s parkovaním a EEI, ktorá obsahovala vyše 
17 tisíc podpisov. Bola mestom Košice ignorovaná. Nedávno bola predložená petícia 
ohľadom NTC na Popradskej, ktorá bola niečo vyše tisíc podpismi. Tak isto sme ju 
rešpektovali. Teraz tuná máme petíciu občanov mestskej časti Juh s vyše 6 tisíc 
podpismi. Poprosím vás, páni poslanci, rešpektujeme vôľu občanov. Nikto netvrdí, 
zdôrazňujem, že nechceme výstavbu arcidiecézneho domu. Práve naopak, chceme ho. 
Myslím si, že úprimný záujem prejavila mestská časť, poslanci mestskej časti, ale aj 
občania mestskej časti, keď prostredníctvom svojich zástupcov navrhli alternatívne 
riešenia priamo vo svojej mestskej časti. Nikto nemôže obviňovať MČ Košice - Juh, že 
je proti výstavbe arcidiecézneho domu ako takého. Ide iba o lokalitu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Blanár, pán Jakubov, 

pán Djordjevič.  
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem, ďakujem za slovo tretí krát. Ja by som, to, čo som chcel 

povedať som povedal zhruba, v podstate nebudem reagovať na pána Lesňáka, nebudem 
to jednoducho viacej vážne rozvíjať, ale rád by som bol, aby sme ešte udelili slovo pani 
z juhu, Danici Saberbekovej vzhľadom na to, že ma požiadala priamo tu na mieste o to, 
aby sa mohla vyjadriť, býva na juhu, taktiež na Železníkoch, daná oblasť je ďalej, je 
vzdialená, aby sme sa dozvedeli, ako to vnímajú aj ľudia zo Železníkov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, naposledy ešte vyzývam občanov, ich zástupcov 

zo všetkých táborov. Ak chce niekto vystúpiť, nech to urobí naozaj teraz, nech osloví 
poslancov, ak nepozná poslancov, môže prísť tu hore, určite páni námestníci si osvoja 
takýto návrh. Ale urobme to teraz, aby sme, aby sme mohli v rokovaní pokračovať a tie 
pravidlá, aby boli. O slovo požiadala pani Saberbeková, tak ako pravidlá hovoria, 
prosím hlasujme o tom, aby mohla vystúpiť. Nech sa páči.  

 
Hlasovanie č. 24: za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Saberbeková, máte slovo, prosím držte časový limit. 

Ďakujem pekne. 
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p. Saberbeková, obyvateľka MČ Košice - Juh: Dobrý deň prajem, rada by som pozdravila 

všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnili dnešného zasadnutia a chcela by som ku vám všetkým 
prehovoriť ako občianka mestskej časti Juh, ktorá sa tam narodila, žije, žije tam celá 
moja rodina, znamená môj otec, moji svokrovci, môj syn tam chodil do školy, dokonca 
mám tam aj kanceláriu výkonu môjho povolania. Ďalšia vec, ktorú by som chcela 
povedať, že naozaj obyvatelia MČ Košice - Juh nie sú rasisti a nie sú proti charitnému 
domu a nie sú proti bezdomovcom. Ja sama, ako občianka Košíc dosť veľa podporujem 
charitu, kupujem Nota Bene, prispievam charitným organizáciám, prispievam charite, 
kde sa dá, sa snažím naozaj pomôcť a týmto spôsobom vediem k tomu aj moje dieťa. 
Ale je pravda, že nepoznám komunitný plán, ktorý sme nejako nedovolili prezentovať 
pani, ale viem aj to, že dennodenne chodím po Jarmočnej ulici, resp. po tej druhej, kde 
je Qalt. Dennodenne vidím sociálne slabších občanov, ktorí bývajú za traťou v tej 
momentálne osade, kde deti prebehujú cez cestu, kde deti prebehujú pre železničnú trať, 
kde tie deti aj tých druhých ľudí potrebujeme my aj chrániť, pretože keď to dieťa prejde 
auto, kto zaňho bude zodpovedný? Tam chodia potom aj naše deti na Staničnú základnú 
školu, je tam kopa firiem, je tam všetko iné možné a jednoducho nemyslím si, že 
charitný dom, ani normálni obyvatelia mesta, patria za trať a majú tam nejako prebývať. 
Pretože je to nebezpečné pre nich, je to nebezpečné pre ostatných obyvateľov. Ďalšia 
vec, celá táto situácia znižuje aj hodnotu nehnuteľností, ktoré sú tam už v podstate 
okolo Južnej triedy, okolo Fibichovej, Oštepovej, Jarmočnej,  neviem ktorej a naozaj by 
sme nemali ignorovať názor 6 tisíc ľudí mestskej časti, ktorí jednoducho vyjadrili svoj 
názor a nie sú proti bezdomovcom. Naozaj ani ja nie som, ani ľudia z môjho okolia nie 
sú. Volili sme vedenie tohto mesta, aj vás pán Polaček, aj vás pán primátor s nádejou, že 
v tomto meste bude niečo lepšie ako bolo za starého vedenia. Lebo ja som, ja osobne, aj 
všetci ľudia v mojom okolí, do vás vkladali nádej. Nádej. Ale prepáčte, nemyslím si, že 
mi prináleží momentálne súdiť. Vaša činnosť, alebo činnosť mesta, ale ľudia v mojom 
okolí, všetci dookola... predĺžte mi čas prosím vás, by radi už, by už radi videli aj 
výsledok nejaký. Áno viem, mesto má strašné dlhy oproti minulému, všetko, všetko 
viem. Ja som ekonóm, týmto veciam rozumiem skutočne, ale skúste chápať aj ľudí, 
ktorí odvádzajú dane, chcú chodiť do roboty, chcú svoje deti vypustiť, resp. pustiť na 
ihrisko alebo na krúžky bez toho, aby sa báli, že sa im niečo stane. Toto, toto je môj 
názor, chcela som trošku utlmiť emócie aby tuná nedošlo iba ku vykrikovaniu a iba ku 
osočovaniu, pretože takýto spôsob komunikácie, nehnevajte sa na mňa, nevedie vôbec 
k ničomu. Takže, ale skúste aj nás, občanov Juhu, ktorí tam bývajú dlhodobo a naozaj 
celá, v podstate celá moja rodina tam býva a jednoducho nechcem, aby o Juhu sa 
rozprávalo ako o ďalšom Luníku IX, pretože ku tomu to bude spieť. Ja vám poviem, 
poviem vám jednu jedinú vec, neviem, či ste toto zachytili, ja veľa času trávim aj vo 
Švédsku v Štokholme napríklad a keď tu bol hokej, všetky zahraničné televízie veľmi, 
veľmi pekne rozprávali o našom centre, o organizovaní aj o všetkom. Naozaj sme 
počúvali aj videli veľmi veľa pochvalných hlasov a dobre, že ódy nespievali na 
organizáciu aj na naše mesto, na čo ja som veľmi hrdá, ale zachytila som aj to, že práve 
švédska televízia povedala, pochválila organizáciu, pochválila mesto aj všetko, ale 
naraz oni išli na Luník IX, jasné, že tí všetci  ľudia sa tam vysťažovali a hlavné, hlavná 
správa bola, že pár sto metrov od historického mesta je geto. Ale toto geto sa prenáša aj 
na Jarmočnú ulicu, teraz nehovorím o bezdomovcoch, ale hovorím o tej osade. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Saberbeková, veľmi pekne vám ďakujem za váš 

konštruktívny prístup, ako ste povedali bez emócií, za ktorý som vám vďačný. Verte mi, 
že to nie je ľahké rozhodnutie pre nikoho z poslancov. Dnes to bremeno je na 
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poslancoch. Niekoľko dní ja sa brodím otáznikmi, ako správne pomenovať, čo je väčšie 
dobro, kde je menšie zlo. Niekoľkokrát som sa vyjadril aj vysvetlil a málo o tom 
rozprávame, že charitný dom, ktorý má byť postavený na Jarmočnej, bude v úzkej, 
naozaj v úzkej blízkosti Mestskej polície Juh. Hovoríme o dvoch troch štyroch metroch. 
Dal som prísľub, pretože ja naozaj to vnímam veľmi citlivo, ale musím stále vidieť váhu 
a nehnevajte sa, ja viem, že vám to nebude príjemné. 1200 bezdomovcov, 6 tisíc 
petičiarov,  musím nájsť nejakú rovnováhu. Je to veľmi zložité a všetci z poslancov 
určite na dnešné zastupiteľstvo išli s plnou hlavou otázok, aby našli bilanciu medzi tým, 
čo je dobré pre mestskú časť Juh, čo je dobré pre vás a ako sa postaviť k 
bezdomovectvu v Košiciach. Dnes na Bosákovej ulici máme vážny problém, pán 
Korpesio to nestihol povedať a to je celá táto budova ide na rôzne výnimky a je otázkou 
času, nakoľko to nie je budova mesta, to nie je budova mesta, je to budova železníc SR 
ktorá, ktorá jednoducho tam je, dnes tá budova je v takom stave, že ju rekonštruovať 
nevieme, nemôžeme, nespĺňa požiarne predpisy a ďalších, ďalších. A naozaj prosím 
vnímajte to ako môj názor zvnútra. Som primátor mesta, musím rešpektovať zákony, 
ktoré hovoria aj o tom, že je tu zákon, prenesený výkon štátnej správy, ktorý hovorí o 
tom, akým spôsobom máme poskytovať sociálne služby ako máme pristupovať k 
bezdomovectvu a k osadám, nelegálnym osadám. A nerád by som uprostred zimy riešil 
v Košiciach to, čo je vo svete úplne bežné, že nám budú ľudia zamŕzať v uliciach. My 
dnes nedokážeme postaviť charitný dom nikde v meste Košice, pretože nemáme 
stavebné povolenia, územné povolenia, projekty, domy. Mesto Košice som prevzal 
v stave, kedy sociálna služba mala iný význam, kedy proste niektoré veci mali iné 
priority. Nechcem kritizovať v tejto chvíli bývalé vedenie, jednoducho boli nastavené 
procesy, ktoré jednoducho rátali možno s touto stavbou, ale na druhej strane komunitný 
plán hovorí aj o ďalších víziách, to by bolo kritické, keby som to nepovedal, ale hocikde 
inde, ak dnes všetko, všetky veci by sme dali preč zo stola a venovali sa len tejto 
jedinej, zmena územného plánu, projekty, súťaže verejné obstarávanie, nehovorme 
o zdrojoch, išli by sme z vlastných zdrojov, by sme potrebovali niekoľko rokov na to, 
aby sme mohli prvú tehlu, prvý výkop urobiť hocikde, kde by sme našli pozemok, ktorý 
by tieto, ktorý by tieto všetky pravidlá spĺňal. Pretože nestačí mať niekedy len pozemok, 
musí byť zmenený územný plán a podobne. My dnes nemáme ani dostatočné pozemky 
a vhodné, ale aj keby sme začali, potrebujeme X rokov a plus potrebujeme aj finančné 
zdroje. Arcidiecézna charita robí pre Košice medvediu službu. Ak by si zajtra povedali, 
že to s Košicami nemá zmysel a povedia si a majú kopec žiadostí od rôznych obcí 
naokolo, od rôznych mestečiek v Košickom kraji, aby chodili, pomáhali, pretože oni 
nerobia len Košice, myslím, že robia Svidník, Stropkov a rôzne mestečká aj obce, kde 
robia napríklad rómsku problematiku. Niekde robia bezdomovectvo, niekde robia 
rómsku problematiku a pod. Jednoducho, môžu sa jedného dňa naozaj, keď nebudú mať 
priestor na to, aby mohli svoju prácu vykonávať, ktorú robia bez toho, aby mesto 
Košice to zaťažovalo, nám pomáhajú reálne, zobrať a celý problém tu ostane. Dnes sú 
tu ľudia, ktorí chcú investovať, nájsť zdroje 2 a pol milióna eur na výstavbu tohto domu, 
dnes sú tu ľudia, ktorí ročne dávajú minimálne 200 tisíc eur do toho, aby mohli 
prevádzkovať takýto charitný dom a starať sa približne o 100 a viac ľudí. Ja, ja dnes 
nemám naozaj iné miesto a to je vlastne ten základný dôvod.  
S faktickými príspevkami vystúpi pani námestníčka, pani Adamčíková, pán Saxa, pán 
Burdiga. (pozn.: nepokoj v sále) Milá pani, dostali ste odo mňa jednu výzvu, pána 
mestského policajta poprosím, aby si k vám sadol a v prípade, že ešte raz budete rušiť 
toto zhromaždenie, budete vyvedená z rokovacej sály. Berte to ako úplne poslednú 
výzvu. Nech sa páči, pani námestníčka. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja by som 
chcela navrhnúť, aby bolo slovo udelené bývalému mestskému poslancovi a riaditeľovi 
Arcidiecéznej charity, pánovi Dečovi.  

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pani Adamčíková, pán Saxa, pán Burdiga. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Mám taktiež prosbu o udelenie slova pánovi poslancovi 

KVP Boritášovi, ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, procedurálny návrh. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja to nezvyknem robiť často, ale 

keď už sa opakujú veci dookola za chvíľu tu bude 350 diskutujúcich, dávam návrh po 
samozrejme týchto ohlásených aj o ukončenie diskusie a ak by som vás mohol poprosiť, 
keď mám slovo 20 sekúnd naozaj nechcem, aby sme tu vyznievali ako tí, ktorí sú proti 
týmto ľuďom, ktorým naozaj evidentne treba pomôcť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh znel... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Tri slová: zbierka, punč 2020, pre týchto ľudí, toto navrhujem 

ako tip pre vás, Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol teda ukončiť rozpravu ešte s tým, že ak 

odhlasujú poslanci dvoch diskutujúcich, pána Deča a pána Boritáša alebo bez nich? 
Procedurálny návrh nie je jasný, prosím upresnite ho pán Dordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Hej, hej, nech vystúpia všetci a hlasovať áno, teraz.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Včítane aj tých, ktorí sa ešte ozvali, že by chceli vystúpiť? 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, áno, môžu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána 

poslanca Djordjeviča o ukončení diskusie.  
 
Hlasovanie č. 25: za: 16 + ručne p. Ihnát, proti: 9, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý v poriadku. Dohodli sme sa, že ešte dáme 

možnosť vystúpiť pánovi Dečovi a Boritášovi, teda dámy a páni, vážení poslanci, 
prosím hlasujme o tom, aby pán Dečo a Boritáš mohli teda ešte vystúpiť v tejto časti 
rozpravy a následne po tom, ako všetci vystúpia, ukončíme rozpravu, ako bolo 
odhlasované. Hlasujte teraz.  

 
Hlasovanie č. 26: za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Teda nech sa páči, pán Dečo vystúpi 

v rozprave, pán Boritáš potom, ako ešte dobehnú faktické. A je tu ešte jeden 
procedurálny, ešte sekundičku. Pán Ihnát, nech sa páči. Áno, technici to kývli hlavou, 
technici videli, je to vybavené, hlasovali ste „za“ v procedurálnom návrhu pána 
poslanca Djordjeviča. Je to zaznamenané. S faktickou pán poslanec Saxa a ešte pán 
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poslanec Burdiga. Následne vystúpi pán Dečo a pán Boritáš. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení prítomní, 

nikto v tejto sále, reagujem na mojich predrečníkov, ako počúvam, nie je proti výstavbe 
charitného domu. Nikto dokonca nie je proti tomu, aby sme vyčlenili finančné 
prostriedky. Nikto nie je proti bezdomovcom, proti chudobným. Ale nikto ich nechce 
mať pri sebe, nikto ich nechce vidieť, nikomu nesmú zavadzať v svojom komfortnom 
v živote. Neriešme to, dajme to niekde bokom a vec je vybavená. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Burdiga s faktickou. 
 
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na pána primátora. Prepáč, pán 

primátor, ale argumentácia typu, aby ľudia, tu myslím, že si spomínal, túto zimu 
nezamŕzali v kontexte Arcidiecéznej charity, ktorá túto zimu snáď nebude, si nemyslím, 
že je na mieste. A ďalšia vec, bezprostredné susedstvo s mestskou políciou. Toto použiť 
ako dôvod, že je to vhodné ak vieme, aké sú kompetencie mestskej polície, ak je to 
možné, rád by som požiadal, aby vystúpil náčelník mestskej polície a povedal, aké sú 
jeho kompetencie v tejto veci a koľko prípadov denne a s akým výsledkom riešili. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, vystúpi pán Dečo, pán Boritáš. Nepoužil som slovo 

túto zimu pán poslanec, neprekrúcajme moje slová. 
 
p. Dečo, bývalý riaditeľ Arcidiecéznej charity: Dobrý deň, zdravím pán primátor, námestník, 

námestníčka, poslanci, občania. Prišiel som sem s tým, že som chcel osloviť niektorých 
starostov v projekte, ktorý nemal vôbec nič spoločné s týmto rokovaním, ale ako bývalý 
riaditeľ charity som sa dostal do, do témy, atmosféry a do programu, ktorý je mi veľmi 
blízky, a preto som si povedal, asi by som si vyčítal, keby som nepovedal k tomu možno 
svoj názor. Nie som nijako tým zainteresovaný ani na jednej ani na druhej strane, ale 
mám tú skúsenosť. Od roku 92 som 15 rokov budoval tieto zariadenia v Košiciach a v 
celom kraji Košickom aj Prešovskom v podstate. A vždy to bola náročná práca, vždy to 
bola práca, ktorá áno aj vzbudzovala emócie. A veľmi si vážim, ak nejakú petíciu 
podpíše 100 ľudí, nie 6 tisíc ľudí, už aj 100 ľudí, keď niečo podpíše. Som presvedčený, 
že títo ľudia, ktorí tu petíciu podpisovali, majú záujem o svoje životné prostredie, 
o vzťahy, o deti, o majetok a tak isto som presvedčený aj o tom, že mesto, poslanci, aj 
keď nie vždy jednotne, ale hľadajú cestu, ako riešiť tento problém. A môžem vám 
povedať jednu opakovanú skúsenosť. Prešiel som Viedeň, Paríž, Dortmund, prešiel som 
aj malé mestá aj mestečká, kde v centre miest, v centre miest stáli a stoja dodnes 
desiatky rokov, aj v našich podmienkach – choďte na Moravu, do Olomouca, do Brna – 
v centre miest stoja takéto zariadenia, ale samozrejme je to výzva pre mesto, výzva pre 
charitu, nájsť režim, spôsob, kde bude poriadok, disciplína, kde bude sociálna práca, 
kde bude asistencia, kde budú podmienky, ktoré vytvoria taký dojem, že tú bytovku, 
alebo ten dom nerozoznáte od vedľajšieho bytového domu. V opačnom prípade sa môže 
stať to, že to bude slušnejšie, resp. v opačnom prípade sa môže stať to, že reštaurácia, 
ktorá je dnes luxusná o dva roky vám bude robiť omnoho väčší neporiadok, ako robí 
Luník IX, obrazne povedané. To isté s kadejakými stávkovými kanceláriami, to isté s 
kadejakými herňami. Čiže toto je len a len o tom, ako túto výzvu mesto a charita 
uchopia. A úplne na záver by som povedal to, že je to do značnej miery aj 
o komunikácii. Keď sme stavali prvý slovenský hospic v Bardejove, tak som dostal 
hneď na začiatku výzvy nie z Bardejova ale z iných miest, že nepúšťaj sa do toho, to 
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nemá zmysel. Nie preto, že sme nemali peniaze, na začiatku sme mali 60 tisíc a na 
konci sme odovzdávali dielo za 50 miliónov. To je aj o tom, že čo tá charita častokrát 
z darov, fondov, projektov prináša, ale nie o peniazoch som chcel hovoriť. Varovali ma 
pred tým, že tam budú chodiť, nielen sanitky tam budú dennodenne chodiť, lebo je to 
zariadenie, v ktorom sa umiera. Tam budú chodiť pohrebné vozy. Naše deti sa na to 
nemôžu pozerať, proste to nezvládneš s ulicou, to nezvládneš s mestom, s obcou, atď., 
atď. A dali mi príklady, ako to bolo v Sládkovičove, ako to bolo v Trenčíne, kde tie 
petície prebehli a tie petície zastavili podobné zariadenia. My sme v Bardejove 
komunikovali s ľuďmi tak, že nemali sme jednu petíciu, jeden podpis a dodnes je 
spokojnosť s fungovaním tohto zariadenia. Čiže vás prosím, aby ste, aby ste rozumným 
spôsobom uchopili tento problém a prosím tiež obyvateľov, ktorí v úprimnom záujme sa 
tomu bránia, aby dali priestor na to, aby sa poslanci s tým popasovali. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán Boritáš. 
 
p. Boritáš, poslanec MČ Košice – Sídlisko KVP: Vážení prítomní, milí ľudia. Nazval som to 

presne tak. Ľudia sediaci po mojej pravej ruke, ľavej, hore, aj dole. Všetci sme ľudia. 
Vidím jeden problém, ktorý tu nezaznel. Ja som ho nazval strach. Vôbec sa nedivím 
ľuďom z Juhu, že majú strach, ale ak dobre som vycítil, majú strach z tých nelegálnych 
osád atď. a z podobnej osady alebo podobnému zariadeniu, ktoré by malo na Jarmočnej 
vzniknúť. Poznám X ľudí, ktorí proste chceli tento problém poznať, ja som bol osobne 
aj v tých osadách, nezáviditeľné to vidieť, atď. Verím, že mesto to bude riešiť a 
promptne, pretože to už je neudržateľné, ale na druhej strane chcem poprosiť všetkých, 
všetkých, ktorí ten problém vnímajú, je diametrálne odlišný charitný dom a tieto osady. 
X rokov som bol poslancom v meste, teraz som v mestskej časti už naposledy, už viacej 
nebudem, čiže nemám žiaden materiálny ani iný záujem, aby toto fungovalo, ale kto ma 
poznáte, tu vám zo srdca rozprávam, charitný dom je celkom niečo iné ako predstava, 
opäť hovorím, že nezávidím vám z Juhu, pretože ak by ste mali viac informácií, 
častejšie atď. nedá sa to prakticky uskutočniť, určite by ste mali iný pohľad na tento 
charitný dom, ktorý má byť postavený. Mám sucho v hrdle, takže na záver len chcem 
povedať jednu vec. Nejedná sa o matériu, jedná sa o ľudí, a preto vás chcem poprosiť, 
poslancov, ktorí budete rozhodovať, zvážte ešte aj v poslednej chvíli a hlasujte, 
rozumom rozmýšľajte, ale skúste zahlasovať srdcom. Ďakujem vám. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov, máte slovo v diskusii. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, chcem upriamiť vašu pozornosť na vecnosť. Na návrh uznesenia, ktoré 
nám je predložené. Je neštandardné, aby doba nájmu, najmä v prípade hodného 
osobitného zreteľa, trvala dve generácie. My tu máme dobu nájmu na dobu určitú, 40 
rokov. Je síce pravda, že chceme vsunúť do zmluvy návrh, aby v prípade, že investor 
alebo stavebník nezačne do dvoch rokov, táto zmluva stratila platnosť. Ja si ale myslím, 
že ďaleko vhodnejšie by bolo, ak by táto doba nájmu bola na dobu neurčitú, či už bude 
trvať rok, alebo 100 rokov, to je jedno a samozrejme môže tam byť podmienka, že je 
potrebné začať so stavbou do dvoch rokov a kedy by mala byť stavba ukončená. Ak by 
ja som podpísal takúto sumu a bol stavebník, ja absolútne nemám problém do 
dvadsiatich štyroch mesiacov so stavbou začať, stavba bude začatá, nebudem v tom 
pokračovať a 40 rokov blokujem pozemok. Myslím si, že takáto formulácia je 
nevýhodná pre mesto, a preto žiadam predkladateľa pána primátora, aby zvážil túto 
formuláciu a v rámci doby nájmu ak je možné, bola doba na dobu určitú. Ďakujem 
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pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Neurčitú samozrejme. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím nech majetkové alebo právne, kto je, 

kto dá ruku hore? Majetkové, aby vysvetlilo dôvod, prečo to nemôže byť na dobu 
neurčitú, je to z dôvodu čerpania fondov. Či sa dá skrátiť doba, to neviem, hej? Nech 
príde návrh, vieme určite prijať akúkoľvek zmenu, len si musíme povedať, kde je ten 
minimum, čo, čo hovoria pravidlá získavania finančných zdrojov. Nech sa páči pani 
Verešová máte slovo.  

 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Tak táto zmluva teda doba na dobu 

určitú na tých 40 rokov sa uviedla hlavne kvôli tomu, lebo žiadateľ, teda náš nájomca, 
chce čerpať nejaké finančné zdroje z fondov, kde tá doba sa spravidla dáva, nemusí to 
byť asi až 40 rokov, ale toto zdôvodnenie by mal vlastne investor povedať, že či to musí 
byť 40 rokov. Ale spravidla pri takých fondových peniazoch sa dáva 10 až 15 rokov. 
Ale pokiaľ by vedel investor zdôvodniť, že prečo potrebuje práve túto dobu až 40 
rokov, že predĺženú dobu, tak to je na investorovi. Bolo to na jeho návrh takto zadané. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Jakubov a neviem, keby pán Korpesio 

možnože vedel na túto otázku nám zodpovedať, či sa dá tá doba skrátiť, či sa dá tá 
podmienka nejakým spôsobom inak ukotviť, prosím pripravte sa. Nech medzitým pán 
Jakubov, nech sa páči.  

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja si myslím, že maximálna doba by mala byť 

doba po dobu udržateľnosti projektu. Je to rôzne, 5 rokov, 10 rokov a tak ďalej, ale 
určite nikde nie je 40 rokov. Čiže myslím si, že logicky by tam bolo na dobu neurčitú s 
viazanosťou do doby udržateľnosti projektu ako takého. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Korpesio si to vie predstaviť, alebo aké sú 

iné sú iné podmienky, ktoré my nevidíme a dôvody? 
  
p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity: Keď sme žiadali v roku 2007 lebo v 2006, keď sa 

robilo s týmto zámerom, tak doba odpisovania vtedy bola bežná v zákone o účtovníctve 
40 rokov, tak preto sme vtedy žiadali o 40 rokov a tak to bolo zastupiteľstvom 
schválené. Medzitým sa zmenil zákon o dani z príjmov a dnes je možné odpisovať aj 20 
rokov. Myslím, že tam, toto súvisí pri čerpaní eurofondov s touto dobou, čiže myslím si, 
že aj 20 rokov. Netrvám na podmienke 40 rokov, ale tak sme to mali napísané, takže tak 
sme to aj žiadosť podali a ak vy rozhodnete, že to bude 20 rokov, tak to bude 20, ak 30 
tak 30. Ale myslím, že výzvy vylučujú mať prenájom na dobu neurčitú, ktorá sa dá 
vypovedať za 3 mesiace, rok alebo pol roka, podľa toho, ako je uvedené. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Chcel by som to už len zhrnúť, aby 

sme nediskutovali stále tom istom. Myslím, že každému ide o to, aby bolo postarané o 
ľudí bez domova a každý si váži prácu charity v meste Košice aj mimo nej. Ako sme na 
spoločnom stretnutí skonštatovali, toto hlasovanie nebude mať víťaza, pretože ak sa 
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zamietne toto rozhodnutie, v tom prípade budú sa musieť hľadať iné cesty alebo vravíte, 
že najskôr o 3 roky. Ak prejde to hlasovanie, občania mestskej časti Juh nebudú 
spokojní, tak ako hlasovali všetci poslanci za mestskú časť Juh proti návrhu lokality, 
aby som zdôraznil, nie proti výstavbe. Preto, keď nás mesto Košice požiadalo, hľadali 
sme 2, minimálne 2 ďalšie pozemky. Tak ako by povedala aj pani starostka z Nad jazera 
- aj Nad jazero ponúklo pozemok a podľa mojich informácií aj Staré Mesto. Našim 
spoločným cieľom bolo nájsť vhodnú lokalitu, my sme sa len dozvedeli to, že lokalita 
vhodná je len jedna, čo nám je veľmi ľúto. Preto vás žiadame, aj poslancov, rešpektujte 
v tomto prípade petíciu 6 tisíc ľudí. Preto sme sa tu stretli a preto sme prišli o tom 
diskutovať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán námestník má slovo.  
 
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem za slovo, dámy a páni, dámy a páni. Dnes sa tu 

stretávame, ako to už niekto poznamenal, k tomuto bodu tretíkrát. Ale v minulosti tento 
bod už zastupiteľstvom, ako bolo povedané, pred tými trinástimi rokmi prešiel. Čo sa 
zmenilo za tých 13 rokov, že poslanci aj mestskej časti Juh, aj na čele so súčasným 
starostom mestskej časti Juh, zmenili svoj názor. Všetci, aj tých, čo som tuná dneska 
počúval, sú aj zo strany petičiarov alebo zo strany obyvateľov mestskej časti Juh, 
podporujú to, aby vznikol charitný dom. Väčšina z vás vyjadrila aj názor, že chceme, 
aby obyvatelia Juhu, resp. obyvatelia pardon toho charitného domu a jeho klienti mali 
možnosť dostať sa z ulice, čo im práve takéto zariadenie poskytuje túto možnosť. Teda, 
čo sa zmenilo v tom, že tá lokalita na Jarmočnej je zrazu po trinástich rokoch problém? 
Nebudem hodnotiť to, prečo to za bývalého vedenia tých niekoľko, skoro 10 rokov, 
stálo. Dnes je problém a logicky mi to vyplýva, nie s klientmi a s charitným domom, 
ktorý tam má stáť, ale s obyvateľmi týchto nelegálnych osád. Viacerí z vás ste poukázali 
na to, že sa stretávate s týmito obyvateľmi a toto je ten váš, ako to bolo povedané, 
strach, ktorý tuná je. Čiže problém, ktorý tu je, sú obyvatelia a problém týchto 
nelegálnych osád v danej lokalite a nie samotný charitný dom. Dnes riešime ale miesto, 
kde obyvatelia aj takýchto osád môžu dostať možnosť ako sa dostať z nelegálneho, resp. 
z bývania, ktoré nemajú. Namiesto toho my tu ideme zastaviť takúto možnosť do 
budúcnosti a obyvatelia Juhu sa ale pýtajú, a podľa mňa oprávnene, čo mesto bude robiť 
s týmito lokalitami? Vystúpila tu aj pani Dudová, opätovne ako bolo povedané, 
otvárame tento komunitný plán a ja verím a chcem veriť tomu, že tak ako v minulosti 
napríklad bol jednohlasne schválený a neboli k nemu nejaké siahodlhé diskusie 
a pripomienky, tak naopak teraz sa obyvatelia aj Juhu práve kvôli tomuto, práve kvôli 
týmto otázkam, zapoja do diskusie, ako by malo mesto zlepšiť v spolupráci aj s 
mestskými časťami tento svoj komunitný plán. Lebo v minulosti to nebolo vôbec na 
tému na diskusiu. Niečo sa  schválilo a išlo sa ďalej. Tu by mali ľudia vystupovať a tu 
by ľudia mali žiadať zodpovednosť od mesta, ale Jarmočná je priestor na to, aby sa aj 
ľudia z týchto nelegálnych a aj iných nelegálnych príbytkov na území mesta, dostali 
von. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusia bola ukončená, s tými faktickými teraz 

nie som si istý, ale aj tak procedurálny návrh má pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja chcem navrhnúť pred 

hlasovaním 10 minútovú prestávku. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Vrchotu. 
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Hlasovanie č. 27: za: 19, proti: 6, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. V poriadku, pán poslanec, keď dovolí, by 

som nechal dobehnúť faktické a tak. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Hlinka a 
pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel reagovať na pána Gibódu. No 

preto je ten názor a postoj južanov iný, ako ste to aj sám na záver potom povedali, že 
medzičasom za tie niekoľké roky, sa zvýšil počet osadníkov v nelegálnych rómskych 
osadách a tu je problém, že tam dochádza alebo dôjde, ak sa to dnes schváli, k príliš 
vysokej koncentrácii ľudí, ktorí budú všetci nejakým spôsobom hendikepovaní. A 
okrem toho my sme predsa žiadali mesto Košice v uznesení zo 4. júla, aby sa 
problematika týchto osád riešila. Doposiaľ sa neriešila. To znamená, že nemajte za zlé 
južanom ani poslancom mestskej časti a ani mne, že sme prijali negatívny postoj teraz v 
tejto chvíli k tomuto návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne a s poslednou faktickou nech sa páči, pán 

poslanec. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, tentokrát už nie úplne k 

téme charitného domu a výstavby, ale k tomu, čo povedal námestník a to je to, že 
porovnával, čo bolo pred dvanástimi či trinástimi rokmi. Je to porovnateľné a zároveň to 
nie je porovnateľné. Dneska žijeme v dobe sociálnych sietí, kde sa ľudia vedia 
skontaktovať, vymeniť si informáciu, posunúť zdieľaním, komentovaním, jednoducho 
sociálne siete a dostupnosť médií, čiže lokálnych denníkov na internete, robí komunálnu 
politiku 10-20 násobne dosažiteľnejšiu, ako bola predtým. Aj môj príspevok o zvýšení 
cien na Garbiarskej mal dosah 21 tisíc ľudí. Čiže neporovnávajme, čo bolo pred 13 
rokmi, je to trochu iné. Možno vtedy keby mali viac informácií, by bol postoj iný, 
možno nie. Čiže len toľko. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, vyhlasujem prestávku do 10:50, nech sa 

páči prestávka. Ak by niekto mal záujem z poslancov si vypočuť názory pani Dudovej 
z referátu sociálnych vecí, je vám k dispozícii. Určite milé rada vám informácie dá.   

- - - prestávka - - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Vážení hostia, čas je k nám neúprosný, prosím, usaďme sa, 
prezentujeme, aby sme mohli v bode pokračovať a posunúť sa ďalej. Zatiaľ máme 
prezentovaných štyroch poslancov. Dámy a páni, vzácni hostia, občania mestskej časti 
Juh, vážení poslanci, máme prezentovaných 21 poslancov. Na to, aby sme mohli 
pokračovať, síce máme nadpolovičnú väčšinu, ale prosím, prezentujete sa aj tí, ktorí ste 
sa neprezentovali. Ďakujem pekne, pokračujeme v bode č. 1/1 - v katastrálnom území 
Južné mesto za účelom výstavby charitného domu z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S procedurálnym návrhom sa ešte hlási pán poslanec Filipko. 

Nech sa páči, pán poslanec. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. 

Predkladám ešte jeden procedurálny návrh, aby bolo možné technicky predniesť úpravu 
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uznesenia, ktoré bolo predkladateľom prednesené, nakoľko tu odznel návrh, ale 
neodznel tak, ako mal formálne odznieť. Takže procedurálny návrh, aby mohol byť 
prednesený ešte technicky pozmeňovací návrh textu uznesenia predkladateľom.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 23: za: 28, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím, predkladateľa, pani námestníčku, aby predložila 

úpravu uznesenia. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi predniesť 

znenie pozmeňujúceho návrhu k predloženému návrhu uznesenia - doba nájmu 40 
rokov sa mení na dobu 20 rokov a v závere sa dopĺňa nasledujúci text s podmienkou, že 
ak nájomca nezačne s výstavbou charitného domu do dvoch rokov od účinnosti 
nájomnej zmluvy alebo ak neukončí výstavbu do piatich rokov od účinnosti nájomnej 
zmluvy, mesto Košice ako prenajímateľ je oprávnené odstúpiť od nájomnej zmluvy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh, prosím, doručte návrhovej komisii. 

Dámy a páni, ctení hostia, vážení poslanci, v tejto chvíli sme vyčerpali všetky diskusné 
príspevky. Myslím, že bolo povedané všetko, čo malo byť povedané a preto vyzývam 
návrhovú komisiu, aby prečítala doručené návrhy na uznesenie. Máte slovo, návrhová 
komisia. Pardon, pán poslanec Špak, ale ja som už ale ukončil rozpravu v tejto chvíli.  

 
p. Špak, poslanec MZ: To chápem, len teraz som to počul prvýkrát, ten návrh. Priznávam. Len 

sa chcem opýtať právneho, či môže byť takého uznesenie súčasťou žiadosti alebo 
reakcie na výzvu a či nám toto niekto nevytkne, že sú tam nejaké podmienky. Je to 
v poriadku, keď nejaká výzva vyjde a potom sa bude arcidiecéza napríklad uchádzať 
o danú dotáciu, či už z eurofondov alebo od vlády, napríklad?   

 
p. Polaček, primátor mesta: Právne oddelenie tvrdí, že má skúsenosti s fondami aj majetkári. 

Nevidia v tom problém, tlmočím slová, ktoré počujem. Pán Korpesio kýva hlavou, áno, 
nie. Dúfa, že to nebude problém. Ďakujem pekne. Neviem, pán poslanec, či vám stačí 
takáto odpoveď, alebo je tu procedurálny, no viete. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán 
poslanec Beberich, máte slovo.  

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

komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie a ten znie: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písmeno c) zákona 138 z roku 1991 
zbierky v znení neskorších predpisov schvaľuje pozmeňujúci návrh k predloženému 
návrhu uznesenia v časti doba nájmu 40 rokov sa mení na dobu 20 rokov a v závere sa 
dopĺňa nasledujúci text: s podmienkou, že ak nájomca nezačne s výstavbou charitného 
domu do dvoch rokov od účinnosti nájomnej zmluvy alebo ak neukončí výstavbu do 
piatich rokov od účinnosti nájomnej zmluvy, mesto Košice ako prenajímateľ je 
oprávnené odstúpiť od nájomnej zmluvy.“ Koniec návrhu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, dámy a páni, vážení poslanci, jedna 

sa o nájomnú zmluvu na základe osobitného zreteľa, rokujeme teraz o pozmeňujúcom 
návrhu, prosím, hlasujme. 
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Hlasovanie č. 29: za: 23, proti: 3, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Táto časť pozmeňujúceho návrhu bola 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písmeno c) zákona 138 z roku 1991 
zbierky v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľností pre 
Arcidiecéznu charitu Košice, IČO: 35514027 so sídlom Bočná 2, 040 01 Košice, názov 
nehnuteľností: pozemky registra C, parcelné č. 3246/4 o výmere 211 m², č. 3246/5 
o výmere 222 m² a časť parcely č. 3246/1 o výmere 1067 m². Celková výmera 1500 m². 
Katastrálne územie: Južné Mesto. Účel: výstavba charitného domu. Doba nájmu: 
v zmysle prijatého pozmeňujúceho návrhu. Cena za prenájom jedno euro za rok na celý 
predmet nájmu. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je riešenie bývania ľudí 
bez domova a pomoc mestu znížiť počet ľudí žijúcich na ulici, verejný záujem 
obyvateľstva a výstavba charitného domu z vlastných finančných prostriedkov a ešte 
v zmysle prijatého pozmeňujúceho návrhu v závere.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o uznesení, ktoré potrebuje 25 

poslancov, je to osobitný zreteľ, dvaja v predchádzajúcom hlasovaní nehlasovali. 
Prosím, hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 30: za: 21, proti: 6, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh nebol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 1/2 (pôvodný bod č. 26) 
Zmena účelového určenia časti stavby v objekte zrušenej základnej školy Poľná 1 Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram k tomuto rozpravu. Nech sa páči, pán 

poslanec Lesňák. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak ako som už začal v predchádzajúcom 

príspevku prakticky v objekte Základnej školy Poľná funguje Arcidiecézna charita od 
roku 2006, resp. 2008 kedy bola tam presťahovaná a funguje tam do dnešných dní 
s tým, že to mala byť len dočasná stanica, kým sa nezrieši iné bydlisko pre tých ľudí, 
iná stavba sociálneho charakteru. Chcel by som poukázať na tu vec, že momentálne tam 
je 120 ľudí hoci technicko-bezpečnostné a hasičské normy hovoria o 60-tich ľuďoch 
a som zvedavý, ako sa ďalej situácia bude vyvíjať, pretože malá mestská časť s počtom 
obyvateľov 2 700 momentálne poskytuje útočisko 120-tim ženám a deťom. Taktiež tam 
je umiestnených 200 ľudí, ktorí žijú neďaleko na Idanskej 67, kde sú sociálne byty 
mesta Košice. Rád by som apeloval na poslancov, že doba nájmu tohto zariadenia 
vyprší v roku 2024. Vlastne iba legalizujeme stav toho, aby sa sociálna budova 
využívala na tie účely, na ktoré teraz nie je určená, pretože je to momentálne budova 
základnej školy stále v školskom režime. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Nestihol som sa prihlásiť do diskusií 
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predchádzajúceho bodu a tento s ním trošku súvisí. Chcel by som v tomto bode 
povedať, lebo sú tu také strachy o to, že kde sa budú presúvať ľudia medzi týmito 
objektami. Nezavrhujme Bosákovu. Pre tých ľudí, ktorí sú tam, je to domovom. Tam 
našli svoj domov. Tam sa inštitucionalizovali... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec bod je zmena určenia časti stavby v objekte zrušenej 

Základnej školy Poľná. Prosím, venujme sa programu.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Toľko. Ďakujem, pán primátor.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, má ešte niekto k rozprave. Ďakujem pekne. 

Návrhovú komisiu, prosím, dajme hlasovať o návrhu na uznesenie. Prosím, prečítajte ho 
a dajte hlasovať.  

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

v súlade s § 7a ods. 2 písmena a) zákona č. 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schvaľuje zmenu účelového určenia časti stavby - budova súpisné 
číslo 317 na parcele č. 1121/2, celková výmera pre zmenu účelového zariadenia je 
3146,25 m². Druh stavby - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ktorá sa 
nachádza v katastrálnom území Košická Nová Ves, okres Košice III a je evidovaná na 
liste vlastníctva č. 1050 vedený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na 
zariadenie sociálnych služieb.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 31: za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne 

- - - 
 
Bod č. 1/3 
Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram k materiálu rozpravu, jedná sa o bod, ktorý navrhol 

poslanec pán Hlinka a týka sa komisie na ochranu verejného záujmu. Pán poslanec 
Hlinka, máte slovo. Nech sa páči. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Vážení poslanci, vážené mestské zastupiteľstvo, 

chcem vás informovať o činnosti tejto komisie spomínanej. Takže chcem konštatovať 
na úvod, že do 31.3. tohto roku mali poslanci mestského zastupiteľstva povinnosť podať 
písomné oznámenie funkcií oznámení zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
predchádzajúci kalendárny rok, to znamená za rok 2018, v zmysle článku 7 ústavného 
zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Keďže 
posledný deň lehoty v tomto roku pripadol na deň pracovného pokoja, čiže na nedeľu, 
posledným dňom lehoty bol najbližší nasledujúci pracovný deň, to jest 1.4.2019, 
pondelok. Povinnosť podať oznámenia podľa citovaného, alebo spomínaného článku 7 
odsek 1 ústavného zákona, mali ako súčasní poslanci mestského zastupiteľstva 
a primátor mesta, ale aj bývalí poslanci mestského zastupiteľstva, čiže poslanci 
mestského zastupiteľstva, ktorí už neboli zvolení v tomto volebnom období. Bývalí 
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poslanci mestského zastupiteľstva mali podať písomné oznámenie podľa článku 7 
ústavného zákona, keďže so zreteľom na ustanovenie článku 3 odsek 1 ústavného 
zákona sa pre tento účel stále považujú za verejných funkcionárov. Podaných bolo 
celkove 68 oznámení. V zákonnej lehote podalo oznámenia 66 poslancov. Po zákonnej 
lehote podali oznámenie dvaja poslanci a to poslanec Ján Dečo, ktorý podal oznámenie 
dňa 2.4. a poslanec Jaroslav Dvorský, ktorý podal oznámenie dňa 18.6. tohto roku. Len 
v prípade jedného poslanca a to poslanca Mariána Gaja nebolo podané oznámenie, ani 
priložené potvrdenie o daňovom priznaní, aj napriek výzve komisie na ochranu 
verejného záujmu. Komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa zaoberala aj podnetom zo strany 
masovokomunikačných prostriedkov týkajúcich sa verejného funkcionára a to poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ing. Igora Petrovčika a jeho majetkových 
pomerov, konkrétne v oblasti záväzkov a skutočnosti, že neuviedol existenciu záväzkov 
oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ktoré verejný 
funkcionár podal za rok 2018. V krátkosti zhrniem medializované informácie o danom 
poslancovi týkajúce sa vyhlásenia konkurzu na majetok u platcu fyzickej osoby, čiže 
podnikateľa Igora Petrovčika. Z verejne prístupných informácií, ktoré komisia získala 
a to z obchodného vestníka, je známe, že je vedené konkurzné konanie voči poslancovi 
terajšiemu ale aj ako podnikateľovi, bývalému, Igorovi Petrovčikovi pod príslušnou 
spisovou značkou. Verejné prístupné zdroje poukazujú aj na existenciu zmeniek 
v hodnote cca 60 tisíc eur, ktoré vystavil menovaný poslanec. Podľa článku 7 odsek 6 
ústavného zákona 357 z roku 2004 zbierky zákonov orgán, ktorému sa podávajú 
oznámenia je oprávnený v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti 
požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak tento orgán nepovažuje podané 
vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania. V nadväznosti 
na uvedené komisia požiadala poslanca Ing. Igora Petrovčika o vysvetlenie k podanému 
oznámeniu verejného funkcionára za predchádzajúci kalendárny rok 2018 vzhľadom na 
medializované informácie. Poslanec Petrovčik podal v predmetnej veci nasledujúce 
vyjadrenie. Uviedol, že mal za to, že jeho záväzky ako podnikateľa spred 12-stich 
rokov, teda záväzky z podnikania, ktoré sa dostali do konkurzu sa do oznámenia 
funkcií, zamestnania, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára 
neuvádzajú. Jeho zlyhanie, tým že neuviedol tieto záväzky do oznámenia, nebolo 
zámerné, ale bolo v presvedčení, že sú to jeho záväzky ako SZČO a tie sa tam uvádzať 
nemajú. Podľa článku 9 odsek 1 písmeno b ústavného zákona 357 z roku 2004 zbierky 
zákonov vykonávania konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov v prípade poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach priamo mestské zastupiteľstvo. Tento orgán začne konanie z vlastnej 
iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár nesplnil alebo 
porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ústavným zákonom alebo na základe 
riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, že kto ho podáva, ktorého verejného 
funkcionára sa týka a čo sa namieta. Vzhľadom na uvedené navrhujem, aby Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach rozhodlo samostatným hlasovaním o začatí konania voči 
poslancovi Dečovi, ktorý podal písomné oznámenie za rok 2018 o jeden deň po lehote 
ustanovenej zákonom, to znamená až 2.4.2019. Samostatným hlasovaním o začatí 
konania voči poslancovi Dvorskému, ktorý podal písomné oznámenie za rok 2018 dňa 
18.6.2019 a samostatným hlasovaním voči poslancovi Gajovi z dôvodu nepodania 
písomného oznámenia za rok 2018. Taktiež uvádzam, že komisia Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov podáva podnet na začatie konania a vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona článku 9 voči poslancovi Ing. 
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Igorovi Petrovčikovi pre porušenie článku 7 odsek 1 písmeno e ústavného zákona č. 
357/2004 zbierky zákonov, ktorý neuviedol v oznámení za rok 2018 svoje majetkové 
pomery, ktorým sa rozumie okrem iného existencia záväzku, ktorého predmetom je 
peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy a tým 
uviedol v oznámení podľa článku 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho 
majetkových pomerov. Z uvedeného dôvodu v mene komisie navrhujem, aby Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach rozhodlo samostatným hlasovaním aj o začatí konania voči 
poslancovi Petrovčikovi. Tak ako som predniesol informáciu, predkladám v tomto 
duchu návrhovej komisii aj návrhy na uznesenia. To znamená, že uznesenie voči 
poslancovi Dečovi, Dvorskému, Gajovi. Prosím o každom z nich, aby bolo hlasované 
samostatným hlasovaním, plus to čo tam je napísané. A samostatné hlasovanie aby bolo 
aj voči poslancovi Igorovi Petrovčikovi. Ak tieto návrhy budú akceptované, tak potom 
ak toto teda dnešné mestské zastupiteľstvo rozhodne o tom, že sa začína konanie vo veci 
o ochrane verejného záujmu voči spomínaným poslancom, tak v takom prípade chcel by 
som požiadať a predložiť takýto návrh, aby mestské zastupiteľstvo bolo zvolané na 
mimoriadne zasadnutie, ktoré by sa konalo dňa 6.11.2019 a to za účelom rozhodnutia 
o začatom konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. 
Totiž to podľa tohto ústavného zákona, ak mestské zastupiteľstvo rozhodne o začatí 
konania, tak to konanie má byť rozhodnuté alebo ukončené do 60-tich dní odo dňa 
začatia konania. V danom prípade do najbližšie plánovaného tzv. riadneho mestského 
zastupiteľstva, ktoré je až na december by to nebolo možné stihnúť. Takže aj takýto tretí 
návrh dávam potom návrhovej komisii. Všetko. Ďakujem za pozornosť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Hlinka. Nech sa páči, pán poslanec 

Djordjevič. Nasleduje váš príspevok. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Rozmýšľal som nad tým, že či 

dnes k tejto téme vystúpim, ale musím povedať niektoré okolnosti, ktoré možno 
viacerým z ľudí, ktorí mi telefonujú, píšu emaily ukážu, prečo konám tak, ako konám. 
Mám telefonáty, emaily, cez sociálne siete som kontaktovaný, že ja najväčší krikľúň 
súčasnej košickej politiky svojmu rivalovi v desiatich článkoch sa nevyjadrujem. Prečo 
sa nevyjadrujem, poviem. Nejaké informácie o mojom kolegovi z mestského 
zastupiteľstva a zástupcovi Starého mesta som informácie mal pred voľbami, ale ja som 
chcel vyhrať čestne, lebo som si myslel a myslím si to aj teraz, že by som bol lepší 
starosta. Občania však teraz budú mať možnosť vyhodnotiť, teda ešte chcem povedať 
k tomu toľko. Ja nemám čo tu teraz rozprávať o tom, ako to je, lebo v prvom rade som 
neúspešný... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím, nerozprávajte o vašich pocitoch. Držme sa 

témy.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Chcem povedať len jednu vetu. Ja nechcem vyzerať iba ako 

uplakané decko, ktoré tu svojho rivala potápa. To je všetko. Potom už len chcem 
povedať iba toľko, že občania sami vyhodnotia, či boli zavedení, alebo neboli 
a vyhodnotia to pri ďalších voľbách. A viac k tejto téme zatiaľ vystupovať a hovoriť 
nebudem. Ďakujem za pochopenie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Do rozpravy sa chce prihlásiť pán námestník, len 

mu zlyhalo zariadenie. Pána námestníka prihláste do diskusie, prosím.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo, kým sa vyriešia technické 
problémy. Kolegovia, pri tomto bode môžem povedať, že chápem kolegov, ktorí sa 
pomýlia o deň, ale veľmi ma mrzí, keď aj bývalí naši poslaneckí kolegovia tvrdošijne 
odmietajú dodržiavať zákon a nakoľko som tu medzi obyvateľmi zahliadol bývalého 
poslanca a starostu mestskej časti Sever, pána Gaja, a pokiaľ mám správne informácie, 
nedodržiava zákon nielen tu na mestskom zastupiteľstve ale aj na mestskej časti Sever, 
tak by som ho poprosil, ak by bol všeobecný súhlas, aby nášmu plénu teda vysvetlil, 
prečo teda odmieta dodržiavať zákon, ktorí my všetci ostatní musíme rešpektovať. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, ukončujem 

rozpravu s tým, že rozprával som s pánom starostom Hlinkom, že tých 60 dní, ak teda 
poslanci rozhodnú, že chcú začať konanie, tak najvhodnejší termín, ktorý sme hľadali 
medzi tými základnými kalendármi a možnosťami aj úradu, aj zároveň by sme, ak by sa 
tak stalo, by sme to rokovanie poňali aj v širšom kontexte. Tak navrhovali by sme 
termín 6.11.2019. Prosím, skúste sa pozrieť, vieme sa k tomu vrátiť v priebehu dňa. Bol 
by to taký termín, ktorý by bol možno priechodný pre viacerých. Nech sa páči, prosím, 
návrhová komisia. Máte slovo. (pozn.: technický problém) Nejaký väčší technický 
problém. Dajme si minútu technickú prestávku. Prosím, neopúšťajte miesto. 
Reštartujeme celý systém.  

 
(pozn.: v prerokovaní bodu sa pokračuje na str. č. 44) 

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka) 
 
p. Gaj, obyvateľ mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka) 
 
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka) 
 
p. Plavčan, obyvateľ mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková 

nahrávka) 
 
p. Polaček, primátor mesta: (pozn.: technický problém – nie je k dispozícii zvuková nahrávka) 
 
p. Hegyesyová – Eleková, obyvateľka mesta: (pozn.: technický problém – z časti nie je k 

dispozícii zvuková nahrávka) ....k prepočtu spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu. Keďže mestská garsónka nie je vybavená hygienickými 
priestormi, ale využíva WC a sprchu vo vlastníctve všetkých vlastníkov bytov 
v bytovom dome. Problém bol v tom, že v zmluve o prepočte podielov na spoločných 
častiach domu. Nebola aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predmetnú garsónku 
medzi predávajúcim mestom Košice a kupujúcim Ing. Jurajom Hegyesyim. Prepočet 
podielov na spoločných častiach domu bol potrebný teda k tomu, že hygienické 
príslušenstvo k predmetnému bytu je v spoločnom vlastníctve vlastníkov bytov. Teda 
mesto vlastní byt bez príslušenstva. V tom čase po skúsenostiach vlastníkov s 
predošlými nájomcami mestskej garsónky - asociálna rodina, pravidelne porušujúca 
domový poriadok, dokonca bol zistený nelegálny odber elektriny riešený políciou, 
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odber vody bez merania skutočnej spotreby, sa vlastníci rozhodli nepodpísať nájomnú 
zmluvu o prepočte podielov mestom v obave, že mesto opätovne pridelí priestor 
prostredníctvom referátu sociálnych vecí opäť sociálne slabšej rodine. Niekoľkokrát v 
priebehu rokov sa snažili osloviť a osobne stretnúť s pánom Sopoligom, aby sme sa 
informovali o stave riešenia veci. Osobne sa nám stretnúť s ním podarilo dvakrát, no na 
každom stretnutí nám bolo povedané, prečo sa daná vec nedá riešiť k našej spokojnosti. 
Vysvetlili sme problém zmiešaných vlastníckych pomerov v našom bytovom dome, čo 
znemožňuje odpredaj riešiť štandardným postupom. Predaj hybridného vlastníctve je 
komplikovaný tobôž, keď je vlastníkom mesto a je problém ozrejmiť vzťahy a navrhnúť 
možné riešenie niekomu kompetentnému. Sme si istí, že  existuje spôsob, ako túto vec 
vyriešiť napriek osobitnému zreteľu, tak ako je vlastne tento dlhotrvajúci stav, preto sa 
obraciame priamo na vás s nádejou, že všetko v živote je riešiteľné, ak je vôľa. V roku 
2018, predpokladám, v nadväznosti na našu opätovnú žiadosť z roku 2007, bol priestor 
garsónky bytu č. 7 v bytovom dome na ulici Letná 11 a 13 zaradený do jednania 
mestského zastupiteľstva, kde v schválenom uznesení bol určený predaj formou verejnej 
dražby. Následne boli určené termíny obhliadok. Dražba však nebola oznámená na 
stránkach mesta a tak sme zisťovali čo je vo veci. Dražba bola pozastavená. Máme k 
dispozícii mail od pána Sopoligu zo dňa 9. 8. 2018. Dôvod zrušenia dražby nepoznáme 
dodnes. Nevieme, ako teda ďalej vo veci pokračovať. Dúfame, že popísaná chronológia 
vývoja celej veci je zrozumiteľná. Ak bolo potrebné poskytnúť doplňujúce informácie, 
sme viac ako ochotní ich poskytnúť aj osobne. Veľmi si vážime vašu ochotu zaoberať 
sa prípadne našim problémom a ďakujeme za pochopenie a pomoc pri riešení odkúpenia 
nevyužitého zdevastovaného priestoru, ktorý by sme následne po odkúpení a prevedení 
do nášho vlastníctva zrekonštruovali, vyriešili zároveň problém vlastníkov bytov, ich 
vlastníckych podielov a spoločných priestorov domu. Znížila by sa tak energetická 
náročnosť bytového domu, keďže ide o zdevastovaný priestor nevykurovaný, 
neudržiavaný s netesnými oknami po životnosti ovplyvňujúci vzhľad bytového domu. 
Keďže omietka fasády v problematickom priestore je už značne opadáva. Momentálne 
mám k dispozícii aj podpisovú listinu vlastníkov bytov, ktorí sú za to, aby sme vlastne 
predmetnú garsónku odkúpili a vyriešili vlastne vlastnícke pomery. Z mojej strany je to 
všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za vypočutie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Verím, že majetkové prípravy k tomuto 

prípadu, podklady a prípravy na poradu primátora. Medzi ďalšími prihlásenými je aj 
pani Konečná Patrícia k výstavbe charitného domu. Pani Patrícia, je tu medzi nami? Ak 
nie, tak pán Kežeľ Kristián – medzigarážové komunikácie. Je medzi nami? Nech sa 
páči, s témou medzigarážové komunikácie. 

 
p. Kežeľ, obyvateľ mesta: Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, vážené poslankyne, 

vážení poslanci, vážení občania mesta Košice, moje meno Ing. Kristián Kežeľ a témou 
môjho vystúpenia je poukázať na stav medzigarážových komunikácií. Som vlastníkom 
garáže v lokalite ohraničenej ulicami Michalovská, Popradská, Bardejovská na Terase. 
V tejto lokalite je dokopy cca 700 garáži, z tohto 171 garáži je nazvime to na hornom 
poschodí a práve prístupová cesta k tomuto hornému poschodiu je pre nás majiteľov 
garáží v tejto lokalite problém číslo 1. Problémom číslo 2 je neexistujúce verejné 
osvetlenie v tejto lokalite a verte mi, že nie je nič príjemné chodiť v zimnom období, 
ráno o šiestej alebo večer o 18-stej do garáže po auto alebo hociktoré iné ročné obdobie 
v noci za tmy. Jednak je to nebezpečné, pretože vôbec nie je vidno, kto sa potuluje v 
tejto lokalite a zároveň je to raj pre zlodejov, vykradali garáže za tmy. Celá parcela 
medzigarážovej komunikácie je v majetku mesta Košice. Jedná sa o parcelu číslo 
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1393/1.  Táto prístupová cesta ku týmto 171 garážam je v absolútne nevyhovujúcom 
stave. Je tam veľké riziko poškodenia podvozku auta a už sa v minulosti stalo, že bola 
rozbitá olejová vaňa na tomto úseku a na niekoľko desiatok metrov pás vytečeného 
oleja. Už 20. marca 2019 sme sa na mieste stretli spolu s ďalšími dvoma majiteľmi 
garáži aj so starostom mestskej časti Západ pánom magistrom Vrchotom a jeho 
zástupcom pánom magistrom Berinšterom, aby sme poukázali na potrebu 
vyasfaltovania tohto úseku najazdu do horného poschodia garáží a tak isto sme 
prízvukovali, že v rámci našich možností vieme prísť a pomôcť pri realizácii tak, aby 
náklady s tým spojené boli pre mesto čo najnižšie. Chcem však aj tu pred poslancami 
mestského zastupiteľstva a pánom primátorom poukázať na tento problém a aby sa 
vyčlenili finančné prostriedky na opravu tohto úseku. Len pre informáciu a krátkosť 
času uvediem, že daň za nehnuteľnosť za vlastnenie garáže je jedno euro za meter 
štvorcový, čo je trojnásobok oproti dani za nehnuteľnosť na byt. Sám som vypočítal, že 
mesto na dani z nehnuteľnosti berie len za týchto 171 garáží približne 3.100,- Eur ročne. 
Za 10 rokov je to 39.000,- Eur, ale investované tam nebolo, povedzme si úprimne, za 
posledných 30 rokov asi 0,- Eur. V zime vám tam nikto nepríde odrhnúť sneh, ani o to 
nežiadame, vieme si svojpomocne odrádzať sneh s lopatami. Mestská polícia neprejde s 
autom v noci pomedzi garáže, aby pôsobila preventívne, aby odrádzala prípadných 
zlodejov od krádeží. Chýbajúce verejné osvetlenie som už spomínal. Od 20. marca, keď 
sme sa prvýkrát stretli so starostom Západu a jeho zástupcom pri garážach, sa však 
v záujme o riešenie daného problému a aktívne sa zúčastňujem poslaneckých dní s 
pánom Berinšterom. Po poslednom poslaneckom dni sa mi dostala aj odpoveď referenta 
pre dopravu z magistrátu, citujem: Účelová komunikácia vedúca ku garážam na 
Michalovskej ulici sa nachádza na pozemku mesta Košice, ale ako stavba komunikácie 
nie je majetkom mesta. Mesto Košice správu a údržbu danej účelové komunikácie 
nevykonáva. V zmysle § 3 d Cestného zákona č. 135 z roku 1964 zbierky zákonov 
o pozemných komunikáciách odsek 4 sú účelové komunikácie vo vlastníctve štátu alebo 
iných právnických a fyzických osôb. Pri účelových komunikáciách vykonávajú správu 
právnické a fyzické osoby, ktorým daná komunikácia slúži. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti si opravu účelovej komunikácie musia zrealizovať vlastníci garáži  na 
vlastné náklady. Ostal som dosť nemilo prekvapený touto odpoveďou z magistrátu, 
pretože pred voľbami viacerí poslanci mali a doteraz na stránke Fungujúce Košice majú 
tieto body v programoch, kde uvádzajú, že sa budú venovať oprave dlhodobo 
zanedbaných medzigarážových komunikácii alebo aj pán primátor Polaček má 
predvolebné video z garážovej lokality na Čárskeho ulici, kde poukázal to, že chce 
problém týchto zanedbaných medzigarážových komunikácií riešiť, že úprimne 
povedané, my majitelia garáží sme oddávna, toto ešte EEI nebolo, platcami za 
parkovanie nákladiakov po garáže, dať nehnuteľnosti, niektorí aj ročný prenájom 
pozemku pod garážou od mesta. Týmto našim počinom sme dobrovoľne uvoľnili 
parkovacie miesto pred svojimi blokmi pred druhých, ktorí žiadne poplatky za 
parkovanie neplatia, ale mesto Košice aj minulosti rozšírilo počet parkovacích miest na 
sídliskách pred blokmi a robiť to pre tých ľudí zadarmo. Tam už neplatí zákon, že 
občania si majú vybudovať parkovacie miesta pred blokmi na vlastné náklady, pretože 
im tieto parkovacie miesta budú slúžiť. A ešte sa vrátim k slovnému spojenie stavba nie 
je majetkom mesta Košice. Ja sa pýtam, aká stavba, je to len ujazdená vrstva štrku, blata 
a kadečoho, čo tam ľudia navozili, aby to aspoň to ako tak bolo zjazdné. Všetko v rámci 
možností, našich, si robíme sami, ale naozaj nemôže mesto chcieť, aby sme si 
zabezpečili asfaltovanie komunikácie vo vlastníctve mesta na naše náklady. My sme 
fyzické osoby, ktoré využívajú garáže na odparkovanie svojich vozidiel. My nie sme 
investor alebo developer, ktorému mesto povie, dobre postavte si tu bytovka, alebo 
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supermarket, vybudujte ku tomu prístupovú cestu, vybudujte chodníky pre peších alebo 
pre cyklistov. My sme občania mesta, ktorí tu platia dane, majú tu trvalý pobyt, v tomto 
meste žijú a pracujú. Ak chceme, aby sa uvoľnili parkovacie miesta pred blokmi, tak 
prístup ku garážam musí byť na úrovni 21. storočia. A ak sa bavíme 
o najminimalistickejšom riešení, tak sa bavíme o približne deväťdesiatich metroch 
štvorcových, čo sa vie zahrnúť do hocijakého iného projektu  asfaltovania nejakej cesty 
rozširovania parkoviska alebo oprava chodníka v okolí. Ďakujem veľmi pekne za 
pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán Knotek k zvyšovaniu cien alebo 

zvyšovaniu úhrad na Garbiarskej, teda v Stredisku sociálnej pomoci, pravdepodobne. 
A sa ešte chcem spýtať, či je tu pani Konečná, keby sme začali skôr, chcela vystúpiť, 
pani Konečná Patrícia. Nech sa páči, pán Knotek. Máte slovo, nech sa páči.  

 
p. Knotek, obyvateľ mesta: Vážený pán primátor, vážení poslanci, poslankyne, vážení hostia, 

volám sa Knotek Oto a bývam a žijem v Domove sociálnych služieb na Garbiarskej. Asi 
viete, o čo sa jedná. Z môjho pohľadu osobného za svoju osobu a chcem poukázať na 
fakt, že od roku 2012 neboli zvyšované úhrady za služby a prečo sa teraz navrhuje 
zvýšenie, keďže doteraz nikto nevenoval pozornosť úhradám, preto je neúnosné také 
vysoké skokové navýšenie úhrad. Navrhujem, aby sa toto zvýšenie prediskutovalo a 
odložilo po dôkladnom a po dôkladnom prešetrení a zvážení výšky úhrady. Veľmi ma 
obmedzuje napr. úhrada za lieky a iné poplatky a v rámci starostlivosti štátu o seniorov 
by bolo vhodné, aby aj štát prevzal zodpovednosť a pomohol riešiť túto situáciu. 
Osobne si myslím, keď riešenie zvyšovania týchto poplatkov sa neriešilo od roku 2012, 
tak ešte pár mesiacov počká a vytvorí spravodlivý sociálne primeraný návrh zmeny. 
Ďakujem za pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujeme veľmi pekne, pán Knotek. Ešte raz sa pýtam, či tu je 

pani Konečná, ak nie, stráca pani Konečná poradie. O slovo poprosila aj pani Eva 
Kožejová, ktorá chce vystúpiť ku charite. Pani Kožejová, tam máme mikrofón. 

 
p. Kožejová, obyvateľka mesta: ...takisto platím nájomné ako každý iný, tak ako aj vy 

poslanci tu platíte. Tieto zmluvy, ktoré sú väčšinou podpisované sú v neprospech, nie že 
nášho štátu, ale takisto v neprospech Košičanov, ako občanov mesta Košíc. Poukazujem 
na to, že podľa zákonov, ktoré boli v Národnej rade dosial schválené nezodpovedajú 
tomu, ako sa nakladá s majetkom, nehnuteľnosťami a pozemkami. Nájomné za 
pozemok a potom dokonca za budovu. Pýtam sa, ktoré postaví charita arcibiskupská. 
Pýtam sa vás, kto bude potom všetky tie náklady doslova platiť? Poslanci mesta Košíc, 
občania, kto bude mať peniaze, to budeme platiť práve za tento objekt, ktorý postaví 
charita alebo investor. Skutočne, jasne by som povedala, že by som túto zmluvu celkove 
načisto dala zrušiť. A pýtam sa aj na to, že kto, keď je tu 1 200 a 5, 10 rokov, koľko tu 
bude bezdomovcov, ľudí, ktorí majú tie isté podmienky ako každý jeden istý občan túto 
nielen mesta Košíc ale v našom štáte? Ostala som tak isto bez zamestnania, ale istotne 
som nezostala na ulici, platila som aj, z tých 62 eur, ktoré som dostávala, za svoju 
vlastnú garsónku nájomné. Nikde som sa nechodila natoľko doprosovať, aby niekto za 
mňa platil. Nikto tu v tomto našom meste za mňa neplatil nájomné za garsónku. 
Neostala som, záleží od človeka. Bezdomovci sa budú musieť alebo aj občania nášho 
štátu, naučiť sami o seba sa postarať. Nikto nie je povinný sa postarať o ľudí, ktorí si 
myslia, že nebudú pracovať, že všetko budú dostávať zo strany štátu, alebo že občania 
za nich budú za všetko platiť. Si uvedomte, keď ste tu ako poslanci a pán primátor, že 
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nebude sa to dať do nekonečna takto robiť. Choďte do západných štátov. Uvidíte, že 
budú musieť, všetci, ktorí túto sú napríklad v meste bezdomovci, ale nie sú tu len 
z okolia Košíc a prichádzajú z jednotlivých miest, pretože v iných mestách občania 
odmietajú podporovať takýchto ľudí. Jasne, evidentne, do kedy, pýtam sa, do kedy 
budete toľko charity nakoniec stavať a z akých nákladov, keď všetko stojí peniaze. 
Investor môže za dva roky nepostaviť tú charitu, potom to presunie o ďalšie tri roky 
a nakoniec sa stane, že sa robia nehorázne podvody. Môžu napadnúť túto zmluvu, 
pretože jasne na to budú poukazovať, že jednoducho sa budú buď presúvať, alebo 
nebudú mať na to peniaze. Na toto poukazujem. A apelujem, že takéto zmluvy skutočne 
by som a toto čo som povedala a jasne dať arcidiecéze a doslova poviem aj cirkvi 
najavo. Z vlastných prostriedkov, aby si to postavili a dala tam podmienku dva roky, 
žiadne 5, žiadne 10 rokov. Pretože sa to potom presúva a skutočne narastajú aj finančné 
zdroje. Kto bude to platiť. Vy ako poslanci alebo občania mesta Košíc? Keď to presunú 
na koniec nie z dvoch na 5 výstavbu, tohto charitného domu, ale na desať. Náklady 
budú stúpať neúmerne a nakoniec budú žiadať, aby mesto alebo ďalší občania do toho 
vrážali čoraz väčšie a väčšie peniaze. Odmietla by som výstavbu. V Bratislave, iné 
mestá tuto na Slovensku nevedia teraz, ale prichádzajú z Rumunska a ďalších okolitých 
štátov ďalší občania a hovoria, že žiadajú buď byty, peniaze alebo do charity a nakoniec 
to čo sa robí, polícia nikde nevie urobiť poriadok. Je menej policajtov tu v meste 
Košiciach, či sú to mestskí alebo aj štátni policajti. Jednoducho nie je dostatok, aby 
vedeli urobiť poriadok. Benátky, alebo skôr ešte aj v Ríme nevedia urobiť. Vraždy 
denno denne a polícia už žiada taliansku vládu, aby urobili poriadok. Vraždy na každom 
doslova dennom poriadku. A poviem ešte aj to, že skutočne už odmietajú, poviem 
nakoniec migrantov. Toto isté, aj Bratislava už nevie urobiť poriadok. Nemajú peniaze 
na to, dali jasné verejné vyhlásenie, nemajú z čoho čerpať. Nemajú charitu, chce síce 
zakázať, nechce do toho vraziť peniaze, investor dosiaľ neoprávnene potom požaduje 
v svoj vlastný prospech nehorázne podmienky. Poviem takto, že tam kde je Bosáková, 
chcú urobiť jednu štvrť pre majetných ľudí, tak ako to urobili v niektorých častiach pri 
Bratislave a to priamo na nábreží, kde je Dunaj. Tam choďte a uvidíte pre koho sú tam 
to postavené. Pre koho developer a táto investorská spoločnosť pre koho stavia. 
Nakoniec vám to môžu občania a zas verejne, doslova vytknúť a oprávnene, že to bolo 
dohodené, kšeft... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Kožejová, veľmi pekne vám ďakujem za váš príspevok. 

Ďakujem, že sme si povedali svoje. Podľa § 36 písmena a rokovacieho poriadku po 30-
tich minútach v rámci bodu Slovo pre verejnosť sa otvára rozprava k predneseným 
príspevkom. Nech sa páči, otváram rozpravu. Poprosím mestskú políciu, aby vysvetlila 
našej spoluobčianke, že jej čas vypršal. Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja mám len jednu otázku týkajúcu sa práve 

takýchto podnetov. Existuje nejaký zoznam, alebo evidujú sa vyriešené problémy týchto 
ľudí, relevantné problémy, ktoré odznejú v bode Slovo pre verejnosť? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, evidujú sa. Niektoré sa dajú vyriešiť ľahko, niektoré sa 

prediskutujú so samotnými prednášateľmi a niektoré, žiaľ, naše zákony a pravidlá 
nedokážu samospráve, aby ich vyriešila. Čiže je to naozaj individuálne a v každom 
prípade ojedinelé. S faktickou, nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán 

primátor. Ja osobne som si pozorne vypočul pána, ktorý tu hovoril o lesoch, o stromoch 
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a tak ďalej. Stále mám svoju predstavu vlastne, že s mestskými lesmi prejdeme tie lesy 
napríklad v intraviláne sídliska Ťahanovce a budeme hľadať možnosti cyklotrás, 
budeme hľadať možnosti studničiek ako, čiže zarastených studničiek, ktoré vraj 
existujú, ale jednoducho sú tak zarastené, že nie je možné ich v súčasnosti identifikovať. 
Takže rád by som za tie tri a pol roka, alebo tri roky ešte, skúsil niečo urobiť na sídlisku 
Ťahanovce aj v intraviláne sídliska Ťahanovce, toho nášho lesa a lesoparku, aby tí 
občania mali, by som povedal, lepší komfort, čo sa týka rekreácie a fakt pozorne som si 
ho vypočul. Ako jednoducho ja pána Trošku tak z videnia poznám, ale tie názory a 
nápady a určité veci veľmi rád zoberiem a nie sú zlé, takže ďakujem za tento predslov. 
Ďakujem 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Keď nie, poprosím 

pána Herrgotta z oddelenia referátu kultúry, nakoľko tu vznikli obvinenia hlavne tohto 
oddelenia z netransparetnosti a z nedodávania služieb, aby sa prosím vyjadril k tomu, čo 
tu bolo povedané, alebo pravdu povediac, ja som celkom tomu nerozumel. Nech sa páči.  

 
p. Herrgott, vedúci referátu marketingu a kultúry: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán 

primátor, vážené dámy, vážení páni, poslanci, poslankyne, veľmi krátka informácia na 
obvinenia, ktoré tu odzneli pred malým okamihom. Mesto Košice pre vašu informáciu 
robí na technické a niektoré časti umeleckých programov verejné obstarávanie napriek 
tomu, že zo zákona o verejnom obstarávaní tieto robiť nemusíme. Toto je veľmi 
dôležitý faktor, musíme pripomenúť všetky tieto najmä pre technické špecifikácie 
všetky zákazky na sumu 1.000,- Eur nám vyplýva nie povinnosť, ale je to náš, chcem 
povedať, taký bonus, aby sme boli naozaj ešte transparentnejší. V prípadne pána 
Šimona spoločnosti Pro Production, ktorá tu bola viackrát spomínaná, som si v tomto 
kalendárnom roku vybral trh najväčšie projekty, ktorých verejnej súťaže sa aj on 
zúčastnil, tak ako sa ich zúčastňujú ostatné spoločnosti. Tou 1. takou veľkou v tomto 
roku bolo podujatie Košické Benátky, kde sa do súťaže prihlásili 2 spoločnosti a vyhrala 
práve spoločnosť Pro Production pán Olega Šimona. Chcem upozorniť, že ani v tomto, 
ani v ostatných prípadoch, ktoré poviem, nešlo o rozdiel medzi jednou a druhou 
ponukou iba o 10,- Eur. V jednom prípade išlo o menší rozdiel, v jednom o dosť 
výrazný rozdiel, takže toto sú Košické Benátky, ktoré tam boli spomínané. Inak veci, 
ktoré hovorím, sú všetky vyhodnotené, pretože mesto Košice používa práve na 
vyhodnotenia na tieto verejné obstarávania systém elektronickej komunikácie Jozefína, 
takže všetky tieto výsledky si ľudia môžu pozrieť na internetovej adrese práve tejto 
elektronickej komunikácie 2. vec, ktorá tu bola spomenutá, bolo Hokejové mestečko. 
Hokejové mestečko bolo rozdelené do dvoch častí. Zvlášť sme obstarávali LED 
obrazovku a zvlášť sme obstarávali prestrešenie, pódium na program vrátane jeho 
ozvučenia. Spoločnosť pána Šimona sa zúčastnila výberového konania, teda poslala 
svoju ponuku pre program, nie pre LED-ku. A opäť tam bola   ponuka najnižšia a ak by 
vás náhodou zaujímalo, nie som si istý či to v zázname odznelo, ale môžem povedať, že 
pán Šimon robil zvuk aj s prestrešením aj na nedávnych Košických slávnostiach vína, 
ktoré opäť prešlo verejným obstarávaním a opäť ponuka pána Šimona bola, tu musím 
povedať, že bezkonkurenčne najnižšia. Išlo o väčší rozdiel ako je 1.000,- Eur medzi 
ostatnými ponukami. Čo sa týka samotnej špecifikácie, špecifikáciu mesto Košice a 
referát marketingu a kultúry zadáva vychádzajúc zo špecifikácií programov a 
technického zabezpečenia z predchádzajúcich rokov, kontrola dodaných týchto vecí je 
všeobecne a najmä pohľadom zo skúseností v tých predchádzajúcich a nám sa ani v 
jednom prípade nestalo, že by v špecifikáciách bol taký a taký druh ozvučenia a zrazu 
by mi prišli a to ozvučenie by bolo menšie. Nestalo sa ani v prípade pána Šimona, že by 
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sme obstarávali, teraz poviem príklad, obstarávali sme prestrešenie vo veľkosti 8 x 8 m 
a bolo by to prestrašenie iba 5 × 5 m, takže mám taký pocit, že všetky tieto pochybnosti 
boli smerované, nechce povedať, že zbytočne, lebo každý má na to právo, ale nie sú 
pravdivé. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Chce sa niekto ešte do rozpravy 

k spomenutým témam prihlásiť? Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Môžem reagovať na toto? Chcem sa len opýtať, 

že teda v tom období za posledné, teda za rok 2019, či aj iné spoločnosti, ktoré dodávajú 
techniku dodávali pre mesto techniku okrem pána Šimona. 

 
p. Herrgott, vedúci referátu marketingu a kultúry: Samozrejme, že áno a asi s najväčšou 

pravdepodobnosťou sa pán poslanec pýtaš, že či teda skôr vyhrala aj nejaká iná 
spoločnosť, lebo asi to bude viac ľudí zaujímať. Tak samozrejme, áno pán Šimon a jeho 
spoločnosť Pro Production nerobila väčšinu podujatí, ktorých organizátorom je mesto 
Košice, ale normálnym bežným podielom z toho, čo mesto Košice obstarávalo, či už v 
rámci verejného obstarávania alebo v rámci zabezpečovania zvuku, ktorého suma je 
nižšia ako 1.000,- Eur. V takomto prípade my neobstarávame. Tak robia aj všetky 
ostatné spoločnosti. Najčastejších je 5 tých najväčších. Väčšina z nás ich pozná 
v Košiciach, tak strašne veľa ponúk zase nie je.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Skúste ich vymenovať, s kým každým pracujeme, prosím.  
 
p. Herrgott, vedúci referátu marketingu a kultúry: Najčastejšie spolupracujeme, už sme 

spomínali Olega Šimona, spoločnosť BV Music, spoločnosť Topevent a spoločnosť 
Dolphin, to sú tie najčastejšie, najčastejšie firmy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky do diskusie? Ak nie, 

diskusia je v tejto veci uzavretá. Ak sa chce niekto zapojiť do súťaží mesta Košice, vždy 
to môže urobiť aj agentúra Gaja Production. Ďakujem pekne. Bod č. 1 uzatváram. Nie 
sú v ňom prípustné uznesenia a teda posúvame sa ďalej. Je 12 hodín 20 minút, preto sa 
posúvame k bodu č. 2 medzi tým. 

- - - 
 
Bod č. 1/3 (pokračovanie v diskusii zo str. č. 38) 
Informácia o činnosti Komisie MZ na ochranu verného záujmu pri výkone funkcie 
verejných funkcionárov.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Musíme sa teda vrátiť k bodu č. 1/3, ktorého predkladateľom je 

pán poslanec Hlinka, zároveň predseda komisie na ochranu verejného záujmu, kde sme 
pripravovali hlasovania o tých priestupcoch, ktorí nesplnili zákonom stanovené 
podmienky. Boli sme tesne pred hlasovaním. Prosím, máme zasunutých 31 kariet. 
Poprosím možno gong a poprosím poslancov, aby prišli na svoje miesta. Sme tesne pred 
hlasovaním a prosím, ešte si dajme minútu. Vieme dať tabuľu prezentácie, kto každý je 
prezentovaný. Vieme dať obrazovku? Ďakujem. Čiže prosím, prezentujme sa. Tí, ktorí 
nie sú prezentovaní. Zasunutých, prezentovaných je 32 poslancov, 33 kariet, 32 
prezentovaných. Pán poslanec Petrovčik nie je v sále. V poriadku. Ďakujem pekne. 
Návrhová komisia má slovo. Rokujeme o bode, ktorého predkladateľom je pán poslanec 
Hlinka a ako predseda komisia na ochranu verejného záujmu. Návrhová komisia máte 
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slovo.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Pán doktor 

Jaroslav Hlinka, predseda komisie na ochranu verejného záujmu predložil 3 návrhy na 
uznesenie, o ktorých sa bude hlasovať samostatne. Prečítam 1. návrh na uznesenie: 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 ods. 1 písmena b) a čl. 9 ods. 2 písmena 
a) a nasl. ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov po A) 
začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z 
dôvodu porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 
ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov po a) voči poslancovi Jánovi Dečovi, 
ktorý podal písomné oznámenie za rok 2018 dňa 2. apríla 2019.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dáme hlasovať o tomto návrhu: 
 
Hlasovanie č. 32: za: 25, proti: 0, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia, druhé 

hlasovanie. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Po b) začína konanie vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať 
oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej čl. 7 ústavného zákona 357 z roku 2004 Zb. 
zákonov voči poslancovi Jaroslavovi Dvorskému, ktorý podal písomné oznámenie za 
rok 2018 dňa 18. júna 2019.“ 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. Teraz. 
 
Hlasovanie č. 33: za: 28, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Návrhová komisia, prosím o tretí návrh. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Po c) začína konanie vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať 
oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej čl. 7 ústavného zákona číslo 357 v roku 
2004 Zb. zákonov voči poslancovi Mariánovi Gajovi, ktorý nepodal písomné oznámenie 
za rok 2018.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 34: za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle predloženého návrhu po B) poveruje doktora Jaroslava Hlinku, predsedu 
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
vyzvať verejných funkcionárov, proti ktorým sa začali rokovania, aby sa vyjadrili k 
začatiu konania. Termín do 30. septembra 2019.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Hlasujme.  
 
Hlasovanie: za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 ods. 1 písmená b) a čl. 9 ods. 2 písmena b) a nasl. 
ústavného zákona č. 357 v roku 2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov po A) berie na 
vedomie podnet Komisie MZ v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov voči poslancovi Ing. Igorovi Petrovčikovi pre porušenie 
čl. 7 ods. 1 písmená e) ústavného zákona, podľa ktorého verejný funkcionár neuviedol v 
oznámení svoje majetkové pomery, ktorými sa rozumie okrem iného existencia 
záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-
násobok minimálnej mzdy. Po B) začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 písmená 
e) ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov, podľa ktorého je verejný 
funkcionár povinný uviesť oznámenie aj svoje majetkové pomery, ktorými sa rozumie 
okrem iného existencia záväzku, ktorého predmetom nepeňažné plnenie v menovitej 
hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy voči poslancovi Ing. Igorovi 
Petrovčikovi, ktorý neuviedol v oznámení za rok 2018 svoje majetkové pomery, 
ktorými sa rozumie okrem iného existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné 
plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy a tým uviedol v 
oznámení podľa čl. 7 nie úplne alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových 
pomerov. Po C) poveruje doktora Jaroslava Hlinku, predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyzvať Ing. Igora 
Petrovčika, aby sa vyjadril k podnetu na začatie konania. Termín do 30. septembra 
2019.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 36: za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne, návrhová komisia, to je 

všetko? Ešte jeden návrh.  
 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Tretí návrh na 

uznesenie a to: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 ústavného zákona 
č. 357 v roku 2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov žiada primátora mesta Košice o 
zvolanie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach na deň 6. 11. 
2019 za účelom rozhodnutia v začatom konaní vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 37: za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne, bod č. 1/3 sme 
vyčerpali. 

- - - 
 
Bod č. 2 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Posunieme sa k bodu č. 2. Pred bodom č. 2 mi dovoľte privítať 

v rokovacej miestnosti pánov, ktorí v rámci výberových konaní vyhrali a boli určení na 
dnešné rokovanie, teda vítam v rokovacej miestnosti pána Jaroslava Tkáča, pána Petra 
Vrábeľa, pána Tomáša Kizeka a pán Tomáš Petraško vybehol, takže je tu. Budeme 
rokovať v bode č. 2. Kolegov som predstavil. Ak by ste mali možno, aj asi stihneme 
medzitým aj obedňajšiu prestávku. Následne príde aj tento bod na rokovanie. Ak by vás 
niečo zaujímalo, využite prosím priestor na neformálne porozprávanie sa s týmito 
výhercami. Nasleduje bod č. 2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta 
Košice. Nech sa páči, pán hlavný kontrolór. Máte slovo, nech sa páči, uveďte váš 
materiál.  

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán 

primátor, Útvar hlavného kontrolóra od posledného mestského zastupiteľstva vykonal 
celkom 2 kontroly. Jedna kontrola bola v Dopravnom podniku mesta Košice. Tá bola  
rozsiahlejšia a ďalšia kontrola bola kontrola dane za ubytovanie, kde sme ju vykonali u 
tridsiatich prevádzkovateľov ubytovacích zariadení. Okrem toho Útvar hlavného 
kontrolóra sa venoval aj niekoľkým podnetom smerujúcim ku nakladaniu s majetkom 
mesta, ku parkovaniu ťažko zdravotne postihnutých a do oblasti financovania. Môžem 
skonštatovať, že pri kontrolách sme zistili nedostatky v oblasti vykonávania finančnej 
kontroly. Opakovane môžem upozorniť, že ide o nedostatky v oblasti administratívnych 
finančných kontrol a finančných kontrol na mieste. Zistili sme nedostatky pri nakladaní 
s majetkom, ale aj pri verejnom obstarávaní. Kontrola zameraná na miestnu daň za 
ubytovanie poukazuje aj na systémové nedostatky v oblasti prípravy a dodržiavania 
všeobecne záväzných nariadení mesta. Mesto v budúcnosti by malo venovať väčší dôraz 
na kvalitu prípravy všeobecne záväzných nariadení a hlavne na priebežnú kontrolu ich 
súladu s novými všeobecne záväznými predpismi a na kontrolu ich aktuálnosti, na 
zabezpečenie na výkon ekonomických správnych konaní. Podotýkam správnych, tzn. 
jedná sa o porušovanie finančnej disciplíny alebo sa jedná o porušovanie všeobecne 
záväzných nariadení. Tiež zvýšiť dôraz aj na oblasť sankcionovania a v oblasti 
využívania možnosti, ktoré nám dáva daňový poriadok. Možno žeby tu bola vhodná aj 
určitá parafráza s Martina Kukučína, pretože nedávno tu bolo výročie vzniku 1. 
slovenského gymnázia, ktorý je, ktoré bolo dôležité pre celé Slovensko. Také isté 
dôležité, ako pre celé Slovensko je taký istý aj dôležitý Dopravný podnik mesta Košice, 
tzn. parafráza, kto povie meno Dopravný podnik mesta Košice, kto zostal by pri 
vyslovení tohto mena chladným, o tom hovoria aj výsledky našej kontroly. Kde by som 
len chcel zdôrazniť z toho objemu stránok, ktoré sme vyprodukovali, niekoľko 
dôležitých faktov. Chcel by som upozorniť na dlhodobé nedostatky v oblasti 
dodržiavania základných zákonov, ktoré platia pre oblasť mestskej hromadnej dopravy. 
Je to v oblasti prevádzkovania dráh, je to v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhach, 
či už električkovej alebo trolejbusovej. Mesto dlhodobo sa nevenovalo otázke odbornej 
kvalifikácie, odbornej spôsobilosti u tých členov výkonných orgánov, výkonných 
riadiacich orgánov mesta, ktorí zodpovedajú sa za túto prax a majú, a je to povinnosť v 
zmysle zákonov jednak 513/2009 jednak zákona 514/2009. Ďalšie nedostatky v 
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dopravnom podniku smerovali do oblasti nakladania s majetkom mesta, ktorý bol 
zverený dopravného podniku mesta, do oblasti práce s pohľadávkami, do oblasti 
starostlivosti o údržbu dopravných prostriedkov alebo sociálne zázemie pracovníkov 
alebo vodičov dopravných prostriedkov. Nedostatky boli zistené aj v oblasti 
zabezpečovania alebo riešenia reklamy na dopravných prostriedkov a reklamy na 
majetku, ktorý spravuje alebo ktorý mal vo vlastníctve dopravný podnik. Tu by som 
chcel naozaj zdôrazniť, že tak ako mesto by malo v zmysle zákonov zabezpečiť 
dopravnú obslužnosť celého územia mesta k plnej spokojnosti obyvateľov mesta, ale tak 
isto by zmluva o službách mestskej hromadnej doprave nemala byť len obyčajným 
zdrapom papiera, ktorý si niekoľko rokov presne 6 rokov nikto nevšíma, ale jednoducho 
zmluva o službách v mestskej hromadnej doprave by mala byť základom pre korektný, 
obojstranný a právny zmluvný vzťah medzi mestom ako objednávateľov a Dopravym 
podnikom mesta Košice ako dodávateľom dopravných výkonov. Pre informáciu ešte 
poslancom chcem uviesť, že dnes nedávno som obdržal opatrenia, ktoré prijal pán 
Generálny riaditeľ dopravného podniku smerom k odstráneniu príčin a zistených 
nedostatkov. Tých opatrení je celkom 40. Kontrolné zistenia ďalšie Útvaru hlavného 
kontrolóra poukazujú na potrebu sprísniť postupy pri správe miestnych daní a prípadne 
do procesu kontroly a do procesu riešenia miestnych daní zapojiť aj mestské časti. 
Vyskytuje sa strašne veľa prípadov, kedysi daňové subjekty neplnia oznamovaciu 
povinnosť. Čo sa týka realizácie plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
na 2. polrok, v súčasnej dobe prebiehajú kontroly na školách na ulici Podjavorinskej a 
na ulici Miškoveckej a okrem toho znova sme sa vrátili do dopravného podniku, kde 
vykonávame kontrolu súčasne s prizvaním zamestnancov referátov kontrolingu, auditu a 
referátu verejného obstarávania. Jedným bodom z dnešného rokovania mestského 
zastupiteľstva, konkrétne v bode 7 by malo byť prerokovanie prijatia návratných 
zdrojov financovania. Tu chcem informovať mestské zastupiteľstvo, že po preverení 
podmienok dodržiavanie podmienok v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy sú zákonné podmienky zo strany mesta dodržané. Dá sa povedať, 
že mesto má dostatočnú rezervu, aby tieto problémy a takéto prijatie návratných zdrojov 
financovania zvládlo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 2. 

Nech sa páči, pán poslanec.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, ja som chcel reagovať na tú vašu 

vsuvku pred týmto bodom a to v rozsahu, že ste hovorili, že sú tu prítomní výhercovia. 
Vyhrali výberové konanie, úspešní uchádzači, to je v poriadku. Nie, nejdem sa tu chytať 
slovíčok, len by som poprosil, ak sú na nich kontakty, aby sa tu dostavili, keď je to 
možné, aby nedošlo k situácii ako naposledy. Pán Ihnát nechcel hlasovať ako teľa, tak 
aby sme videli, že koho schvaľujeme, keď je to možné a nie sú mimo Košíc. Ďakujem 
veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nerozumieme sa. Ja som ich predstavil, tam sedia. S tým, že tu sú 

prítomní. Pravdepodobne rokovanie o mestských podnikoch príde až po obedňajšej 
prestávke. Čiže sú k dispozícii, ak by niekto chcel sa s nimi porozprávať, spýtať sa na 
ich názor. Nech sa páči. Pán poslanec Špak, skúsme k téme, ale hlavného kontrolóra.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovom. Chcem sa opýtať, lebo asi mi to nie je jasné. 

Máme tu výsledky, máme tu odporúčania. My teraz týmto hlasovaním, to uznesenie, 
ktoré je, len zoberieme na vedomie. Kto vlastne teraz bude pokračovať v riešeniach, 
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ktoré napríklad navrhuje pán kontrolór? Kde sa urobí nejaké uznesenie, ktorým 
zaviažeme a koho, aby sa tieto veci napravili? Lebo, no je tu toho dosť a sú to veci, 
ktoré už pred troma, štyrmi rokmi som upozorňoval a zrazu teraz sme ich odhalili. 
A fakt by ma to zaujímalo, či ja neviem DPMK v rámci svojich štruktúr urobiť nejaký 
návrh na uznesenie a potom budú tlačiť na svoje vedenie, alebo to máme urobiť my, 
poslanci mesta, lebo ja potom by som potreboval pár minút na to, aby som to uznesenie 
pripravil a predniesol, ako konať ďalej, alebo stačí to zobrať na vedomie a ideme to 
opravovať. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór, nech sa páči, máte slovo.  
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ako som informoval, výkonné orgány, resp. predstavenstva, 

generálny riaditeľ dopravného podniku prijal 40 opatrení ku konkrétnemu riešeniu 
nedostatkov, ktoré boli zistené pri kontrole, resp. k odstráneniu príčin týchto 
nedostatkov. Tieto opatrenia budú predmetom ďalšej následnej kontroly zo strany 
Útvaru hlavného kontrolóra a okrem toho opatrenia plus správa o výsledkoch kontroly 
je k dispozícii aj príslušným útvarom odborným útvarom mesta, tzn. nie je problém a 
bude aj nutnosťou, aby odborné útvary mesta vykonávali tiež priebežnú kontrolu a 
zabezpečili riešenie vzniknutých a odstránenie vzniknutých nedostatkov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je ešte niekto do rozpravy? Kto sa chce vyjadriť? 

Ak nie, uzatváram rozpravu v čísle dva a poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 
návrh na uznesenie. Návrhová komisia, nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od 
VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky 
z kontroly - Dopravný podnik mesta Košice a. s., Bardejovská 6, Košice. Po 2.) 
Informáciu hlavného kontrolóra mesta Košice k prijatiu návratných zdrojov 
financovania.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 38: za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 3 
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené na VII. zasadnutí MZ dňa 19.06.2019 a 04.07.2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 3 predkladám materiál Správa o odpovediach na 

interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VII. 
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19.06.2019 a 04.07.2019. Nech sa páči, otváram 
k tomuto materiálu rozpravu. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Prvá interpelácia, na ktorú mi bolo 

odpovedané na VII. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19. júna 2019, interpelácia 
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v znení, ďalší výjazd zo sídliska Ťahanovce je v stave geometrického zamerania. Tento 
stav mám zistený od decembra 2018, v akom reálnom stave riešenia sa k dnešnému dňu 
zámer ďalšieho výjazdu zo sídliska Ťahanovce nachádza? Je zámer v projektovom 
spracovaní? Časť odpovede, ktorá ma zaujala. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná 
stavba nie je predmetom programového rozpočtu na rok 2019, referát dopravy 
Magistrátu mesta Košice prioritne pripravuje technické podklady a verejné obstarávanie 
na práce a služby končiace v tomto roku a po ukončení týchto prác pripraví podklady na 
verejné obstarávanie pre výber projektanta predmetnej stavby v predpokladanom 
termíne 4. kvartál 2019. Podľa mojich informácií v tejto veci sa nič nerobí. Prečo sa 
nerobí poprosil by som o kvalifikovanú odpoveď, aby sme Ťahanovčania vedeli vlastne 
ako sa ďalej pohnúť, ďakujem pekne. Druhá interpelácia v znení, kedy bude sfunkčnený 
referát parkovania, pripravuje sa komplexné riešenie parkovacej politiky celého mesta 
Košice a mestských častí? Tu ma zaujala jedna dôležitá vec, vyhlásené výberové 
konanie na pracovnú pozíciu vedúci referátu parkovania bolo neúspešné, nakoľko 
žiaden z uchádzačov podľa názoru výberovej komisie nesplnil požadované a vopred 
stanovené kritériá. Nové výberové konanie je plánované na 3. kvartál 2019, tým pádom 
mám za to, že vedúci tohto referátu parkovania už existuje a aj je ustanovený, čiže chcel 
by som vedieť kto to je, ďakujem pekne. Ďalej mám tu ešte doplnenie tohto bodu, kde 
mi píšete, že náčrt ako ďalšie riešenie tohto referátu parkovania, čo nás zaujíma na 
sídlisku Ťahanovce, náčrt ďalších koncepčných riešení prihliadnuc na odporúčania 
vyplývajúce zo stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb vrátane možnosti 
regulácie parkovania v ďalších mestských častiach najmä so sídliskovým charakterom 
zástavby. Veľmi taká, by som povedal lepkavá odpoveď pre mňa, kde by som 
eventuálne tú reguláciu parkovania aj na sídlisku Ťahanovce by som s mestom chcel 
riešiť, ale zatiaľ sa neviem dočkať nejakej kvalifikovanej odpovede. Ďalšia interpelácia, 
takže by som poprosil aj k tomu parkovaniu potom nejak odpovedať kvalifikovane, že 
čo ďalej s tou reguláciou na sídlisku Ťahanovce, kde máme 90 % nevysporiadaných 
pozemkov. Interpelácia v znení, po dnešnom výdatnom daždi je ukážka ako sú upchaté 
dažďové vpuste, obyvatelia poukazujú na nefunkčnosť kanalizácie vpustí na cestných 
komunikáciách. Kedy sa na sídlisku Ťahanovce zabezpečí prečistenie každej dažďovej 
vpuste? Tu musím ako naopak dať pochvalu určitú vedeniu mesta, kde mi píše, čistenie 
odvodňovacích zariadení sa začalo realizovať v meste Košice po podpise rámcovej 
dohody s Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. v mesiaci apríl 2019. Poprosil 
by som keby som mohol tie 3 minúty ďalšie využiť. Ďakujem pekne, čiže v mesiaci 
apríl 2019 v nadväznosti na to mám odpísané, že v mesiaci júl 2019 je na území 
Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce naplánované čistenie dažďových vpustí na 
nasledovných uliciach Čínska, Juhoslovanská, Viedenská, Austrálska, Bukureštská. 
Podľa mojich informácií aj Hanojská a ďalšie, takže veľká vďaka, že začalo sa aj na 
základe tejto interpelácie konať. Ďalej interpelácia v znení, kedy mesto Košice má v 
pláne zrenovovať cestu na Americkej triede sídlisko Ťahanovce. Toto Ťahanovčanov 
zaujíma, niet jedného Ťahanovčana, ktorý by sa o túto problematiku nezaujímal a 
poslanci a starosta zvlášť, čiže požiadam uviesť rok realizácie. Dostal som, že potom v 
budúcich obdobiach, pán primátor to nemyslíte úplne vážne. Takáto odpoveď nie je 
kvalifikovaná odpoveď hodná vôbec vedenia mesta a starosta mestskej časti je bitý z 
každej strany, z pravej, ľavej od občana a očakáva áno, to hovoríme vážne a očakáva 
jednoznačnú kvalifikovanú odpoveď. Odpoveď je tu takáto, oprava komunikácie na 
Americkej triede v Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce bola zaradená do návrhu 
programového rozpočtu na rok 2019. Ďalej budúca realizácia závisí od finančných 
možností, ako aj stavu napr. rezervného fondu z toho by mesto mohlo financovať takéto 
veľké kapitálové investície celomestského významu. Pokiaľ viem, tak analýza sa robila 
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na tú Americkú triedu, že koľko by to asi stálo, okolo pol milióna eur hej, čiže tá 
analýza bola takáto. Na Jána Pavla II. na KVP, by bolo treba 1.300.000,- Eur podľa 
mojich informácií z referátu dopravy, poprosil by som pán primátor zaradiť samozrejme 
do plánu investície, do plánu rozvoja mesta Košice a mestskej časti aj túto cestu. Je to 
tankodrom, ktorý čakáme, že sa opraví a chcem poukázať na skutočnosť, že v súčasnom 
dni aj dnes prebiehajú vyhodnotenia súťaže na 8 až 10.000.000,- Eur a z tohto 
eventuálne môže ísť a malo by to ísť. Poprosím vás veľmi pekne, aby sa na to myslelo 
sídlisko Ťahanovce vám bude vďačné, ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem, ja sa chcem vrátiť k interpelácii číslo 103/19. Išlo o 

problém údržby premostenia, čiže nadchodu pre chodcov na Turgenevovej ulici. Tu 
bola odpoveď, že referát dopravy magistrátu musí spracovať statický posudok celej 
konštrukcie výsledkom, ktorého bude buď návrh na čiastočnú alebo celkovú 
rekonštrukciu premostenia na Turgenevovej, tak chcel by som sa opýtať keby by niekto 
povedal od júna do septembra, či ten statický posudok bol už objednaný a vypracovaný 
a aké sú jeho závery. Ďalej interpelácia číslo 104/19 tá sa týkala zabezpečenia opravy 
podjazdu pri katastrálnom úrade na Južnej triede, nie je to povinnosť mesta, lebo my ho 
vlastníme, ale bola podpísaná v minulosti dohoda s Národnou diaľničnou spoločnosťou 
o spolufinancovaní na opravu podchodu s mestom Košice. Tu sa zase odvoláva na 
odpoveď na výkon nejakého diagnostického posudku, diagnostiky mostu, čiže odborný 
posudok, ktorý mal objednať NDS. Chcel by som vedieť, či mesto Košice už dostal 
nejakú informáciu ako tento diagnostický posudok statiky mostov zneje a, čo snehový 
príval. A tretie ja som mal tých interpelácií samozrejme viac, takže nie všetky otváram 
tu, pýtal som sa na vybudovanie výstavby ľavostranného chodníka na Dunajskej ulici, 
kedy sa začne sľúbená investícia, nakoľko to bolo v minulosti sľúbené, že sa to urobí. 
Tu je odpoveď taká, že jednanie s SPP bude pokračovať. Následne, že sa zrealizuje 
výstavba tohto chodníka, tzn. chcem sa opýtať, či vieme zadefinovať, v akom časovom 
horizonte sa to bude realizovať. Viem, že v toho roku určite nie, aby sme vedeli 
občanom povedať nejakú konkrétnejšiu odpoveď, pretože to je zatiaľ iba veľmi 
všeobecná odpoveď. To je všetko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec máte slovo. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, rád by som prečítal odpoveď 119/19 poslancovi 

Jaroslavovi Hlinkovi súvisí to s témou. Takže interpelácia v znení: navrhujem zaoberať 
sa majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov vo vlastníctve ŽSR formou zámeny 
pozemkov medzi mestom, čo by umožnilo vybudovať spevnený prístup ku bytovým 
domom na Južnej triede číslo 32 až 42 viď projektová dokumentácia, odpoveď mesta to 
je to, čo je podstatné pre mňa, mesto eviduje problematiku zabezpečovania údržby 
pozemkov vo vlastníctve, ŽSR nielen v Mestskej časti Košice - Juh, ale aj na území 
Mestskej časti Košice - Staré Mesto, či MČ Sever, čo predstavuje výmeru pozemku viac 
ako 12 tis. m². Prvé rokovania so Železnicami Slovenskej republiky sa datujú už od 
roku 2004, tento dátum si prosím vás zapamätajte, lebo dnes ho ešte pripomeniem, 
keďže ideme sa ťažké státisíce niečo odkupovať, čiže od roku 2004 sa nerieši problém 
Južanov, Severanov a Staromešťanov. Pri týchto rokovaniach sa mesto Košice snažilo 
získať pozemky za symbolickú hodnotu, nakoľko ide o medziblokové priestory pri 
údržbe, ktorých mestu vzniknú nemalé náklady na ich údržbu. Napriek týmto 
argumentom ŽSR trvajú na prevode pozemkov za cenu podľa znaleckého posudku, čo 
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je v súčasnosti pre mesto Košice finančne nevýhodné, preto v tejto záležitosti privítame 
aj vašu pomoc ako starostu mestskej časti a člena rady ZMOS. Už len k tomu dodám to, 
že v septembri 2018 listom vyzval ešte predošlé vedenie mesta pán starosta Grega, aby 
boli vyvolané rokovania, na jar starosta Petrovčik. Dodnes odpoveď neobdržal, takže ja 
sa budem pýtať alebo sa pýtam aj teraz, kde je problém s vysporiadavaním pozemkov 
napr. ako je lokalita Malá Praha, čo môžem podať aj som sa to pýtal v minulosti a 
dodnes sa to nedostalo a ani na majetkovú komisiu ani na poradu primátora. Bývajú tam 
zlí poslanci, nebýva tam Karaffa, Rovinský alebo kde je problém? Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán námestník mal to byť, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora – Faktická poznámka. Pán poslanec, ja len nerozumiem, tej 

železnej logike, ktorú ste teraz dali, že od roku 2004 sa so železnicami rokuje, ale podľa 
vás zároveň sa to nerieši. Možnože je chyba, nielen na meste, ale aj na strane železníc, 
čiže, ak sa rokuje tak sa podľa vás nerieši, za túto železnú logiku ja u vás obdivujem 
fakt.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči nasleduje pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Počuli sme tu od rečníka, pána starostu Ihnáta, že 

potrebujeme riešiť chodníky cesty, že to chcem vedieť, kedy to bude a tak ďalej. Ja 
chcem len pripomenúť, že na poslednej komisii dopravy tento bod, ktorý bol ohlásený 5 
dní vopred pozostával z týchto veci, tzn. cesty plán opráv atď. prišli odborníci, prišli 
referenti, prišli naši zamestnanci pripravení na to, aby sme tento bod prejednali. Mňa 
naozaj akože teraz prekvapilo, že kolega Ihnát to vytiahol, pretože bol to bod 7 kedy 
kolega Ihnát z komisie odišiel, komisia sa stala neuznášaniaschopnou, no a všetci sme 
sa pobalili a odišli domov, takže toto je ten fakt, že rozprávať do vidia áno, ale realita v 
robote nulová, takže poprosím návrh riešenia, lebo ja rád dávam aj riešenia. Dajme si na 
komisie kamery, videá, audio a určite tam ostane. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. V poriadku. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja 

musím povedať jednu vec, aby aj zo sídliska Ťahanovce ľudia počuli, čo sa dialo v ten 
deň. Cestoval som do Bratislavy za pani ministerkou Matečnou, kde som mal na druhý 
deň rokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky kvôli pozemkom na sídlisku 
Ťahanovce. Venovala mi 10 minút a ďalší poslanci, pán Pčolinský atď., vo výbore 
Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie mi 
venovali pol hodinu. Čiže to boli veľmi dôležité rokovania, kde sme sa trošičku pohli, 
čakajú nás listy aj ďalšie veci. Pán poslanec Špak pýtajte sa radšej nedehonestujte prácu 
mestského poslanca a starostu Ihnáta. Ihnát robí maximálne pre sídlisko Ťahanovce, 
robí 12 hodín denne, maká, naozaj maká až sa parí z neho, tak buďte taký láskavý ako, a 
pýtajte sa radšej, lebo naozaj k pani Matričnej sa nedostanem každý deň, je to úspech 
konečne prvý starosta sa prebojoval v Národnej rade Slovenskej republike k ministerke 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za názory pána starostu, na to ako pracuje a koľko pracuje. 

Nechcem dehonestovať pani ministerku, ale tak isto vieme, že čo sa udeje vo februári, 
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takže dobre že sme boli za ňou na 10 minút, ale chcel by som jednu vec podotknúť. 
Najpodstatnejšia vec je naše mesto a tak ako z každej mestskej časti tam bol zástupca 
odbornej verejnosti, členovia komisie sa na túto komisiu pripravujú mesiace, tak ak to 
jeden starosta sabotuje výletom do Bratislavy tak si myslím, že tých zvyšných 23 členov 
to naozaj zbytočne pripravovalo. Mali sme tam pripravené riešenia na cesty, na plán 
ciest. Bol tam pán Cichanský boli tam všetci, ktorí mohli pomôcť, ale vašim odchodom 
pán starosta sme to zbalili a šli preč. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vážení poslanci, prosím držme sa témy, téma sa volá Správa o 

odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, skúsme sa držať tejto témy. Pán 
poslanec Ihnát, máte faktickú. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, čiže budem sa držať témy, 

čo sa týka ciest chodníkov a opráv schodísk, sídlisko Ťahanovce je, by som povedal 
hladné, čo sa týka opráv. Treba a verím tomu, že každý starosta mestskej časti - veľkej 
mestskej časti z hľadiska toho, že mesto zatiaľ nemá ukončenú súťaž, lebo nemá 
vybratého dodávateľa služieb na opravy týchto chodníkov a súvislých opráv. My máme 
3 takéto ulice v pláne Hanojská, Pekinská 11, 17 a Juhoslovanská 5, 7, stĺpikov ďalej, 
a neviem sa k tomu dopracovať ako jednoducho stojím, čiže stagnujem. Ja ešte raz 
poprosím pána poslanca Špaka naozaj slušne, o veciach sme vedeli, viem a je mojou 
svätou povinnosťou, ak je možnosť prerokovať veci pozemkov, ktoré nás brzdia na 
sídlisku Ťahanovce vycestovať do Bratislavy za vlastné peniaze, opakujem za moje 
peniaze, mojim autom a na moju dovolenku ako starostu mestskej časti. Toto sa nestalo 
v histórii ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, v prípade ak sa do diskusie nikto nehlási uzatváram 

rozpravu v bode číslo 3 a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 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 odpovediach na interpelácie dopyty 
poslancov MZ, ktoré boli prednesené na VII. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
19. 6. 2019 a 4. 7. 2019.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 39: za: 22, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Dámy a páni, vážení poslanci dovoľte, 

aby som vyhlásil prestávku na obed. Prosím príďte o 13:45, aby sme mohli pokračovať 
v rokovaní a boli, čo najviac efektívni.  

- - - prestávka - - - 
 
Bod č. 4 
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. zasadnutia MZ dňa 
14.02.2019 do VIII. zasadnutia MZ dňa 04.07.2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Príjemné popoludnie prajem, snáď sa už všetci zaprezentovali. 

V rozprave pred obedom sme sa rozlúčili pri bode číslo 3 a teda pod bodom číslo 4 
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predkladám materiál Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. 
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14.02.2019 do VIII. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva dňa 04.07.2019. K materiálu otváram rozpravu. Nech sa páči pán 
poslanec. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Dovoľte mi sa vyjadriť k 

plneniu uznesení, nakoľko myslím dve zastupiteľstvá dozadu som chcel vložiť, resp. 
navrhnúť do programu zastupiteľstva bod plnenia uznesení. Bolo mi povedané, že 
takýto bod sa obvykle dáva raz za pol roka. Chcel som sa pýtať, keďže dnes nám 
predkladáte od druhého zastupiteľstva. Na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve sme 
schválili bod číslo 1 a bolo to konkrétne uznesenie č. 14 - zimná údržba, kde sme žiadali 
primátora mesta Košice prerokovať aktuálny plán zimnej údržby v meste Košice sezóna 
2018/2019 so starostami mestských častí v termíne do 20.12.2018. To bolo splnené, 
nakoľko ste to spojil s Radou starostov, čo je úplne v poriadku a beriem v tomto rozsahu 
uznesenie za splnené a o záveroch rokovania informovať verejnosť. Chcem sa vás 
opýtať, prešlo 10 mesiacov. Akým komunikačným kanálom ste informovali verejnosť o 
stave zimnej údržby, teda v zmysle platného uznesenia. Desať mesiacov sa hlava dáva 
do piesku a nevedeli sme komunikovať. Myslím, že aj pán Ihnát mi uzná za pravdu 
s ľuďmi, ktoré chodníky sa čistia, ktoré nie. Za chvíľu prichádza ďalšia zima, možno sa 
vyjadríte a tu chcem teraz počuť pána kontrolóra, aj keď uznávam, že uznesenie nebolo 
úplne jednoznačne písané akou formou informovať verejnosť, aký je jeho názor a či 
podľa neho bolo uznesenie č. 14 tohto mestského zastupiteľstva splnené. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Faktická, nech sa páči pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Zimná údržba je 

alfou omegou. O chvíľku  nás čakajú možno mrazy, sneh, atď. Všetci poslanci a 
starostovia sedíme tu a mňa osobne trošku nadvihuje na zadku, lebo o chvíľku tento 
problém je tu a jednoducho nebavíme sa o ňom vôbec. Bavili sme sa skôr, keď sme boli 
zavolaní starostovia alebo mestské časti k pánovi primátorovi na také rokovanie a k 
viceprimátorovi a bavili sme sa tam o tom vlastne, že kto bude robiť ručné čistenie 
chodníkov, ktorých máme napr. v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce 116. No, Správa 
mestskej zelene to bude robiť. Otázka je, a to mám aj v interpeláciách, ktoré podám 
potom. Zvládne to správa mestskej zelene? Ak to nezvládne, kto bude zodpovedný za 
to, kto bude brať plnú zodpovednosť za to, lebo si treba uvedomiť, že prvým po pravej 
ruke a prvým po ľavej ruke je vždy starosta mestskej časti občanovi. Nikto viac, žiaden 
primátor, žiaden viceprimátor, žiaden riaditeľ magistrátu, nikto viac len starosta 
mestskej časti. Poprosím, aby sme sa tomu venovali. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán kontrolór naznačil, že podporuje, nech sa 

páči pán kontrolór. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Čo sa týka samotnej otázky pána poslanca Djordjeviča, 

myslím si, že niekoľkokrát otázka zimnej údržby bola odkomunikovaná. Ide ozaj o 
formy odkomunikovania a ďalej aj v ďalších prijímaných uzneseniach, keď som ich 
sledoval sú tam aj  uvádzané ďalšie veci týkajúce sa nielen vyhodnotenia minulej 
zimnej údržby alebo minulého zimného obdobia, ale aj prípravy na toto zimné obdobie. 
Skôr ja by som dal do pozornosti inú vec, čo som už aj v minulosti upozorňoval. Možno 
nie je postačujúcim spôsobom informovania o tom ako bude zabezpečovaná zimná 
údržba to, že zverejníme základné informácie na stránkach mesta, bolo by dobré do 
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budúcnosti, keby mestské zastupiteľstvo aj priamo malo poskytnutú informáciu ako je 
mesto a mestské organizácie pripravené na konkrétnu zimu. Je to bežné, je to bežná 
prax v iných veľkých mestách v rámci Slovenskej republiky. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo sa týka zimnej údržby, neviem či tu je pán 

Cichanský. Je tu pán Cichanský, pán Oršoľa. Kde sú kolegovia, ktorí tu majú byť? 
Otázka bola, týkala sa časti uznesenia, ktorá hovorí o informovaní verejnosti a ak sa 
nemýlim bola aj na to interpelácia a boli zaslané možno, že vám pán poslanec, možno, 
že sa mýlim, neberte ma za slovo bola zaslaná informácia tým, že sme informovali cez 
regionálne médiá, zároveň vydaná tlačová správa v tejto veci, tzn. tak ako uznesenie 
hovorí informovať verejnosť považujeme za splnené, lebo sme tak urobili jak tlačovou 
správou a zároveň tú tlačovú správu v danom čase, ak sa nemýlim regionálne médiá aj 
prevzali. Narazili ste zároveň aj na tému zimnej údržby v tomto roku. Nedá mi 
nezareagovať. Sú to informácie aj potrebné pre vašu prácu, prácu poslancov a starostov. 
V súčasnosti hľadáme spôsob, či je schopná mestská zeleň časť zimnej údržby hlavne tá 
časti ručnej údržby, či je schopná vykonávať. Mestská zeleň sa tým intenzívne zaoberá, 
robí prieskum, či je schopná mať zamestnancov, ak sa nemýlim spred týždňa má 60 ľudí 
predpripravených na to, aby tieto práce mohli vykonávať. So spoločnosťou Kosit som 
v priebehu tohto týždňa na túto tému aj rozprával, či nám vedia túto časť zimnej údržby 
uvoľniť. Ja osobne sa domnievam, že je to zmysluplné, aby to robila mestská zeleň. 
Tých dôvodov je niekoľko, o čom som aj informoval majiteľov Kositu, ktorý mi aj dali 
vlastne za pravdu, že na ich cenu, cena zimnej údržby totižto regulovaná Košickým 
samosprávnym krajom nie je to cena, ktorá sa určuje len čisto dohodou ale má svoje 
pravidlá a na túto cenu prirodzene spoločnosť Kosit ako obchodná spoločnosť dá DPH, 
prihodí svoju maržu. No a my sme toho názoru, že mestská zeleň dokáže túto službu 
robiť minimálne o tú cenu DPH teda o 20 % lacnejšie a samozrejme o tú maržu, resp. za 
ušetrené dokážeme do systému ručného čistenia inštalovať viac ľudí a teda uspokojiť 
väčšiu skupinu obyvateľov v danom čase. Dobre vieme, že zimná údržba je téma, kde 
nikdy nikto nebude v danom čase, keď sa sneží úplne spokojný. Je problém v danú 
chvíľu vyčistiť všetko a postupne v rámci operačných plánov, ktoré sú nastavené sa robí 
údržba. Čo sa týka operačných plánov zimnej údržby tie sa snažíme prerábať aj na 
základe stretnutí so starostami. Viem, že niektorí boli už diskutovať, prekresľovať 
operačný plán. Hľadáme, čo najkorektnejšiu mapu spolupráce, kde jednoducho budeme 
robiť všetko pre to, aby tie náklady na zimnú údržbu, ktoré poste budú rásť boli, čo 
najnižšie a hľadáme kompromisy v tom či dokážeme v mestských častiach dohodnúť a 
či dokážeme nájsť také ulice, také chodníky, ktoré jednoducho v zime udržiavané 
nebudú, pretože sú buď paralelné s takými chodníkmi, ktoré sú využívané, ale musí v 
takých oblastiach, v ktorých nie sú vôbec. To sa snažíme zidentifikovať, prekresliť, 
zaktualizovať operačný plán zimnej údržby a v tejto chvíli sa na tom týmto spôsobom aj 
robí. Nech sa páči pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Budem reagovať na vás pán 

primátor. Všetko v poriadku, čiže cena marža je nižšia ako u Kositu. Pochopil som, len 
treba poukázať na to vlastne, že keď nasneží na 116-tich schodiskách v Mestskej časti 
Košice - Sídlisko Ťahanovce, napríklad mi ohlási pani námestníčka Popríková: Pán 
starosta viete, dneska musíte trošku počkať, lebo päť ľudí mi vypadlo, dalo sa vypísať, 
lebo je to taký personálny materiál, aký je. Treba aj s tým pracovať vlastne. Potom 
samozrejme, akým spôsobom bude fungovať dispečing? Čiže, aby to nekončilo tým, že 
zavoláme, no ste v poradí počkajte, hej potom dakedy. To jednoducho ako som si 
vedomý toho, že v prvom rade idú cesty prvej kategórie a ďalšie, čiže polícia, MHD, 
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nemocnice, atď., že sídliska musia počkať, ale si neviem predstaviť potom, že budeme 
čakať na to, že napr. budú vypadávať ľudia. Toto ja neviem, kto eventuálne bude 
starostovi, no mne sa nebude zodpovedať nikto. Ja sa budem zodpovedať za to ako 
občanovi potom, lebo občan potom poviem Ihnát starosta si neschopný. Ako nevieš to 
zariadiť? Vy nie pán primátor, vy budete dobrý, ako vy budete dobrý, lebo sa ušetrilo, 
ale starostovia budú práve tí, ktorí po ľavici a pravici majú svojho občana. To je všetko, 
ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán starosta si mýlime. Vy rozprávate o 

strojovom čistení ulíc, tie Kosit robil, bude robiť na to nie je žiadna kapacita mesta. My 
rozprávame o ručnom čistení, ktoré robil aj spoločnosť Kosit aj tam ľudia nemusia ráno 
nastúpiť na zmenu, tie zmeny sa robia väčšinou 12 hodinové, teda jeden deň robí, druhý 
deň nerobí. Preto v systém musí byť minimálne 100 ľudí. 50 na jednej zmene 50 na 
druhej. Rozprávame o ručnom nie strojovom. Nech sa páči pán Saxa máte procedurálny 
návrh. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Poprosím kolegov, kolegyne sme v inom 

bode ako častokrát tu odznieva, keďže sa točíme dookola, čo je zlé, dávam návrh na 
ukončenie diskusie v tomto bode. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči odznel procedurálny návrh hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 40 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, čiže nasleduje pán Andrejčák.  
 
p. Andrejčák, poslanec MZ: Omylom, ospravedlňujem sa. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Takže nech sa páči, pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja vás chcem poprosiť, lebo na komisii dopravy, 

ktorá funguje tak na 30 % sa mi k týmto informáciám nepodarilo dostať. Ale očakávam, 
že od vás tá informácia príde. V januári mi bolo povedané, že to nemám zaraďovať, že 
sa to nepatrí. Vo februári mi všetci poslanci odsúhlasili návrh uznesenia, ktorým sme 
poverili vás pán primátor, aby ste pripravili a urobili veľkú kontrolu na 20 miliónovej 
stavbe, v ktorej o 4 mesiace končí záruka. Tá správa mala byť pripravená, odovzdaná. 
Mali sme si ju pozrieť a mala byť podkladom na prípadné reklamačné konanie voči 
dodávateľovi, ktorému keď pozerám na hodinky fakt o 4 mesiace už len zakývame. 
Takže, ja by som naozaj chcel vedieť teraz v septembri, že čo od februára ste urobili, 
skontrolovali a či to máme naozaj pevne v rukách a ten dodávateľ, ak prípadne vady sú 
na IKD-čke hovorím o električkových koľajach, ktorým končí záruka na dielo, či to je 
splnené to uznesenie lebo ja to v žiadnych tabuľkách nevidím, aby ste ho mali plniť. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To znamená, že nie je tu? Nemáme to číslo uznesenia? A je tu? 

Sú tu majetkári alebo doprava ku tejto téme? Nech sa páči pán Cichanský. Neviete 
uznesenie, pán poslanec Špak? 

 
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK: Vážené dámy, vážení páni, vážený pán 

primátor, čo sa týka kontroly, táto kontrola tak ako som spomínal už aj pánovi Špakovi 
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na komisii bola zrealizovaná z kontroly je zápis. Následne bol dodávateľ, resp. obaja 
dodávatelia aj na IKD aj na MET-ku na základe zistených skutočností vyzvaní na 
odstránenie závad, ktoré boli zistené, tie reklamácie sú uplatnené už dlhšie obdobie, 
postupne sa odstraňujú, resp. tí dodávatelia ich odstraňujú. Horší, prípad je s Dúhou, ten 
postup je u Dúhy dosť pomalý, pretože majú problém vôbec niekoho zabezpečiť, aby im 
tie práce, ktoré treba vykonať tam vykonal, ale evidujeme, sledujeme to a sú aj 
odstraňované tie nedostatky, ktoré boli zistené z kontroly. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Na strane 21, pán poslanec, máte uznesenie 26 komplexná 

kontrola stavby IKD. Mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora začať neodkladne 
konať na príprave komplexnej odbornej správy. O tomto rozprávame? Pán poslanec? A 
je tu aj odpoveď k aktuálnemu stavu stavby IKD uvádzame nasledovné, reklamácie na 
zhotoviteľa diela stavba IKD Košice, Staničné námestie spoločnosť Dúha boli 
naposledy zaslané listom dňa 2. mája 2019 pod istým číslom, kde sa reklamovalo 
viacero nedostatkov, postupom času prebiehajú opravy zo strany zhotoviteľa diela, 
niektoré boli už zrealizované a na niektorých sa ešte pracuje atď. V prílohe zápis o 
stránení vád, kde sú zdokladované prevzaté reklamné závady, čiže aj toto tu malo byť a 
na základe požiadavky DPMK boli dňa 20. 6. 2019 iným listom reklamované 
v meniarni MRC na Staničnom námestí nefunkčné batérie. Toto?  

 
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK: Áno o to sa jedná. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Toto znefunkčnenie bolo zvyknuté nadmerným teplom 

v rozvádzači, na uvedenú reklamáciu a ich odpoveď sa čaká, asi pán riaditeľ bude o 
tomto vedieť viac. Naozaj ja si tu nie som si úplné istý s odpoveďou. Nech sa páči pán 
riaditeľ. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Dobrý deň, ja len potvrdzujem, že vlastne všetky tieto veci a závady, 

ktoré máme si priebežne uplatňujeme a ak sa nemýlim so spoločnosťou Dúha tam tá 
komunikácia intenzívne pokračuje, resp. bola tu snaha o nejaké stretnutie, ale keď to 
mám zadefinovať pri tej komunikácii sme sa nikam neposunuli, áno. To je vlastne 
otázka komunikácie zo strany spoločnosti Dúha. A čo sa týka toho posledného bodu, 
tam máme tú meniareň a to je posledná závada, ktorá nastala v letnom období. Viem, že 
sa tu spolu s dopravným podnikom riešilo, táto výmena uplatnenie tejto reklamácie, 
výmena tých záložných baktérií, ktoré tam boli a následne prebieha komunikácia 
s dodávateľom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne pán primátor. Ja sa vrátim k zimnej údržbe späť. 

V tomto dobehu hovorili ste niečo o prekresľovaní operatívneho alebo operačného 
plánu zimnej údržby to sa aj stalo, sídlisko Ťahanovce súhlasilo s tým, aby vlastne 
chodník, ktorý je okolo Shell, tak ten v čase aj kalamity nebol upravovaný to je to 
ušetrenie vlastne pre mesto Košice a ostatné veci sme potom upravili tak vlastne, že aj 
tie škôlky, ktoré sa pozabudli minulého roku školy a tak ďalej, prístupové chodníky 
jednoznačne budú musieť byť obhospodarovanej. To je tá jedná vec. Druhá vec potom, 
to je to čo som chcel povedať bavíme sa o ručnom čistení nie o strojovom. Strojové robí 
Kosit, ale ja sa bavím o ručnom čistení správy mestskej zelene. To nie je útok na správu 
mestskej zelene, aby pani námestníčka si nemyslel. Ja chcem predísť tomu, aby som pre 
pani námestníčku potom stále autom chodil a ako princ s princeznou sme sa vrátili na 
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sídlisku Ťahanovce a pozerali sa na tak sa smeje ale je to tak ako to nefunguje. 
Jednoducho zo skúsenosti viem, ako keď to mal Kosit. Nemal 60 ľudí ako hovoríte vy 
pán primátor ako pripravených predpripravených, ale 70 ľudí mal predpripravených na 
veľké mestskej časti, to hovorím rovno. My hovoríme 60 ľuďoch a neviem si predstavy 
v tomto personálnom materiáli, ktorý máme, že ohlasy ráno napr. pani námestníčka, pán 
starosta z 10 ľudí mi vypadlo 5 a ja, čo spravím? Mám motorky a baganče? Áno mám aj 
ja aj moji zamestnanci, čiže hajde rovno do terénu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz ste fakt úplne mimo témy. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre v poriadku, ale pán primátor dajme na to pozor, naozaj hovorím 

to už teraz, lebo máme možnosť z toho video záznamu si to ešte pozrieme.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nepočúvali ste ma, na tom stretnutí správne 70 ľudí má Kosit, sú 

to dve rôzne časti, ktoré sa mesta čistia mesto a mestské časti. My chceme robiť len 
mestské časti. 26 teda ostane ak Kosit bude súhlasiť tam tie jednania musia dobehnúť. 
26 ostane Kositu a 50 je mesto, čiže to je už 76, už sme pridali. Pán poslanec Djordjevič 
nech sa páči máte faktickú. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem krásne. Ja som sa najprv prihlásil, 

potom som sa odhlásil a teraz ma pán Ihnát znova vypudil. Chcel som mu len povedať 
a trochu poopraviť v tomto zmysle, že hovorí, že on je zodpovedný alebo on bude 
v prvý v rade, ale to bude prvý na rane, ale to vôbec neznamená, že nemá občana 
informovať, kto je zodpovedný za chodník. Ak jednoducho mesto zvolí taktiku, že pri 
blokoch to sú tie 7- poschoďáky, ktoré majú dve vstupné brány. A keď jedna strana 
nebude vyčistená a niečo sa stane a bude to vážny úraz, bude pán primátor ako štatutár, 
ktorý podpísal túto zimnú údržbu zodpovedný aj trestnoprávne, čiže pán starosta vy len 
týchto ľudí usmernite a povedzte, že vy nie ste správcom chodníka, takže toľko k tomu. 
A, čo sa týka zelene nelámme dopredu palicu, ja takisto som skeptický, ale som aj 
lojálny vzhľadom na to, že som nejaký čas v tejto spoločnosti odpracoval, tak sa nebude 
hanlivo vyjadrovať, ale samozrejme nie som si istý, že či je to správne načasované, či to 
zvládnu, ale uvidíme no, uvidíme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nikto nehlási, rozprava bola 

uzavretá, procedurálnym návrhom ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o 
návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 42 odstavec 5 Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva berie na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení 
mestského zastupiteľstva od II. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14.02.2019 do 
VIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 04.07.2019.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 41 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 
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Bod č. 5  
Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu 
spoločnosti DPMK a.s., BPMK s.r.o., TEHO s.r.o. a príspevková organizácia K13 
 
p. Polaček, primátor mesta: Páni posúvame sa k bodu číslo 5 informácia o výsledkoch 

výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu spoločnosti DPMK a.s., BPMK 
s.r.o., TEHO s.r.o. a príspevková organizácia K13. Tento materiál predkladáme najmä 
z dôvodu, kedy sme sa zaviazali pri menovaní riaditeľov podnikov hlavne v decembri 
čiže to menovanie robíme na 6 mesiacov a mesto je zaviazané, aby pripravilo výberové 
konania na posty nových riaditeľov do týchto mestských podnikov a organizácii. Na 
základe tohto sme postupne pripravili výberové konania o tých vás bude informovať 
pán riaditeľ ako celé prebiehalo a následne sme vám predstavili a informovali o nových 
riaditeľoch, ktorí uspeli vo výberových konaniach dovoľte mi len pár vetami 
pripomenúť, že jedná sa o prvé v histórii Košíc naozaj transparentné výberové konanie, 
ktoré nikdy v minulosti v Košiciach sa nerobilo inšpirovali sme sa rôznymi výberovými 
konaniami, ktoré sa diali napríklad aj meste Bratislava snažili sme sa ho vylepšiť a 
účelom bolo tak ako som aj v minulosti niekoľkokrát povedal, aby vyhrali najlepší, aby 
to neboli nominanti politických strán, aby to neboli nominanti politikov ale aby to boli 
odborníci, ktorí budú viesť naše podniky tak, aby boli našimi výkladnými skriňami v 
našom meste. Poprosím pána riaditeľa, aby oboznámil poslancov v krátkosti z celým 
procesom ako vznikol pred približne štyrmi mesiacmi a ako postupne sme v tejto úvahe 
pokračovali, ďakujem pekne. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Dobrý deň dovoľte, aby som vás informoval o procese výberu 

riaditeľov prvej skupiny mestských podnikov. Jednalo sa o štyri mestské podniky bol to 
Dopravný podnik mesta Košice, Bytový podnik mesta Košice, Tepelné hospodárstvo a 
príspevková organizácia K13. Celkovo sa nám do výberového procesu, ktorý sa 
uzatváral 15. 8. 2019 do 12-tej hodiny prihlásilo 65 uchádzačov, pričom po tomto 
termíne prišli ešte 3 prihlášky alebo materiály od troch uchádzačov, na ktoré sa však už 
neprihliadalo. Keď mám povedať, čo sa týka vlastného záujmu o jednotlivé podniky, 
najväčší záujem bol o dopravný podnik, kde sa nám prihlásilo 20 uchádzačov o tepelné 
hospodárstvo bolo 17 uchádzačov, ktorí splnili kritériá, bytový podnik bolo 16 
uchádzačov a K13-nástka bola 7 uchádzačov. Výberový proces prebiehal v niekoľkých 
etapách. 1. fáza vlastne pozostávala z prvej filtrácie a osobných pohovorov, kde v 
jednotlivých podnikoch boli pozvaní uchádzači, ktorí na osobný pohovor boli následne 
pozvaní uchádzači, ktorí prešli základným posúdením životopisov. Pri bytovom 
podniku boli na osobné pohovory pozvaný piati uchádzači, z tohto procesu boli do 
druhého kola tzv. neverejného a verejného vypočutia posunutý piati uchádzači. V rámci 
ďalšieho podniku to je dopravný podnik boli na osobné pohovory boli pozvaní deviati 
uchádzači, pri čom komisia vybrala štyroch uchádzačov, ktorých posunula do 
neverejného a verejného vypočutia. V rámci tepelného hospodárstva boli následné 
realizované osobné pohovory s ôsmimi uchádzačmi, pričom komisia posunula do 
neverejného verejného vypočutia piatich uchádzačov a pri spoločnosti K13 kde sme 
mali dvanásť žiadostí. Boli na osobné pohovory pozvaní siedmi uchádzači a do 
neverejného a verejného vypočutia boli posunutí traja najvhodnejší uchádzači. Čo sa 
týka vlastne samotných výberových komisií ich zloženie máte súčasťou prílohy. Bola 
tam čiastočná obmena pri jednotlivých podnikoch bolo to organizovane tak, aby boli 
zastúpené čo najširšie spektrum odborníkov, ktorí vlastne vyhodnocovali jednotlivých 
uchádzačov, čo sa týka samotného výberového procesu snažili sme sa ho spraviť, čo 
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najtransparentnejšej podobe a celý proces bol konzultovaní s odborníkmi z personálnej 
oblasti. Komunikovali sme zintenzívnene so spoločnosťou Profesia kde sme vlastne 
čerpali tiež mnohé informácie, ktoré skvalitnili samotný proces spolu so spoločnosťou 
Profesia sme intenzívne spolupracovali aj vo fáze zverejnenia a propagovania 
výberového konania a dá sa povedať, že intenzívne sme sa snažili inšpirovať aj 
podobnými procesmi, ktoré sa realizovali v iných mestách poviem rovno výrazne sme 
sledovali ako to robila napr. Bratislava. Niektoré veci sme sa snažili zlepšiť, čo potom 
bolo výsledkom, že samotné verejné vypočutia boli stimulované a vylúčili sme dá sa 
povedať elektronickú formu pre podávanie otázok na verejnom vypočutí. Vo 
všeobecnosti môžem konštatovať, že samotný výberový proces bol o maximálnej snahe 
organizovaný, tak aby bol transparentný, o čom mnohí uchádzači dá sa povedať 
priebežne informovali a komunikovali ako s jednotlivými výberovými komisiami tak aj 
potom pri otázkach verejnosti na verejnom vypočutí.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda my sme rozdelili podniky do dvoch skupín 

robili sme to preto, lebo naozaj za tým sa skrývalo veľa práce 2 skupina, teraz ako bolo 
povedané pánom riaditeľom začína celým procesom tak ako to bolo aj v prvom kole 
alebo v prvej skupine mestských podnikov. Bola tu otázka v minulosti prečo sme 
nezačali výberové konania skôr ako po 6. mesiacoch čiže niekedy na prelome mája, 
júna vychádza 6 mesiacov jednoducho ten proces nastaviť bolo zložité a keď sme už 
vchádzali do procesu už sme prichádzali do leta a nechceli sme, aby ukončenie 
samotného procesu výberového konania bolo presne v rámci tých letných prázdnin 
preto sme potiahli to, aby ukončenie bolo v septembri. Neviem či pán riaditeľ aj 
spomínal to, že okrem regionálnych médií, za čo im ďakujem, ktoré informovali o 
týchto výberových konaniach bola aj platená inzercia v celoslovenských, celoštátnych 
médiách, či už denníkoch, ale aj odbornom týždenníku aj v prvej aj v druhej skupine. 
Pre mňa ale podstatným je, že výberové konania nikto nespochybnil, nikto dodnes 
nespochybnil, nik nespochybnil zároveň aj výberové komisie, ktoré máte zároveň aj 
mená komisárov máte v materiáloch a čo je asi najpodstatnejšie a najhodnotnejšie 
žiadny z uchádzačov nepodal protest a nepodal námietku ani voči procesu ani voči 
samotnej komisií a ani voči členom komisii a z toho môžeme vnímať ako že tento 
proces bol naozaj kvalitný a dobre zvládnutý. Urobili sme naozaj mnoho práce a 
nakoľko sme boli v tomto tu na magistráte aj priekopníkmi lebo v minulosti sa to nikdy 
nerobilo moja veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom za ich prácu robili na tom 
desiatky ľudí, aj keď sa to možno nezdá ale tou prácou bolo naozaj veľmi veľa. Chcel 
by som vás skôr ako otvorím rozpravu poprosiť požiadať, nakoľko naozaj nik 
nespochybnil výberové konania, aby sme sa pokúsili nespochybňovať výsledky, pretože 
nám išlo o čestnosť transparentnosť a o to, aby vyhrali najlepší a nerád, a bolo by mi 
veľmi ľúto keby sme budúcich záujemcov blokovali vytvárali im bariéry vo forme 
nedôvery v meste a vyslali signál, že najlepší nemajú právo vyhrať. Nech sa páči 
otváram rozpravu. Nech sa páči pán poslanec. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Včera som sa zúčastnil dozornej 

rady Dopravného podniku mesta Košice takého mimoriadneho rokovania, kde som sa 
trošku aj pobavil. Prečo? Aj to je dôvod, že odstupujem z členstva v dozornej rady 
Dopravného podniku mesta Košice dnes a som rozhodnutý sa rozlúčiť s ľuďmi, ktorí sú 
členmi dozornej rady. Počkaj Michal dohovorím dobre, fajn. Diky. Chcem povedať 
toľko, že spochybňovať výberové konania naozaj priamo pred riaditeľom magistrátu. V 
jednej veci som dal za pravdu ako pán primátor a to je to, že mohli ste pozvať členov 
dozorných rád od predsedu napr. odporúčanie aj jeden z nich sa mohol zúčastniť týchto 
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výberových konaní, či už to je dopravnom podniku mesta Košice, bytovom podniku 
mesta Košice aj ďalších organizáciách. Mohli sa zúčastniť aspoň po jednom členovi 
dozornej rady toto zase vám dávam by som povedal takú výtku, ale na ďalšej strane je 
to, že predseda dozornej rady, či už bytového podniku alebo dopravného podniku má 
ústa a vie sa ozvať, vie poukázať a domáhať svojho práva určitým spôsobom a to sa asi 
nestalo to je tá ďalšia vec, čiže bol som šokovaný v jednej veci, že do konca tam padlo 
to, že urobiť nové výberové konanie v Dopravnom podniku mesta Košice. Ja nejakého 
pána Kizeka vôbec nepoznám. Ja som sa s ním nestretol ešte prvýkrát počujem som 
porovnal mená Kizek z Korzára, Kizek tu. To je všetko nič viac to hovorím rovno tak 
jak je ako, fakt ja som od srdca hovoriaci človek, ale ísť cestou takou, že vlastne 
vyvolávať vášne v tom, že nové výberové konania a nedôvera, čo som pochopil, v tej 
dozornej rade vlastne, že to výberové konanie ako keby bola absolútna nedôvera k tomu 
k výberovému konaniu pri tom som sa pýtal, či sú nejaké indície alebo dôkazy či 
existujú, že boli nejaké politické tlaky. Vraj nie politické tlaky údajne neboli ani ja 
nemám na to dôkaz, a keď nemám dôkaz tak nebudem kecať. Fakt je to tak. Preto som 
sa aj rozhodol, že odchádzam z členstva dozornej rady Dopravného podniku mesta 
Košice s takýmito ľuďmi spolupracovať nechcem a keď jednoducho inštitút 
transparentnosti ignorujeme a jednoducho zahadzujeme a si robíme, čo chceme, tak 
potom nech aktivisti idú svojou cestou. Aktivistickou cestou majú plnú dôveru cesty 
takej, ale modlíme sa, aby to nedodrbali naozaj to hovorím rovno. Ten výraz nehnevajte 
sa, ale aby to nedodrbali. Budú mať tú možnosť o jeden flek budú mať viac, ale nech ten 
podnik vedú aj s novým riaditeľom príklad tak, aby bolo fajn. Môj záver ja podporím 
toho, ktorý vyhral výberové konanie bol som prekvapený, že nekandidoval pán 
Padyšák. Dovoľte pán primátor ešte dohovorím, že nekandidoval pán Padyšák z toho 
dôvodu, že bol generálnym riaditeľom a možno že bol krízovým manažérom ako tejto 
organizácie ale nekandidoval, no a z troch ľudí výberová komisia, o ktorej si myslím, že 
boli tam kvalifikovaní odborníci a ľudia vybrala pravdepodobne toho, ktorý by ten 
podnik mal viesť, aj keď vie do čoho ide je tam 3-milionová strata vie do čoho ide ten 
človek, čiže ja podporím toho, ktorý vyhral to výberové konanie a to je moje 
rozhodnutie, čiže som podal aj dôvody odstúpenia z postu člena dozornej rady 
Dopravného podniku mesta Košice, ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem pekne. Ja len k procesu navrhujem, že 

počas tej faktickej, ktorú prednesie pán poslanec Špak, tí ktorí sa chcete v tejto 
všeobecnej časti vyjadriť prosím urobte tak, potom urobíme čiaru a poďme sa baviť 
možnože konkrétne, postupne. Totižto bude mať 4 uznesenia budeme hlasovať 4-krát o 
rôznych mestských podnikoch. Vždy každú rozpravu navrhujem otvoriť tak, že jeden 
z kandidátov, na ktorého príde rad sa predstaví a tak následne sa otvorí už rozprava ku 
konkrétnemu podniku. Neviem, ak tak súhlasíte, že to takto urobíme, keď neprotestujete 
beriem, že áno. Ak chceme o tom hlasovať ako o procedurále, ale myslím si, že tak to 
mohlo byť k spokojnosti všetkých, čiže pán Špak máte faktickú minútu, kto sa chce v 
tejto verejnej časti vyjadriť prosím urobme tak a potom postupne sa budeme posúvať k 
podnikom ako takým. Ďakujem veľmi pekne, poprosím zároveň aj pánov, ktorí v skúške 
obstáli, aby sa pripravili budú mať 5 minút na svoju prezentáciu pred vami. Nech sa 
páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja reagujem na predrečníka pána starostu Ihnáta, 

lebo toto je druhá vec, čo má dnes zarazila a očakávam, že členovia dozornej rady, 
pretože on nie je jediným členom dozornej rady, ale sú tu aj iní, takže vyvrátia tieto 
pochybnosti, čo teraz hovorí, pretože teraz som sa dozvedel, že vlastne on jediný čistý, a 
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preto chce radšej odísť. Takže poprosím potom iných členov dozornej rady nech mi to 
vysvetlia, lebo je to dosť znepokojivé. A tak ako to povedal pred pol hodinou, čo 
vlastne od roku 1230 je jediným starostom, ktorý aktívne koná v tomto meste. Tak to 
tiež si nechám rád vysvetliť. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Huba. 
 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, ja by som chcel len oznámiť ctenému 

zastupiteľstvu, že ako volený predstaviteľ som povinný zdržať sa konania, ktoré by 
mohlo vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov, preto vlastne ďalej v tomto bode 
diskusie nebudem vystupovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči s faktickou pán poslanec Burdiga a pán 

poslanec Djordjevič. 
 
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána Ihnáta. Pán Špak tak isto 

očakáva vyjadrenie. Prepáčte pán Ihnát, ale toto, čo ste tu predviedol bolo nič viac ako 
jedno trápne divadlo, váš pravý dôvod odstúpenia je, že včerajšia dozorná rada schválila 
uznesenie, ktorým má požiadať mestské zastupiteľstvo o prehodnotenie vašej účasti v 
dozornej rade. Dôvod je jednoduchý, opakovaná neúčasť na dozornej rade. Keď chcete, 
môžem vám ukázať vašu dochádzku, čiže ak ste odstúpil, tak ste odstúpil preto, lebo ste 
si nevykonával svoju činnosť vôbec a zakrývate to tým, čo ste tu teraz predviedol. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, to bude asi bod číslo, ktorý bol navrhnutý. Nech sa 

páči pán poslanec s faktickou na pána asi poslanca Ihnáta, predpokladám. Nie, dobre 
ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Špak, po pánovi poslancovi Liptákovi teda otvorím 
tému dopravný podnik. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ja sa stručne a rýchlo ospravedlním, že som tu vniesol nejakú zmienku 

pochybnosti o zvyšných členoch dozornej rady a toto vysvetlenie od pána poslanca 
Burdigu, že neúčasť na rokovaniach dozornej rady pána Ihnáta jediným dôvodom prečo 
letí, to mi stačí. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor párkrát povedal, že nikto 

nespochybnil výberové konania, tak ten nik budem asi ja pravdepodobne. Ako začať? 
Minulý rok boli voľby a občania si zvolili, nielen primátora, ale zvolili si aj svojich 
poslancov, ktorým vlastne vložili dôveru v to, že budú toto mesto spravovať a riadiť tak, 
aby sa nám tu žilo všetkým lepšie. A preto počítajú s tým, že vlastne obidva kluby, či je 
to pravicový alebo nezávisle aktivisti, ktorí sú vlastne na strane pána primátora alebo 
aspoň deklarujú podporu pánovi primátorovi zatiaľ, že budú robiť spoločnú politiku pre 
toto mesto spoločne. Keď sa začali výberové konania, tak ja som predpokladal, že pán 
primátor ako prvú cestu urobí to, že príde do týchto dvoch poslaneckých klubov a 
položí minimálne 3 otázky: Páni ako si predstavujete samotné výberové konanie a mám 
na mysli to, ako majú byť zložené komisie výberového, ako má prebiehať selekcia 
týchto kandidátov, ktorí sa prihlásia do výberových konaní a ako majú byť stanovené 
podmienky pre to, aby sa uchádzači vôbec prihlási do týchto výberových konaní. To 
som očakával a myslím, že to by mala byť normálna logická postupnosť toho ako by sa 
spoločne mala robiť táto komunálna politika. Neurobilo sa ani jedno, neurobilo sa ani 
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druhé, neurobilo sa ani tretie, boli vyhlásené nejaké podmienky výberových konaní, o 
ktorých poslanci nemali ani šajnu. Z webstránky som sa dočítal, že boli zriadené nejaké 
pracovné komisie, o ktorých taktiež poslanci nemali ani šajnu, ktoré robili ďalšiu 
selekciu čiže už druhú v poradí. A potom boli komisie, ktoré robili interné výberové 
konania uchádzačov, ktorým ináč ďakujem, že sa prihlásili do výberových konaní 
a vážim si to A tieto komisie, na ktoré taktiež poslanci nemali vôbec žiadny dosah 
vyselektovali nejakých troch kandidátov, ktorých potom dali akože do verejných 
transparentných diskusií. Neboli zverejnené žiadne zoznamy šesťdesiatich ôsmich 
uchádzačov, čo mňa osobne zaujímalo, ten zoznam. Neboli zverejnené žiadne 
životopisy. Keď si zoberiete výber ústavných sudcov, ktorí sa teraz robí sú zverejnené 
ich mená sú zverejnené životopisy, nikto nevidí v tom problém. U nás to pracuje v 
nejakom čudnom utajenom režime. Životopisy boli jedine zverejnené deň po mojej info 
žiadosti keď som sa pýtal na to, kde sú tieto životopisy zverejnené, čiže na základe 
týchto informácií, ktoré som povedal chcem povedať, že nezúčastním sa voľby ani na 
jednu pozíciu z týchto štyroch podnikov ako na znak protestu toho ako prebiehala táto 
selekcia. Absolútne bez poslaneckých klubov a poslancov a to, že poslanecké kluby 
dostali na vyjadrenie nejakých 25 hodín, že zaujmite stanovisko do štvrtku rána do 
deviatej, lebo štvrtok ráno o desiatej ste už mali tlačovku. Nepovažujem za proste 
férovú hru. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, len na vysvetlenie všetkým 

poslancom keď rozprávame o dvoch poslaneckých kluboch, pán riaditeľ magistrátu, 
pani námestníčka, pán námestník a ja sme sa s poslancami oboch klubov, ja si 
nepamätám, či ste tam boli stretli pred dňom 4. 7. 4. 7. bolo zastupiteľstvo, letné 
neplánované, pár dní pred ním možno dva možno tri možno si to dohľadať, kde okrem 
iného sme si preberali body na zastupiteľstvo a okrem iného som zverejnil celý plán, 
celý harmonogram, akým spôsobom budeme v tomto procese pokračovať. Koľko 
týždňov nám to bude trvať, kedy sa udeje to a kedy ono a zároveň boli následne asi na 
nasledujúci deň nie som si istý, doručené opisy na jednotlivé pozície predsedom klubov. 
Ďakujem pekne nech sa páči, s faktickými pán poslanec Djordjevič, potom námestník 
a pán Špak. Nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, aj keď slovo 

transparentnosť je veľmi relatívny pojem a určite aj tieto výberové konania boli 
označované ako najhistorickejšie, alebo historicky najtransparentnejšie, tiež mali nejaké 
trhliny. Chcem reagovať na pána Liptáka, pána poslanca, ktorý hovoril o tom, že 
primátor mal ísť za klubmi. No je mi z toho ako smiešne, lebo tie dva kluby alebo tie 
zoskupenia, čo tu sa hrajú na nejaké kluby poslanecké od začiatku, oni neriadia 
magistrát, je tu jeden štatutár, ktorý zodpovedá za pracovnoprávne vzťahy. Som síce iba 
piaty rok poslancom, ale v živote som sa či starostovi Gregovi alebo starostovi 
Petrovčikovi nemiešal do personálnych otázok. Hovoríme o nejakom rozsahu 
poslancov? To poslanci budú riadiť toto mesto? Poslanec je primátor? To je trochu 
pomýlené. Zoznam uchádzačov? Vyžiadajte si ho podľa infozákona. To ja by som bol 
prvý , ktorý by strelil do primátora ako myslím slovne, ale v tomto prípade je to prísne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, nech sa páči pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán poslanec Lipták, ja by som chcel 

poopraviť jednu informáciu, životopisy úspešných kandidátov neboli zverejnené v deň 
alebo deň pred tým, než si dostal odpoveď na info žiadosť. Životopisy boli zverejnené 
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po tom, čo títo kandidáti a aj zvyšní dvaja kandidáti napríklad, ktorí neuspeli vo 
verejnom kole postúpili do verejného kola, každý uchádzač totižto, ktorý postúpil do 
toho cyklu neverejných a verejných vypočutí musel dať súhlas, či súhlasí so svojim 
zverejnením životopisu, nielen pre potreby mesta, ale napríklad aj pre potreby médií. 
Mnohí z týchto uchádzačov napr. stiahli tieto svoje súhlasy, respektíve ich ani neudelili, 
aby médiá napr. mohli referovať o tomto, a tieto životopisy boli vždycky predtým než 
došlo k verejnému vypočutiu boli zverejnené. Sú zverejnené aj doteraz na stránke 
mesta, je tam časová pečiatka, kedy boli zverejnené určite si to vieš dohľadať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak s faktickou. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja sa v jednej veci pridám ku pánovi 

poslancovi Liptákovi a to je v tom, že podľa mňa to bolo zorganizované zle. Mal som 
byť vo dvoch výberových komisiách. O tom, že v tej prvej nie som, som sa ani len 
nedozvedel, a ja keďže nežijem z politiky, ale z roboty by som si zaslúžil vedieť, že 
tento deň si nemám blokovať na úrad. To je jedna vec a o druhej komisii, v ktorej som 
bol tak isto vybraný väčšinou v rámci komisie, ktorá to vyberala tak som sa dozvedel 
popoludní o 14:30. Ja by som to ani nebonzoval dnes, ale keď mi do dnešného dňa 
neprišla odpoveď od pána riaditeľa Čopa, že prečo sa tak stalo a či naozaj on tak 
rozhodol, že mi túto informáciu majú dať až popoludní o 14-tej aj so všetkými 
podkladmi, ktoré trebalo naštudovať na ďalší deň, tak tam vidím jednu veľkú výtku, že 
dalo by sa to robiť naozaj aj lepšie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Vždy je, čo zlepšovať 

zdokonaľovať môžme potom ísť za pánom riaditeľom, zaujíma ma to ak sa tak stalo, ale 
predpokladám, že doručenie týchto komisií potrebovali nejaký svoj čas. Museli to 
spracovať tajomníci a niekde tam tipujem, že to bude, ale dobre, áno určite aj to je 
dôvod na zlepšovanie. Vážení páni poslanci, sľúbil som, že predtým ako budeme 
rozprávať o každom jednom samotnom podniku sa uchádzači predstavia v 5 minútovom 
priestore a nakoľko medzi prvým uznesením, ktoré máme na stole je Dopravný podnik 
mesta Košice, a. s. vyzývam uchádzača pána Tomáša Kizeka, ktorý bol komisiou 
označený za víťaza, aby predniesol svoj 5 minútový príhovor a následne budeme v 
rozprave pokračovať. Verím, že sa bude pýtať viac na dopravný podnik ako na 
všeobecné otázky, nech sa páči. 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Ďakujem. Vážené 

poslankyne, vážení poslanci, vedenie mesta, milí hostia, každý z nás má rodinu, každé 
ráno odchádzame do práce, na nákupy, deti do školy. Už počas rána prežívame stres, a 
preto by som rád spolu s vami do istej miery eliminoval tieto stresové situácie spojené s 
dopravou za každodennými povinnosťami. Mojou úlohou na pozícii generálneho 
riaditeľa je zabezpečovať a neustále zlepšovať bezpečnosť presnosť komfort a 
ekonomickú efektívnosť mestského hromadného podniku. Cestou na dosiahnutie 
stanovených cieľov je nevyhnutná spoluprácu s ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami v 
tejto oblasti, to zahŕňa najmä zamestnancov podniku, odbornú verejnosť, odborné 
komisie mesta a v neposlednom rade názor cestujúcej verejnosti. Priamo alebo 
prostredníctvom vás ako poslancov. Na pozícii generálneho riaditeľa mienim v 
maximálnej miere využiť potenciál terajších zamestnancov podniku k zlepšeniu 
efektívnosti tejto spoločnosti. Napriek neustálym investíciám sa nedarí zvyšovať počet 
prepravených cestujúcich, čím viac ľudí dostaneme do mestskej hromadnej dopravy, 
tým viac sa priblížime ako mesto k ekologickým hodnotám, tak ako to mesto Košice 
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dokázalo priblížiť k svetovej špičke v oblasti kultúry a športu, ja sa budem snažiť 
priblížiť k európskej špičke v oblasti mestskej dopravy, pretože som presvedčený, že ten 
dopravný podnik na to potenciál má. Na záver by som vám, len chcel krátko povedať, 
že robme veci dobre, robme ich s radosťou a robme ich tak, aby boli na prospech 
všetkých. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Navrhujem, že faktickými, by ste mohli, keď má 

niekto záujem na nejaké otázky. Ešte vám nejaký čas zostal pán Kizek, čiže kľudne 
môžte o sebe o svojich doterajších zamestnaniach. 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Ja by som dal slovo 

poslancom, že nech sa pýtajú, čo chcú vedieť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán Kizek, osobne ma 

prekvapilo, že týchto dvanásť viet ste potrebovali prečítať. Ja som očakával, že poviete 
niečo z vlastnej skúsenosti, možno o vašej vlastnej práci, lebo keď som si pozrel váš 
životopis, tak je tam neskutočne veľa pozícií, ktoré ste zastávali za svoju relatívne 
krátku dráhu v živote, dosť mi to pripomína takéhoto migrujúceho človeka, ak to 
môžem takto nazvať, ale chcel by som sa opýtať vzhľadom na to, že mali ste sa 
narýchlo možnosť oboznámiť s dopravným podnikom a určite vám to niečo hovorí. Čo 
si myslíte, že by mali byť vaše prvé kroky v rámci úradu, ak by ste boli úspešným 
uchádzačom? 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Prvým krokom, ktorý vrátim 

sa trochu to, čo ste spomenuli predtým, venujem sa krízovému riadeniu, alebo venoval 
som sa dosť často tomu. Preto je tam aj toľko pozícii, pretože vždy bola zadaná úloha v 
rámci krízového riadenia tá sa musela splniť. Niekedy to trvalo rok, niekedy pol roka, 
niekedy dva roky, niekedy som firmu riadil aj šesť rokov. Je to individuálne závisí od 
požiadaviek, takže preto je tam aj toľko zamestnaní podľa toho, čo sa v danom 
momente rieši. Čo sa týka dopravného podniku vždy v každom podniku, to riešim tým 
spôsobom, že v prvom rade sa rozprávam so zamestnancami prostredníctvom odborárov 
a priamo už potom s konkrétnym zamestnancom prejdem si všetky prevádzky, prejdem 
si všetky sociálne zariadenia v akom prostredí ľudia robia. To je prvé čo urobím, to je 
skôr ako sa pozriem na ekonomické čísla tej spoločnosti. Následne dôjde k analýze 
podkladov v akom je ekonomickom stave atď. Takže v prvom rade diskusia s tými 
ľuďmi, tí ľudia vedia o tej firme viac ako tie čísla, veľakrát. Stačí?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Technici mi povedali, že je problém sa hlásiť 

s faktickou, keď nie je otvorená diskusia. Nech sa páči, pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Chcel by som sa opýtať pána Kizeka, aké kvalifikačné predpoklady 

spĺňa, čo sa s týka zameraním na dopravu, dopravné systémy, organizáciu dopravy, či 
má kvalifikáciu aj v tomto smere.  

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Riadil som stavebnú firmu 

na výstavbu železničných tratí šesť rokov, čiže v tej doprave sa pohybujem nejaký čas. 
Následne som sa začal venovať niečomu inému a teraz tu bola príležitosť vrátiť späť 
k tej doprave. Z pohľadu vzdelania mám ukončené stredoškolské vzdelanie 
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mikroelektroniku, následne som chodil na špeciálne štúdium v tejto sponzorované 
podporované holandskou vládou a v spolupráci s ministerstvom zahraničných veci som 
vyštudoval bankovníctvo poisťovníctvo a následne som do banky odišiel pracovať, čo 
sa týka vyslovene čisto dopravnej školy, nejakej vysokej ak máte na mysli toto, tak to 
nie, ale na to riadenie toho podniku nie je až taká podmienka. Lebo máte v tej 
spoločnosti určite vždy odborníkov na tú danú konkrétnu oblasť. Toto je o riadení nie o 
nejakých odborných technických veciach.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakuje pekne, nech sa páči pán poslanec Rusnák, faktická. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka, možno to už nie je teraz na pána Kizeka, ale 

vôbec na komisiu, ktorá vyberala ľudí, ktorí sa dostali do tej trojice. Mám vytlačené 
podmienky výberového konania, tam jednou z podmienok bolo ukončené vzdelanie 
vysokoškolské 2. stupňa, pokiaľ viem dobre čítať. Takže ja sa pýtam ako je vôbec 
možné, že tento pán pred nami tu stojí, ďakujem. 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Keď môžem k tomu dodať 

iba toľko, firmy alebo ľudia, ktorí za mnou chodia tak si ma vyberajú preto nie aké mám 
vzdelanie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, námestník bude reagovať. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem za slovo, nechcem byť teraz osobný, ale pán 

poslanec Rusnák, viac som nemusel teda povedať ako to zaznelo teraz v tomto. Myslím 
si, že nie tituly určujú to, aké má človek skúsenosti. Komisia si bola veľmi dobre 
vedomá, čo bolo vo výberových podmienkach. Pán Rusnák odpovedám vám na vašu 
otázku ak ma nechcete počúvať, tak vám nemusím odpovedať. Pán poslanec Rusnák 
vybrali sme tohto uchádzača aj vzhľadom na tie doklady, ktoré mal, komisia uznala to 
vzdelanie, ktoré bolo tam uvedené a pracovné skúsenosti ako dostatočná náhrada tohto 
daného bodu v rámci výberových podmienok ak vám toto nestačí rozumiem tomu, ale 
nemyslím si, že toto je hlavný dôvod vášho protestu a toto ma hnevá.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, skôr ako budeme pokračovať ja som na jednu 

vec zabudol vo svojom úvode a to je, že zvažovali sme a chceli by sme ešte jedno 
pravidlo ak budete súhlasiť prosím kolegovia navrhujeme vám, prosím mestskú políciu 
nech si sadne k pani a nech ju zoberú. V rámci diskusie s poslancami som bol 
požiadaný, aby sme ešte skúsili nastaviť jednu časť uznesenia ku každému jednému 
uchádzačovi, resp. ku každému jednému uzneseniu ako sekundárne uznesenie, ktoré by 
malo znieť nasledovne, čiže  keď tam je A, B, C, D a po E žiada pri každom jednom pri 
všetkých štyroch mestských podnikoch generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie 
samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Stratégia rozvoja 
podnikov na roky 2020-2023, ktorým sa prezentoval na verejnom a neverejnom 
vypočutí doplnený o reálne skutočnosti a strategické plány spoločnosti v termíne do 
troch mesiacov od menovania do funkcie, po b) žiada generálneho riaditeľa predložiť na 
rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu odpočet plnenia stratégie v 
termíne od menovania do funkcie vždy po ukončení každého pol roka, týmto chceme 
urobiť to, čo tu v minulosti tiež nebolo, aby automaticky každý polrok všetci riaditelia 
predkladali mestskému zastupiteľstvu svoje odpočty, ale zároveň tým, že riaditelia 
predložili svoje stratégie, ktoré boli prezentované aj verejnosti, aby vychádzali len z 
verejne dostupných dát, pretože nemali informácie zvnútra podnikov tak potrebujeme, 
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aby ich dopracovali a žiadame ich, aby to do týchto 3 mesiacov boli predložené, čiže už 
len toľko ku tejto časti. Ospravedlňujem sa, že som to nepovedal v úvode, ale verím, že 
je to uznesenie hodnotné a zmysluplné. Nech sa páči s faktickými pán poslanec 
Djordjevič, pán poslanec Rusnák a pán poslanec Jakubov. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, skúsim sa do minúty 

zmestiť. Ja by som toho pána negriloval kvôli tomuto, vy si musíte zobrať za svedomie 
a za zodpovednosť, ktorí ste toto výberové konanie vytvárali, či tie kvalifikačné 
podmienky predpoklady sú striktné, lebo samozrejme mohlo to odradiť aj dosť iných 
šikovných ľudí a prečo hovorím šikovných, lebo aj tento pán môže byť šikovný a 
šikovný mohol byť určite aj bývalý starosta aj teraz podpredseda organizácie, ktorú 
riadi 700 miliónový rozpočet. Naozaj nekategorizujme ľudí v čase, keď sa tituly dajú 
kúpiť na hocijakých školách súkromných, ale posudzujme ich podľa toho, čo majú 
hlave a akí sú schopní, a preto nech tu vedenie mesta zoberie zodpovednosť, ale ja s 
týmto pánom kvôli tomuto titulu alebo trom písmenám problém nemám. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem nech sa páči, pán poslanec Rusnák, pán poslanec 

Jakubov. Kto ešte má nejaké priame otázky na uchádzačov potom pán uchádzač 
poprosím vás sa usadiť. Budeme pokračovať v diskusii. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Moja praktická poznámka nesmerovala pánovi 

Kizekovi, ja ho nepoznám a nemám dôvod ho ani súdiť, ale smerovala k tomu, že ako je 
známe každá hra, či už športová alebo ktorákoľvek iná sa hrá podľa pravidiel, ktoré sú 
na začiatku hry vyhlásené. Tu určité pravidlá hry boli vyhlásené a chcel som upozorniť 
na to, že v tomto prípade sa urobila zásadná výnimka, to je všetko ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte zapojte pána poslanca 

Rusnáka. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. A ešte, čo je veľmi dôležité, pokiaľ by v 

podmienkach bolo najvyššie vzdelanie pre túto funkciu stredoškolské s maturitou, tak 
nie je napísané, že by sa tam neprihlásil niekto ešte lepší ako pán Kizek napríklad, ale 
títo ľudia, ktorí rešpektovali tieto vyhlásené podmienky sa proste už neprihlásil, lebo 
nespĺňali tieto podmienky. O tom hovorím. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec, MZ: Ďakujem pekne, v tomto absolútne súhlasím s pánom kolegom 

Rusnákom, ak boli podmienky stanovené do výberového konania také základná 
podmienka VŠ, či už 1. alebo 2. stupňa a hociktorý uchádzač to nespĺňal, mal byť 
automaticky vyradený alebo sa mali upraviť tieto podmienky, ak  sa ani upravili a 
uchádzač nesplnil túto podmienku, a komisia ho pripustila, resp. dovolila mu zúčastniť 
sa na tomto výberku tak porušila základný princíp a to sú podmienky výberového 
konania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, prejdem tu ku pánovi Kizekovi. Preto som sa hlásil, 

lebo tu stojí chudák čaká, takže chcel by som máte výhodu teraz vám poviem rovno 
pred ostatnými adeptmi, pretože každému dám tú istú otázku. Výhodu máte v tom, že 
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vlastne to, čo poviete, oni chudáci nebudú predsa opakovať po vás tú odpoveď, ale máte 
aj nevýhodu, lebo to bude dosť taká otázka špeci, dal som ju každému vo výberovom 
konaní. Uvedomujete si, že nech to vyzerá akokoľvek transparentne ste nominantom 
primátora Polačeka a veľmi potencionálne útoky politické, či už to budú úspechy 
neúspechy budú riešené cez vašu osobu a vy budete ten-ktorý bude stáť pred kamerami 
ste pripravení na to, čo sa týka rodiny seba zažili ste niečo také vo svojej praxi? 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Zažil a poznám to veľmi 

dobre. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, lebo to aj ostatným adeptom tiež upozorňujem, že jednoducho 

je to tak je to stále nominant primátora Polačeka a myslím si, že aj my poslanci si to 
musíme uvedomiť a nech akokoľvek niekto straší, že ty budeš zodpovedný keď stlačíš 
tlačítko. Nie, je to nominant primátora Polačeka. Ďakujem. 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Budete sa pýtať mňa, mňa 

budete brať za zodpovednosť. Celé, čo sa týka dopravného podniku to bude na mne.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči s faktickou pán námestník.  
 
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ja si dovolím len jednu poznámku pán 

poslanec Špak, bol ste členom jedným zo siedmich jednej výberovej komisie, takže ten 
víťaz, ktorý vzišiel z tej komisie je aj vašim nominantom. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Burdiga nasleduje 

pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Burdiga, poslanec MZ: Taktiež sa prikláňam a plne podporujem stanovisko pána Rusnáka, 

ale otázka na pána Kizeka. Môžete nám prosím vysvetliť vaše pôsobenie v spoločnosti 
TSS GRADE v Bratislave? Pre obraz, aby ste bol v obraze aj vy a možno aj poslanci, si 
dovolím odcitovať jeden článok denníka Sme Bratislava: Dĺžnik TSS GRADE žije na 
úkor dodávateľov a štát mu verí za podnikateľský neúspech spoločnosti TSS GRADE 
platia jej obchodní partneri ona vďaka štátu zarába ďalej, výsledok  Slovenskej 
sporiteľni dlhovala TSS GRADE 3 milióna Eur zaplatili 2,3 milióna Eur 
subdodávatelia, či predajcovia stavebného materiálu, ktorý boli vašimi obchodnými 
partnermi mali pohľadávky za vyše 18 mil. Eur a späť budú mať menej len ako 3 mil. 
teda odpíšu 85 % z toho, čo TSS GRADE dodali. Môžete nám toto vysvetliť? Ďakujem.  

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Čo sa týka TSS GRADE 

dostala do straty vďaka tomu, že sme ako TSS GRADE sa podieľali na výstavbe 
zimného štadiónu pred olympiádou a vznikla tam strata 7,5 milióna. Túto stratu sme 
nevedeli vykryť, tak preto sme sa rozhodli spoločnosť dať do reštruktúr. Ja keď som 
písal reštrukturálny plán tam bola  70 % plánovanú návratnosť a následne ma odvolali 
a v TSS GRADE som skončil. Tie čísla, ktoré hovoríte vy je úplne iná skupina ľudí, 
ktorá robila ten plán na schválenie. takže neviem vám ďalej k tomu povedať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, s faktickou pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, naozaj iba krátka faktická poznámka 

samozrejme týkajúca sa výberových konaní riaditeľov, takáto poznámočka v rozsahu, 
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že v decembri, keď sa volili štatutári tak tento bod trval asi 2 minúty, keď ste boli 
súdržní a tu sú nejaké trenice tak tu sa mi zdá, že pri ďalšom kandidátovi vám bude 
vadiť, že nosí okuliare a tamten, že má svetlé sako. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa nech sa páči.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže ja by som pánovi Kizekovi niečo chcela pošepkať, 

čiže vytrhnem nejaké vety z jeho kontextu a potom sa k tomu dostaneme. Spomínali ste, 
že zažívame stresové situácie chcete v rámci dopravy zlepšovať komfort, že je 
nevyhnutná spolupráca odbornej verejnosti, názor cestujúcej verejnosti, chcete zlepšiť 
efektívnosť, dostať viac ľudí do MHD-čky, priblížiť sa k európskej špičke, čiže ja by 
som chcela odovzdať odkaz cestujúcej verejnosti mestskej časti Nad jazerom, pretože 
treba zlepšiť poskytovanie služieb a to je doslova a do písmena my bojujeme o osadenie 
počúvajte dobre, obyčajného automatu na lístky, čiže chcela by som sa vás spýtať, keď 
stanete riaditeľom, generálnym riaditeľom či to bude možné zrealizovať, aby v mestskej 
časti, kde tá doprava električková je prím, aby na troch zastávkach Rovníková, 
Ladožská, Levočská jedny obyčajné automaty boli obsadené, pretože mi doteraz 
dostávame stále negatívne stanovisko. Čiže to je jedna vec to je odkaz cestujúcej 
verejnosti, čiže desiatky sťažností podnetov nespokojnosti obyvateľov, pretože nie 
každý fičí na všelijakých aplikáciách, ja som bola v Bratislave a ten sú dokonca 3 
automaty 4 automaty vedľa seba a my nie sme schopní vlastne klasický automat osadiť 
na električkovú zastávku. Taktiež odkaz verejnosti je zvýšenie čistoty a poriadku na 
týchto zastávkach, ak chceme, aby ľudia cestovali musí byť čisto poriadok musia byť 
koše povynášané, čiže to je ďalšia vec. A ako vy to vidíte v rámci mesta budúcnosť 
rozvoja električková doprava verzus trolejbusy alebo váš názor na to. Ďakujem pekne. 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: K prvému bodu tie automaty, 

keď chceme zvyšovať počet cestujúcich tak tie automaty tam musia byť nejakým 
spôsobom inštalované bez toho to nepôjde, čiže áno urobíme všetko preto, aby to tam 
bolo. Čo sa týkalo tej druhej časti, čistota na zastávkach, ja som bol pôvodne v tom, že 
zástavky patria dopravnému podniku, že ich spravuje. V rámci tej diskusie som sa 
potom dozvedel, že je to pod záštitu mesta. Pôvodne v tom pláne mojom bolo to, že tie 
zastávky by sme zverili tretím organizáciám za reklamu alebo za niečo, aby udržiavali 
jednak tú čistotu a aby sa aj o tie zastávky aj starali, takže potom si budem musieť 
sadnúť s mestom a nejakým spôsobom vyriešiť zastávky, buď nejakým prenájmom, 
odkúpením alebo prevodom, čiže to je na diskusiu, ale nie je to nerealizovateľné, čiže 
pokiaľ to bude v rukách dopravného podniku, tak to dokáže zabezpečiť aj povedzme 
takýmto spôsobom, čiže tie zastávky mohli by byť čisté.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Ihnát, potom pán 

poslanec Špak. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja budem reagovať na Lenku 

Kovačevičovú, pani kolegyňu poslankyňu starostku mestskej časti, ja len toľko vlastne, 
že keď máte takúto filozofiu pán Kizek, čo sa týka zvyšovania cestujúcich a že sa zvýši 
aj počet automatov, tak je to len veľmi dobre, lebo fakt za 8 rokov, čo som sedel s 
vedeniami ako DPMK a som ako člen dozornej rady bol, tak jednoducho bol problém 
ten automat stojí okolo 10.000,- Eur stále mi bolo povedané ako to mi povedal stále pán 
riaditeľ dopravy Danko, že 10 tis. stojí boli oblepené žuvačkami atď. zalepené 
žuvačkami, čiže tá réžia na opravy a náležitosti, ktoré sú a nehovoriac o tom 
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vandalizmus ako aj iné veci, čiže budem veľmi rád, keď potom a pani Kovačevičovou 
osobne zájdeme za vami ako potom a hovorím za sídlisko Ťahanovce, aby ste si 
pamätal, takže budem veľmi rád a tak isto ten poriadok na zastávkach MHD detto toto 
isté, takže Jazero a sídlisko Ťahanovce máte už tiež vybavené, ďakujem  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickou nech sa páči pán poslanec Špak. 

Prosím skúsme byť naozaj tak strohí, držme sa témy. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja som presne vedel, že pôjde o tie automaty, ktoré stoja 10.000,- Eur 

urobíme tam tržbu 1.000,- Eur a budeme čakať 20 rokov, kým sa nám vrátia a medzitým 
nám to 14-krát zalepia žuvačkami. Myslím si, že sme v roku 2019 keby aj dôchodcovia 
aj naše detičky majú smartfóny v ruke a ja štvrtýkrát opakujem, urobme smart karty 
spustíme to fakt, tak ako si to zaslúži táto generácia a nebude nám treba ani lístky na 
každej zástavke, ktorú návštevy 1 autobus do dňa.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Špak ešte raz, či môže pani Slivenská? Nech 

sa páči pani Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa: Ďakujem, spomínali ste, že máte skúsenosti s krízovým riadením, 

tak sa opýtam že, čo bude prvé vo vzťahu k zamestnancom, čo urobíte v dopravnom 
podniku a k odborom? Ďakujem. 

 
p. Kizek, kandidát na pozíciu generálneho riaditeľa DPMK, a.s.: Čo sa týka, jednak ako som 

spomínal diskusiu s tými ľuďmi a názormi na nich a na celé dianie v tom podniku. Tak 
potom mám v pláne urobiť, poprehadzovanie trocha kompetencií, tak aby to 
zodpovedalo tomu ako si predstavujem, že ten podnik by sa mal riadiť, to by mala byť 
taká druhá vec k tomu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Kizek. Môžete ísť si sadnúť, zdá sa že 

otázky boli vyčerpané. Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem. V zmysle toho, čo avizoval už pán primátor, 

predkladám návrh na doplnenie uznesení v bode E) pre všetky uznesenia tieto štyri, 
ktoré budeme prijímať ku riaditeľom jednotlivých podnikov a inštitúcií, čiže po E) 
mestské zastupiteľstvo žiada generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie 
samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Stratégia rozvoja 
podniku 2020 - 2023, ktorým sa prezentoval na verejnom a neverejnom vypočutí, 
doplnený o reálne skutočnosti a strategické plány spoločnosti v termíne do 3 mesiacov 
od menovania do funkcie. Po b) generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie 
samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu Odpočet plnenia stratégie v termíne 
od menovania do funkcie, vždy po ukončení každého pol roka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak dovolíte v tejto časti dopravného podniku 

uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie v 
rámci návrhu na uznesenie mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik mesta Košice akciová spoločnosť. Ďakujem pekne, nech sa páči.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, takže uznesenie bolo 

doplnené v bode B) odvoláva z funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Padyšáka 
a bolo doplnené písmeno E) žiada po a) a b) - čiže toto celé sa prečíta a bude sa 
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hlasovať jednotne naraz, čiže návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v zmysle príslušných právnych predpisov v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 
mesta Košice a. s. (ďalej podľa predloženého materiálu) s účinnosťou ku dňu 1. 10. 
2019 rozhodlo po A) berie na vedomie informáciu o výsledku výberového konania na 
obsadenie funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené dňa 19. júla 
2019. Po B) odvoláva z funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Padyšáka; po C) 
menuje do funkcie člena predstavenstva Tomáša Kizeka; po D) odporúča určiť na 
základe výsledku výberového konania za generálneho riaditeľa spoločnosti Tomáša 
Kizeka a po E) žiadna po a) generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie 
samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Stratégia rozvoja 
podniku na roky 2020-2023, ktorým sa prezentoval na verejnom a neverejnom vypočutí, 
doplnený o reálne skutočnosti a strategické plány spoločnosti v termíne do 3 mesiacov 
od menovania do funkcie; po b) žiada generálneho riaditeľa spoločnosti predložiť na 
rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu Odpočet plnenia stratégie, 
v termíne od menovania do funkcie, vždy po ukončení každého pol roka.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 42 – za: 14, proti: 5, zdržali sa: 12   
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh na nového riaditeľa neprešiel. Ďakujem zatiaľ aj pánovi 

Kizekovi za ochotu, že prišiel s nami diskutovať.  
Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva v rámci Bytového podniku mesta Košice, 
otváram rozpravu v tejto časti. Nech sa páči pán Peter Vrábel máte slovo, máte 5 minút. 
Nech sa páči. 

 
p. Vrábel, kandidát na pozíciu riaditeľa BPMK: Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, v 

prvom rade chcem sa poďakovať za dôveru, ktorá mi bola preukázaná. Skutočne si 
vážim a budem sa zo všetkých síl snažiť, aby som splnil aspoň to čo sa odo mňa 
očakáva. Rád riešim svoju prácu technicky a s nadšením a veľkou zodpovednosťou, no 
a tiež ako to pri nových životných udalostiach a životných etapách býva s určitými 
obavami. Uvedomujem si svoju zodpovednosť vyplývajúcu z mojej budúcej funkcie, a 
preto viem, že ide o zabehnutú spoločnosť, informácie ktoré som o nej získal z 
dostupných zdrojov som vyhodnotil ako stagnujúce. Bytový podnik mesta Košice nám 
otvára možnosti na otvorenú modernizáciu. Verím tomu, že budem prínosom v rámci 
modernizačných procesov inovácie riadenia a digitalizácie. Moje vzdelanie, ako aj môj 
osobný záujem jasne deklaruje cieľ strategicky rozvíjať tento podnik. Hlavným cieľom 
je, aby bytový podnik sa stal najlepším poskytovateľom služieb, služieb pre našich 
občanov Košičanov. Pre dosiahnutie tohto strategického cieľa, v ktorom bolo potrebné 
vypracovať aj určitú analýzu som rozdelil do troch zásadných krokov, ktoré treba urobiť 
a to je technická normalizácia formou facility manažmentu, zavedením integrácie 
kvality manažment systému a treba brať ohľad na komunikáciu a realizáciu týchto 
zmien. Technická normalizácia je stanovenie jeho a používanie určitých zavádzajúcich 
pravidiel, ja osobne som technik venujem sa tomu, či vzdelanostne alebo kariérne a 
vnáša do našej činnosti určitý poriadok ku prospechu účasti záujemcov všetkých a 
vyhodnocuje a deklaruje toho kto je za čo zodpovedný. Medzi základné piliere v 
poskytovaní služieb je komunikácia, čiže pri mojom nástupe by prvou vecou by bolo 
odkomunikovať jednotlivé procesy, či dovnútra alebo do von podniku. Následne sa 
otvára otázka poskytovaných služieb, tu vidím zásadnú zmenu v revitalizácii týchto 
služieb, technická výroba, realizácia opráv, havarijná služba. V oblasti dlhodobých 
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možností vidím perspektívne ciele tak ako si to deklarovalo vedenie mesta, investovať 
do nájomných bytov, revitalizovať nebytové priestory, možno ich preklasifikovať. Som 
otvorený opodstatnenej kritike, veď práve tá nás posúva ďalej. Naším spoločným 
cieľom je prosperujúca spoločnosť, čo na tejto pôde znamená ako som už povedal 
spokojný Košičania. Verím, že pre tento náš spoločný cieľ spojíme sily a budeme si 
vzájomnou oporou, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči ostaňte chvíľku s nami. Pán 

poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor, ja sa budem pána Vrábela pýtať 

niekoľko otázok. Prvá otázka pokiaľ viem, alebo mám takú informácií je občanom 
Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, je to pravda?  

 
p. Vrábel, kandidát na riaditeľa BPMK - Áno.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. To je tá prvá otázka. Druhá otázka, nemôžte 

mať ešte prehľad samozrejme o tých veciach ako, ale chcel by som jednu vec. Máme 
tam tú predsadenú časť, ktorá je pri poliklinike, vlastne ako predsadená časť a to je 
pasáž, či ste vôbec mal už nejakú informáciu alebo niečo podobné vlastne ako ďalej v 
tejto veci pokračovať, lebo vyzerá to katastrofálne a trebalo by s tým niečo robiť, tečie 
strecha a ďalšie veci, takže budem veľmi rád keď sa začnete zaujímať po tom ako aj v 
tejto veci pomôcť. Tak isto detto poliklinika, síce máme okolo 300 spoluvlastníkov na 
pozemkoch pod poliklinikou, ale bude sa treba zaujímať vlastne o to ako ďalej vlastne 
zveľadiť ako možnosť zveľadiť vlastne túto polikliniku našu na sídlisku Ťahanovce, to 
je tá ďalšia vec. A potom tá štvrtá vec, keby ste mi vedel odpovedať viete určite vlastne, 
že sociálne byty máme, lebo ste Ťahanovčan a máme sociálne byty dole na Demetri, 
časť Demeter vlastne nad zbernými surovinami Žilina. Takže sa chcem opýtať, akú 
máte víziu, čo sa týka takej nejakej obnovy týchto bytových domov, aj keď je tam časť 
neplatičov zlepšilo sa to trošku ako oproti minulosti, ale platby za odpad tam nie sú 
poriadne, platby za služby spojené s bývaním atď. Chcem sa vás opýtať vlastne, či máte 
informáciu vôbec o tom, a že či keď ste mali informáciu akú ste mal, takú malú víziu 
zatiaľ, lebo chápem, že teoreticky vchádzate do pozície riaditeľa hej ako, čiže ešte 
nemáte tú analýzu celú skoncipovanú a potom sa chcem spýtať samozrejme na 
zamestnanosť, lebo určite v priamom prenose teraz pozerajú aj zamestnanci Bytového 
podniku mesta Košice, takže vlastne chcem sa opýtať na zamestnanosť. Akú máte vy 
predstavu vlastne, či spĺňa ten počet zamestnancov to, čo očakávate a jednoducho, či 
nedôjde náhodou k prepúšťaniu potom. To určite bude zaujímať aj zamestnancov, ktorí 
sledujú priamy prenos, ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Vrábel, kandidát na riaditeľa BPMK: Ďakujem pekne za otázky. A bolo ich dosť, raz som 

už na nich odpovedal na verejnom vypočutí. Boli ste tam pán poslanec, som si vás 
všimol a odpoviem vám na to znova ja na to problém nemám, čo sa týka pasáže 
jednotlivých úsekov každý strategický manažér si vyhodnotí všetko, čo má, a vyvaruje 
sa tomu všetko čo horí najviac, keď horí všetko, to je k tej pasáži alebo k tým detailom. 
Čo sa týka sociálnych bytov a sociálneho bývania po preštudovaní výročnej správy 
bytového podniku za rok 2018, je tam vykázaná strata aj audítori to deklarujú, na 
nedoplatkoch okolo 2 a pol milióna, čiže to je tiež veľmi rozsiahly problém, ktorý je 
potrebné riešiť, navrhoval som tam viaceré možnosti v tej prvotnej stratégii, či už 
vzájomnou prácou tých občanov, ktorí takto tam vykonávajú svoju činnosť alebo sú 



73 

 

neplatiči alebo iné, to som deklaroval v tej stratégii. Jasné, že ja sa musím na to pozrieť 
hlbšie na tie problémy. Nerád by som tu rozoberal detaily. Čo sa týka zamestnancov 202 
zamestnancov, kleslo to v tomto roku na 198, ja si myslím, že niekedy stačí sa tých 
zamestnancov opýtať, čo im chýba, čiže po komunikácii s nimi a to, v akom je reálnom 
stave tento podnik vám budem vedieť odpovedať na otázky.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja som už avizoval, že dostanete takú istú otázku ako 

zvyšní kolegovia ako dostal prvý prednášajúci, ale zneistil ma teraz pán námestník 
Gibóda, pretože ja som tu otázku položil počas výberového konania 3-krát po sebe a ani 
raz mi nepovedal, že to nie je nominácia pána primátora Polačeka, a že to nebudete jeho 
nominant. Až dnes vyšlo z pána námestníka Gibódu, že to je nominant výberovej 
komisie a tým pádom vedenie mesta s ním nemá nič spoločné, takže ja teraz neviem, či 
vám mám dávať otázku, ktorá možno fakt nie je správna a pán Gibóda mi to vysvetlí.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník.  
 
p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec Špak, vložili ste mi do úst niečo, čo som 

nepovedal. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Takže ešte raz pán námestník Gibóda, vy ste povedali pred chvíľou, že 

to nie je nominant a že dokonca ja ako člen výberovej komisie a iba výberová komisia 
je zodpovedná za nominantov, ktorých teraz kolegom ukazujeme. Takže toto som vám 
vložil do úst? To som počul od vás, či som to zle počul?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím, venujme sa otázkam. Pán poslanec zoberiem vám 

slovo, bude to už druhý vstup, prídete oňho. Položte otázku, ak chcete. Ďakujem. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dávam ju teraz, ja som ju už začal. Takže ostávam pri tom svojom 

tvrdení, že ste v každom prípade, či to bolo transparentné, či nie, to ja nespochybňujem, 
ste nominantom primátora Polačeka. Uvedomujete si, že môže nastať chvíľa, kedy 
možno nebude tá dôvera až taká veľká a budete priamo v politickom boji, budete 
zodpovedný za chod podniku, za to ako vás možno niekto naviedol atď., či ste na to 
pripravený? A, či ste fakt ochotný do toho ísť, lebo tu už je vaše meno, vaša rodina, 
vaše okolie. Ďakujem. 

 
p. Vrábel, kandidát na riaditeľa BPMK: Ďakujem za otázku, odpoviem na ňu iba tak, že mám 

dve deti aj v škole aj v škôlke a chcem zlepšiť služby aj pre naše deti. Čiže áno, 
popasujem sa s touto úlohou, keď mi bude zvolená a budem reprezentovať primátora, 
ktorý tu je vo funkcii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s procedurálnym návrhom nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, toto je bod číslo 5 už sme ich prebrali sme asi 

sedem, keď dobre počítam možno osem a niektorí kolegovia majú potrebu si tu niečo 
odkazovať, keď sa chcete ísť hrať zoberte si vedierka a lopatky a choďte sa hrať niekam 
na pieskovisko, neriešte tu takéto blbosti, Miro. Pán Vrábel, keď chce niečo ešte 
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odprezentovať dajme mu ten priestor a teraz dávam návrh na ukončenie rozpravy potom 
už hlasujme, lebo ešte máme, keď sa nemýlim, ešte dvoch ľudí a ešte ďalších x bodov. 
Takže procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 43 - za: 24, proti: 5, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ostala tam ešte faktická od pána námestníka. Nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Nemám ani vedierko ani lopatku, ale 

aby som dokončil rád túto filozofickú debatu, pán poslanec Špak, povediem potom 
ďalej, ale reálne to filozofická otázka v prípade, že kandidátov určila výberová komisia 
na základe vy tohto odporúčania ho predložil primátor. Na základe tohto predloženého 
kandidáta o ňom hlasuje mestské zastupiteľstvo, že kto je vlastne tým nositeľom tej 
zodpovednosti za toho kandidáta a myslím si, že sú to všetky tieto tri inštitúcie takto 
postupne ako som ich vymenoval, ale kľudne povediem túto filozofickú debatu s vami 
neskôr. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 

návrh na uznesenie k Bytovému podniku mesta Košice. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta 
Košice ďalej podľa predloženého materiálu s účinnosťou ku dňu 1. októbra 2019 
rozhodlo po A.) berie na vedomie − informáciu o výsledku výberového konania na 
obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené dňa 19. júla 2019. Po B.) 
odvoláva z funkcie konateľa Ing. Bartolomeja Szabóa. Po C.) menuje do funkcie 
konateľa Ing. Petra Vrábela. Po D.) odporúča menovať na základe výsledku výberového 
konania za riaditeľa spoločnosti Ing. Petra Vrábela; po E.) žiada po a) riaditeľa 
predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument 
Stratégia rozvoja podniku 2020-2023, ktorým sa prezentoval na verejnom a neverejnom 
vypočutí, doplnený o reálne skutočnosti a strategické plány spoločnosti v termíne do 3 
mesiacov od menovania do funkcie; po b) žiada riaditeľa predložiť na rokovanie 
samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu Odpočet plnenia stratégie, v termíne 
od menovania do funkcie, vždy po ukončení každého pol roka.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 44 - za: 25, proti: 0, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta:. Návrh na uznesenie bol prijatý. Pán Vrábel blahoželám vám. 

Nasledujeme v časti tretej tohto bodu rokovania. Tá sa týka Tepelného hospodárstva, 
s.r.o., kedy výberová komisia odporučila pána Jaroslava Tkáča, súčasného riaditeľa 
podniku Tepelné hospodárstvo. Pán Tkáč, máte slovo. 

 
p. Tkáč, kandidát na riaditeľa TEHO, s.r.o.: Volám sa Jaroslav Tkáč. Mám 55 rokov. Som 

absolventom Technickej univerzity v Košiciach, Katedry energetické stroje a zariadenia 
Strojníckej Fakulty. Profesionálne som začínala ako projektant technických zabezpečení 
budov, ústredné vykurovanie a teplá úžitková voda. Od roku 1993 pôsobím 
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v spoločnosti TEHO postupne v profesiách. Začínal som ako prevádzkový technik, 
potom som mal na starosti výrobu, mal som na starosti prevádzku ako námestník 
riaditeľa. Od 1.1.2019 pôsobím ako riaditeľ spoločnosti. V prezentovanom rozvoji 
spoločnosti som prezentoval tri rozvojové oblasti: a to rozvoj výrobno-technickej 
základne, rozvoj v oblasti personálnej a ľudských zdrojov a v ostatných činnostiach. Pri 
rozvoji výrobno-technickej základne ide hlavne o obnovu a inovácia tepelno-
technických zariadení vopred určeným spôsobom hodnotenia týchto zariadení. Pri 
jestvujúcich výrobných zariadeniach zvyšovať ich účinnosť doplnkovými zdrojmi, 
obnoviteľné zdroje energie, a čo aj v súčasnosti aj robíme, využiť každú možnosť 
uchádzať sa o európske fondy. V tomto roku končíme štvrtú stavbu na Mestskej časti 
Sídliska KVP, ktorá bola realizovaná za podpory operačného programu životné 
prostredie. V oblasti ľudských zdrojov v 4. mesiaci 2019 som navrhol novú organizačnú 
štruktúru spoločnosti zameranú na orientáciu na zákazníka, čiže zjednotenie procesov, 
aby zákazník vybavil žiadosti a potreby na jednom mieste a ďalej aj reorganizáciu 
vnútornej činnosti spoločnosti, čím bolo dosiahnuté zníženie počtu pracovníkov o 5 %. 
Pri ostatných činnostiach, keďže prevádzkujeme aj plavárne a nebytové priestory 
uvoľnené po výmenníkových staniciach, tak tam budeme aplikovať úsporné opatrenia 
v častiach, kde je najväčšia energetická náročnosť. U plavárni je to ohrev teplej 
úžitkovej vody, teda bazénovej vody a to vhodnými obnoviteľnými zdrojmi energie. 
Verím, že tieto načrtnuté rozvojové kroky zabezpečia postavenie spoločnosti v rámci 
trhu s teplom v meste aj do budúceho obdobia budeme zaujímaví pre našich zákazníkov 
naďalej. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, rozprava je otvorená. Pán Lesňák, nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec mesta: Dobrý deň prajem. Pán Tkáč, ja by som mal otázočku. Váš názor, 

alebo ako vidíte situácie ohľadne trhu s teplom, liberalizácia TEHO resp. správa budov, 
ktoré sú pod mestom. Narážam hlavne na areály základných škôl, materských škôl, kde 
vieme, že sú niektoré funkčné tepelne ale tie kotolne sú už zastaralé, či pôjdete do ich 
obnovy ako TEHO, alebo by ste odporúčali aj tu liberalizáciu trhu, to znamená, aby 
niekto iný vstúpil k samostatným okruhom vytápania. Ďakujem.  

 
p. Tkáč, kandidát na riaditeľa TEHO, s.r.o.: Vzhľadom na naše kapacity, či už odborné, ale aj 

finančné, sme sa už angažovali v týchto oblastiach a ponúkali sme školám riešenia a to 
ekvitermickú regulácia s časovými programami. Niektoré školy to aktívne využívajú 
napr. v MČ Nad jazerom.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Otázku, ktorú som už avizoval vám nedám, pretože 

som vám ju dal na verejnom vypočutí a odpovedali ste, takže odovzdávam slovo ďalej.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Chcel by som sa opýtať pán Tkáča, ako, ak bude 

riaditeľom firmy za to obdobie, ako hodlá pristúpiť k zabezpečeniu a príprave letnej 
kúpaliskovej sezóny na kúpalisku Triton na Rastislavovej ulici, ktoré je žiaľ už nie prvú 
a ani nie druhú sezónu v dezolátnom stave.   

 
p. Tkáč, kandidát na riaditeľa TEHO, s.r.o.: Čo sa týka kúpaliska Triton, tam sme my, ako 
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odborný poradca, boli v tomto, čiže nemáme ho priamo na starosti prevádzku. Zistili 
sme taký stav zariadení na úpravu vody aj samotných bazénov, ktoré bránia bezpečnej 
prevádzke. Čiže za súčasných podmienok stojí otázka takto, odhadovali sme náklady 
okolo 290 tisíc na minimálne úpravy, aby bolo možné prevádzkovať bazény s tým, že 
šmýkačky a tobogán neodpovedajú súčasným bezpečnostným zariadeniam a asi by sme 
nedostali povolenie na prevádzku.  

 
p. Polaček, primátor mesta. Ďakujem. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, poprosím návrhovú 

komisiu. Pán Tkáč, kľudne, ďakujeme.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmeno j) zákona č. 401 z roku 
1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 12 písmena d) Štatútu mesta 
Košice a príslušné ustanovenie Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti 
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 70, 040 01 Košice, IČO: 31679692, v 
ktorej mesto Košice ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia s 
účinnosťou ku dňu 1. 10. 2019 rozhodlo po A) berie na vedomie informáciu o výsledku 
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené 
dňa 19. 7. 2019. Po b) odvoláva z funkcie konateľa Ing. Jaroslava Tkáča. Po C) menuje 
do funkcie konateľa Ing. Jaroslava Tkáča; po D) odporúča menovať na základe 
výsledku výberového konania za riaditeľa spoločnosti Ing. Jaroslava Tkáča. A po E) 
žiada riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávy orgánov mesta Košice prepracovaný 
dokument Stratégia rozvoja podniku na roky 2020 - 2023, ktorým sa prezentoval vo 
verejnom a neverejnom vypočutí doplnený o reálne skutočnosti a strategické plány 
spoločnosti v termíne do troch mesiacov od menovania do funkcie a po b) žiada 
riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu 
Odpočet plnenia stratégie v termíne od menovania do funkcie vždy po ukončení 
každého pol roka.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 45 - za: 20, proti: 2, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Blahoželám pán Tkáč. 

Nasleduje 4. časť bodu číslo 5 a to je návrh mestského, návrh na menovania riaditeľa 
príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá pána Tomáša Petraška. Pán 
Petraško, máte slovo. 

 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi na úvod sa poďakovať aj výberovej 
komisii za to, že prejavila dôveru a vybrala nie len mňa, ako človeka, ale 
pravdepodobne sa stotožnila aj s mojou víziou, s mojou, s mojou stratégiou rozvoja 
príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá. Miesta, o ktorých každý vie 
a kam chcú všetci prísť. Taká bola základná misia, ktorú som prezentoval pred 
verejnou, pred výberovou komisiou na verejnom vypočutí. Miesta, ktoré poznajú a kam 
chcú prísť všetci občania mesta Košice a všetci návštevníci mesta Košice. Miesta, kam, 
ktoré budú uprednostňovať organizátori, nielen kultúrnych, ale aj spoločenských a 
vzdelávacích podujatí. Miesta, ktoré budú atraktívne pre prepojenie kultúry 
s kreatívnym priemyslom, teda pre kľúčových hráčov v kreatívnom priemysle a taktiež 
pre talenty. A miesta, kde v neposlednom rade by mali radi chodiť zamestnanci 
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príspevkovej organizácie K13. Túto víziu, ktorú som predostrel na verejnom vypočutí 
chcem realizovať ako, v prvom rade ako Košičan, ako konzument kultúry, ako človek, 
ktorý má skúsenosti so správou majetku, ako človek, ktorý má skúsenosti s 
organizovaním podujatí v priestoroch K13-ky. Mal som v minulosti spoluprácu nie len s 
K13, ale aj s jej predchodcom EHMK 2013 a v prvom rade by som teda chcel zachovať 
to všetko, čo je dobré v tejto organizácii, inovovať túto organizáciu a hlavne pripraviť ju 
na tú novú výzvu, ktorá pred ňou stojí a to je na prepojenie s kreatívnym priemyslom. 
Konkrétne ciele a konkrétne aktivity, ktoré, ktoré chcem dosiahnuť, boli mnou verejne 
prezentované, a teda si myslím, že bude veľmi jednoduché urobiť odpočet tejto mojej 
práce v prospech K13 v budúcnosti. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán Petraško, otváram rozpravu k tejto časti bodu 

číslo 5. Nech sa páči pán poslanec Lesňák. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, pán Petraško, otázočka. Končí nám obdobie 

viazanosti projektu K13-ky – podpora kultúrnych centier, pozerám sa na rozpočet v 
roku 2019, kde sme mali plánované bežné výdavky vo výške 5,7 milióna Eur. Otázka na 
vás, viete si predstaviť, že by dostali kultúrne centrá menej peňazí a zháňali by tieto 
zdroje inde na udržateľnosť? Resp. či je to udržateľné za týchto podmienok, ktorú 
momentálne sú, ale či by ste vedeli nájsť nejaké rezervy odkiaľ zobrať peniaze? A resp. 
či by prichádzala do úvahy aj nejaká transformácia niektorej z tej K13-ky na iné účely? 
Ako to vidíte? 

 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: V tej svojej stratégii som vychádzal z toho 

programového rozpočtu, ktorý by mal zostať zachovaný. V prípade, že zo strany mesta 
bude potreba na vytvorenie nejakých úspor, resp. na zníženie rozpočtu, alebo na, tak 
tam priestor vidím, bohužiaľ by to bolo ale pravdepodobne na úkor toho, že niektoré 
podujatia, ktoré sú organizované vo vlastnej réžii K13-ky, by museli byť obmedzené. 
Čo sa týka toho, ako hovoríte, podľa mojich vedomostí už to programové obdobie bolo 
ukončené, tzn., že je tu, je tu priestor, ktorý som aj prezentoval na, na vytváranie 
nových aktivít, ktoré môžu byť na príjmovej, príjmovej strane K13-ky, tzn. využitie 
niektorých priestorov na komerčné účely, najmä teda organizovanie vzdelávacích 
podujatí, firemných akcií, na vytvorenie priestorov pre rozhodujúcich hráčov v 
kreatívnom priemysle, ktorí môžu platiť na mesačnej báze nájom, vytvorenie hubu atď. 
A čo sa týka toho, na čo asi narážate, tak to som aj prezentoval na verejnom vypočutí, 
tak z môjho pohľadu potrebná zmena v rámci Kunsthalle, tzn. aby Kunsthalle nebola 
primárne, primárne nejakým priestorom na prezentáciu moderného umenia, keďže sa to 
za posledných 5 rokov neosvedčilo, ale aby bola primárne priestorom, nejakým 
prémiovým priestorom mesta na organizovanie spoločenských, vzdelávacích podujatí a 
to samozrejme nebráni tomu, aby tam bola nejak vykonávaná aj prezentácia moderného 
umenia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Horenský, pán Špak sa pripraví. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, takže ja mám 2 otázky. Prvá, čo vás motivovalo 

ako vyštudovaného právnika zúčastniť sa výberového konania na K13-ku? A druhá 
otázka, keďže taktiež som vás nepoznal a preštudoval som si váš životopis, čo bolo 
dôvodom, že ste neukončili PhD štúdium? Ďakujem. 

 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: Tak čo ma motivovalo? Motivovalo ma to, že jednak 
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mám ukončené vzdelanie právnické, ale v mojej praxi, jednak aj v právnickej praxi som 
zastupoval veľa subjektov, ktorí pôsobia v oblasti kreatívnej ekonomiky, som ďalej aj 
konateľom v reklamnej agentúre a realizoval som projekt cezhraničnej spolupráce, 
ktorej išlo aj o rozvoj kreatívnej ekonomiky, takže to je oblasť, ktorej sa ja primárne 
venujem. Vzhľadom na tieto všetky moje povinnosti, som neukončil aj po obhájení 
minimovky PhD skrz toho, že som na to jednoducho nemal čas a mal som iné priority 
v oblasti podnikania a v oblasti práce. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Máte vedomosť o tom, že existuje v rámci K13-ky 

niečo ako TELKE? 
  
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: Áno, mám túto vedomosť. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, a máte v pláne nejaké zmeny tam vykonať? Alebo to je až 

príliš konkrétna otázka? 
 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: Tak určite by som si chcel urobiť možno nejaký 

dôslednejší audit po príchode a nie je to konkrétna otázka, hlavne by ma zaujímalo, aká 
je sledovanosť tejto televízie a na základe, na základe toho a na základe možno 
zhodnotenia aj nákladov, ktoré smerujú televízii a ktoré smerujú možno k ostatným 
aktivitám K13-ky, by som prijal určité opatrenia, pokiaľ TELKE teda je požiadavka zo 
strany mesta, aby bola zachovaná, tak určite by som smeroval aktivity k nejakej 
spolupráci, možno s RTVS, aby, aby formáty, ktoré TELKE publikuje, aby boli, mohli 
byť odprezentované na celoštátnej úrovni, aby TELKE podporovala mladé talenty. Tu 
by som bral ako takú primárnu úlohu TELKE, aby spolupracovala so strednými 
školami, s vysokými školami a zameral by som sa na zvýšenie kvality obsahu 
vysielaného. 

 
p. Špak, poslanec MZ: A možnože, keď ešte môžem, v rámci toho máte nejaký nápad, ako by 

ste zabezpečili objektivitu TELKE, lebo už sme tu mali jedno médium také, jak sa 
povie, v úvodzovkách mestické a tu ma zaujíma celkom, či je tam nejaká úvaha o 
nejakej redakčnej rade a nejakej takej kvázi kontrole? 

 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: V rámci tej mojej vízie bol prezentovaný určitý 

poradný orgán ako, ako celku ako K13-ky, ktorý by mal zabezpečiť určitú objektivitu 
a mal by zabezpečiť to, aby o tom, aké, aké podujatia budú organizované v rámci K13 
a ktorý, aký organizátor dostane napr. akú zľavu, alebo formu partnerstva ako 
spoluorganizátor, aby o tom nerozhodoval iba jeden človek, aby to nahradilo aj to, že v 
súčasnosti absentuje pozícia kurátora v rámci K13, takže vytvorenie nejakého 
poradného orgánu z ľudí, ktorí pôsobia v tejto oblasti. A čo sa týka objektivity TELKE, 
tak TELKE by z môjho pohľadu sa nemala schyľovať k nejakým, nejakým komentárom 
alebo nejakým takýmto subjektívnym pohľadom na vec a mala by iba nejakým 
spôsobom objektívne informovať o podujatiach, ktoré sa majú realizovať, ktoré boli 
realizované. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. 
  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Ténai a pán poslanec 



79 

 

Lipták. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ďakujem, že sa 

uskutočnili a zorganizovali sa takéto výberové konania a že sa aj prihlásilo množstvo 
uchádzačov. Napriek tomu asi by som sa pána chcel opýtať na jednu vec. K13-ka je v 
podstate ako mestská príspevková organizácia, ktorá vznikla z, alebo je to vlastne vývoj 
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, má niekoľko objektov, Kulturpark, 
Kunsthalle, výmenníky, amfiteáter. Kam by sa tá organizácia mala uberať? Vlastne čo 
je základné zadanie do budúcna pre túto organizáciu? Stať sa nejakým kultúrnym 
organizátorom nejakých podujatí, lebo je to príspevková organizácia alebo skôr nejaká 
správcovská organizácia, ktorá mala spravovať tieto objekty? Pretože máme, si myslím, 
že v meste niekoľko, či už sú to štátne príspevkové, alebo príspevkové organizácie 
VÚC, ktoré napĺňajú tento kultúrny sektor, alebo napĺňajú časť kultúrneho sektora, 
máme samozrejme množstvo nezávislých a súkromných organizátorov a máme v 
podstate nejaké priestory, ktoré sa spravujú, takže rád by som počul, že kde by mala táto 
organizácia smerovať, tzn. či sa budeme uberať bližšie ku kultúre, alebo ku 
správcovstvu objektov. Ďakujem. 

 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: V prvom rade by K13 mala slúžiť všetkým občanom 

mesta ako mestská príspevková organizácia, to po prvé a mala by v prvom rade byť 
servisnou organizáciou, primárne, ktorá dostala do správy od mesta určité objekty 
a mala by vytvoriť za vopred známych podmienok, či už finančných, či už formy zľavy 
pre všetkých operátorov, či už kultúrne alebo zo súkromného spektra rovnaké, vopred 
známe podmienky v prípade, že tam chcú organizovať podujatia. V prípade, ďalej by 
mala dopĺňať svojim vlastným programom to, čo mestu chýba, aby sledovala ten cieľ, 
že slúži všetkým občanom mesta, čiže primárne slúžiť pre všetkých ostatných 
kultúrnych operátorov a iných, aby tam mohli organizovať podujatia, doplňujúcou 
úlohou vytvárať vlastný program, nie primárnou. A v neposlednom rade aj skrz svoje 
skúsenosti by sa mala stať v rámci nejakého lokálneho sveta platformou na vytvorenie 
spolupráce medzi jednotlivými organizáciami, ktoré v meste pôsobia a nie sú zriadené 
len mestom. V rámci kultúry by sa mala stať lídrom minimálne v širšom okolí na 
základe tých svojich skúseností, vytvárať kooperácie, vytvárať kooperácie v rámci 
zahraničia, aby sa nejakým spôsobom ten progres, ten progres mohol byť rýchlejší. A 
samozrejme v neposlednom rade to, čo bolo aj v tom pôvodnom projekte interface, na 
základe ktorého sa celý tento projekt realizoval, prepojiť kultúru s podnikaním. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, poslanec Ténai v podstate trafil tú otázku, ktorú ja 

som chcel položiť, ja len doplním o to, že ja som vždycky bol zástancom toho, že štát 
a mestá, prípadne štátom a mestami dotované organizácie by sa nemali veľmi 
angažovať na trhu, pretože veľa krát degradujú ceny a trhové podmienky. Preto som sa 
chcel aj opýtať, že či nemáte pocit, že K13-ka tým, že organizuje niektoré akcie, 
nelikviduje na trhu de facto konkurenciu, i keď sa nedá povedať konkurencia, lebo 
mnohé tieto inštitúcie nie sú dotované nikým a musia sa živiť vlastnou prácou. Čiže, v 
akom pomere chcete robiť, keď už môžem, viem, že je to ťažká otázka, robiť tú 
servisnú činnosť, ktorú ste spomínali a tú kultúrnu činnosť, ktorú keďže ste z verejných 
peňazí dotovaní? Ja by som možno zvažoval, do akej miery to robiť. Vďaka. 

 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: Tak sčasti s vami, sčasti s vami súhlasím a to jediné, 
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ako sa tomuto dá zabrániť, je to, čo dnes pri K13 absentuje, tzn. jasným zverejnením 
cenníka za poskytované nájmy, za poskytované služby, jasným zverejnením, že komu 
v prípade akej tam vyvíjanej aktivity bude pridelená aká dajme tomu zľava, 
zadefinovanie si kritérií, kedy K13 vstupuje pri konaní nejakého eventu ako, ako nejaký 
partner, kde možno očakávať, že ten, ktorý tam tento event organizuje, sa nemusí 
možno ani finančne tá služba K13-ky podieľať, takže takýmto spôsobom a následne 
zverejnením, zverejnením transparentným všetkých týchto poskytnutých dajme tomu 
zliav, to znamená kto za akú cenu niečo organizoval v rámci K13-ky a následne 
prípadne tieto, keď tieto rozhodnutia budú zlé alebo podľa verejnosti nejakým 
spôsobom neprípustné, tak bude K13-ka za to podrobená kritike. A čo sa týka toho 
pomeru, tak je to naozaj ako veľmi ťažké sa k tomu teraz vyjadriť. Ale určite, neviem sa 
vyjadriť číselne, 80:20 možno, 90:10. Naozaj ťažko mi teraz povedať. 

 
p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem pekne, nech sa páči pán Lipták ešte. Dobre, pardon, 

nevedel som. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ešte by som poprosil otázku, odpoveď na jednu otázku, že či 

náhodou neuvažujete o tom, aby sa pod K13-ku vytvorili možno nejaké dve inštitúcie, 
jedna bude správcovská a druhá bude na organizovanie kultúrnych aktivít, aby bolo, aby 
to bolo naozaj čisté a transparentné, aby tá, ktorá bude organizovať tie aktivity bola ako 
jeden z možných subjektov, ktoré pôsobia na trhu v oblasti kultúry. Vďaka. 

 
p. Petraško, kandidát na riaditeľa K13: Tak takýmto spôsobom neuvažujem, ja si myslím, že z 

mojej pozície ako riaditeľa K13-ky niečo nie je ani tak možné v mene mesta zakladať 
nejaký ďalší podnik a aj pokiaľ by bola potreba takéhoto rozdelenia, tak to v prvom rade 
by som považoval za formálne rozdelenie a v skutočnosti sa vo vnútri, či už účtovne 
alebo organizačne dá vytvoriť takéto rozdelenie v prípade potreby. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte otázka od pána námestníka, alebo 

informácia, neviem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja ďakujem všetkým 

ľuďom, ktorí položili otázky a keďže budeme prechádzať do procesu ďalších štyroch 
výberových konaní, chcem poprosiť kolegov, možno to aj urýchli toto rozhodovanie v 
mestskom zastupiteľstve. Naozaj sme sa snažili vytvoriť dostatočne moderný prístup, 
kde, poviem to takto, z pohodlia svojej obývačky sa pripojíte na video prenos a položíte 
otázku kandidátovi, ktorý tuná je na magistráte. Nabudúce to urýchli celý tento možno 
proces a možno dostanete odpovede na tieto otázky aj od iných kandidátov a pomôžete 
aj tej komisii sa rozhodnúť správne. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj ja, ak nie sú žiadne otázky, poprosím návrhovú 

komisiu, aby k tejto časti bodu prečítala návrh na uznesenie. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle platných právnych predpisov v príspevkovej organizácii K13 – Košické 
kultúrne centrá, Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 42323975 (ďalej len 
organizácia) s účinnosťou ku dňu 1. 10. 2019 rozhodlo po A) berie na vedomie 
informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie, 
ktoré bolo vyhlásené dňa 19. 7. 2019. Po B) odvoláva z funkcie štatutára organizácie 
povereného zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie pani Denisu 
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Vágner, MBA. Po C) menuje do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie JUDr. 
Tomáša Petraška a po E) žiada po a) riaditeľa predložiť na rokovaní samosprávnych 
orgánov mesta Košice prepracovaný dokument: stratégia rozvoja podniku na roky 2020 
– 2023, ktorým sa prezentoval na verejnom a neverejnom vypočutí doplnený o reálne 
skutočnosti a strategické plány spoločnosti, ktorými je do troch mesiacov od menovania 
do funkcie; po b) riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta 
Košice informáciu: odpočet plnenia stratégie v termíne od menovania do funkcie vždy 
po ukončení každého pol roka.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujeme.  
 
Hlasovanie č. 46 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Petraško blahoželám, návrh bol prijatý.  

Dovoľte, aby som sa aj v mene vašom poďakoval pánovi Bartolomejovi Szabovi, pani 
Denise Vágner za ich prácu, ktorú ako boli poverený na šesť mesiacov, verím, že aj vy 
hodnotíte ako prácu, ktorá bola v prospech nášho mesta. Moja vďaka im patrí, verím, že 
s novým vedením nájdu možno spoločnú cestu, budú pokračovať v projektoch a budú sa 
o tieto mestské podniky aj spolu s novo vymenovanými riaditeľmi alebo s novo 
schválenými uzneseniami riaditeľmi starať o naše podniky tak, ako sa patrí. Ďakujem 
vám pekne. 

- - - 
 
Bod č. 5/1 
Personálne zmeny v Dozornej rade DPMK 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 5/1 pán poslanec Ihnát, ospravedlňujem sa, je bod, ktorý ste 

navrhli vy a jedná sa o personálne otázky v Dopravnom podniku mesta Košice, resp. 
vzdanie sa člena v dozornej rade. Pán poslanec, máte slovo, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec mesta: Už som sa zľakol, pán primátor, že ako aktivistom zoberiete flek, 

no...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ja sa ospravedlňujem, ale asi... 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Aj ja sa im ospravedlňujem samozrejme tiež tak isto, čiže ja som v 

predošlých bodoch niečo naznačil a niečo som povedal vlastne aj, čo sa dialo na 
dozornej rade včera by som povedal proti môjmu žalúdku, proti môjmu vnímaniu. To je 
tá jedna vec, chcem povedať, čo sa týka neúčasti na dozorných radách. Jedna z nich 
bola zvolaná napr. vtedy, keď som bol v Turecku. Predseda dozornej rady mi volal, to je 
pravda, povedal som jasne, že kde som, kde sa nachádzam. Podľa môjho názoru je 
neseriózne práve to, že predseda dozornej rady Filipko vôbec so mnou zatiaľ o týchto 
veciach nerozprával. Je to absolútne vyslovene neseriózne z jeho strany. Mnoho ľudí 
mu v živote pomohlo, mnoho ľudí a jednoducho on to prehodil cez palubu. To je tá 
jedna vec. Pán Burdiga, na vašu adresu. To isté presne. So mnou ste nerozprával o 
týchto veciach vôbec ako absolútne a včera ste ukuli nejaký komplot niekedy poobede, 
neviem tam ako, aj s pánom Horváthom, a s pani Vidišovou asi pravdepodobne ako, 
čiže nemôžem povedať ani o vás. Nevidel som to, ale o vás informáciu mám, takže 
vlastne môžem to povedať rovno, tak jak je. Je to neseriózne ako z tohoto hľadiska. 
Preto s takýmito neserióznymi ľuďmi spolupracovať sa nedá a nemôžem ako ja som 
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jeden čestný človek. Pán primátor, keď som povedal, že zahlasujem za každého jedného 
riaditeľa preto, lebo uznávam transparentné výberové konania a mne to bolo jedno, či 
pán Kizek má strednú školu alebo vysokú školu. Ale zahlasoval som a som dodržal 
slovo chlapa. Tak jednoducho rozhodol som sa odísť z tejto dozornej rady ako člen, 
dávam žiadosť na vzdanie sa členstva tu v dozornej rade v Dopravnom podniku mesta 
Košice, akciová spoločnosť. To je jedna vec. A druhá vec – dávam návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie na vlastnú žiadosť vzdanie sa 
členstva v dozornej rade Dopravného podniku mesta Košice a. s. magistra inžiniera 
Miloša Ihnáta ku dňu 19.9.2019. Čiže keď to uznesenia nie je dobré, Jano, skús... tak 
odvolávať, že ma treba odvolať a treba tam dať nejakého aktivistu potom. Čiže toľko 
som chcel povedať naozaj, neseriózne správanie sa by som konanie pána predsedu 
Filipka, ktorý ma neoslovil do dnešného dňa v tejto veci a nepovedal: Miloš, máme 
problém s tebou a tak ďalej, a tak ďalej. Aspoň to je chlapské, ale jednoducho neurobil 
to ani Burdiga, ani Filipko. Taká je pravda. Čiže ukuli niečo, vraj ukuli niečo. Ja som to, 
ani nevedel. Až teraz som sa dozvedel vlastne, že kuli niečo dokonca, čiže varili a s 
takýmito ľuďmi spolupráca možná nie je. Robte, čo chcete aktivisti, držím vám palce, 
len ten podnik nepotopte, prosím vás. To je všetko. Ďakujeme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Burdiga hlási, že mu nejde hlasovacie 

zariadenie. Už mu ide. Pán poslanec, máš slovo. Pán poslanec, máte slovo, rozprava je 
otvorená. 

 
p. Burdiga, poslanec MZ: Takže ešte naspäť k pánovi Ihnátovi. Myslel som, že sa tomu 

vyhnem, ale žiaľ. Čo sa týka pána Filipka, ale aj mňa osobne samozrejme, nič sme 
neukuli, pán Ihnát za predpokladu, že by ste chodil a vykonával prácu člena dozornej 
rady zodpovedne a neflákal svoju prácu a neodišiel aj včera zo zasadania dozornej rady, 
tak by ste bol účastný pri tom, keď sa preberávali veci ohľadom vás, a teda, že ste sa 
z dva, štyri, z ôsmich dozorných rád máte 4x neúčasť a 2x ste odišiel skôr a teda ste 
nemohol byť prítomný ani pri včerajšom prejednávaní uznesenia a keďže sme 
prejednávali, nič sme neukuli, práve naopak prejednávali sme to, ako vykonávate 
funkciu člena dozornej rady a k tomu bolo prijaté uznesenie vzhľadom k tomu, že ste 
tam opäť nebol - bez vás samozrejme. A to uznesenie prednesiem v rámci bodu, ktorý 
bol schválený ohľadom odvolania, zmeny členov dozornej rady.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, faktická na pána Burdigu. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Vy, pán Burdiga, môžete 

odvolať tak akurát seba. To je tá jedna stránka veci. Druhá stránka veci je tá, že aj včera 
bolo to neseriózne. Pánovi Filipkovi som povedal, aby zvolal, alebo keď môže zvolať 
dozornú radu o jednej hodine. Sedel ste tam aj vy. Pili sme kávu spolu, bol tam pán 
riaditeľ Čop, ak sa nemýlim a sme sa o tom bavili. Povedal som, že mám rozhlasovú 
reláciu o 14. hodine, čiže o pol musím ísť, lebo v štúdiu musím byť presne. Hej? 
Povedal som to jasne takto, bolo to tak. Čiže je to neseriózne z toho hľadiska, lebo 
mnohokrát tam bol stred určitý, čiže tam bola kolízia s miestnym zastupiteľstvom na 
mestskej časti Sídliska Ťahanovce, ktoré vediem, čiže som starosta mestskej časti a 
musím tam byť prítomný. A jednoducho ten termín ako tej dozornej rady nebolo možné 
zmeniť ako kvôli mne, tak prebiehala, súhlasil som, aby prebiehala. Zneužili ste 
situáciu, pán Burdiga, zneužili ste situáciu, pán Filipko a jednoducho ste neseriózni 
muži, neseriózni chlapi. To je všetko, ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja by som chcel poprosiť teraz tu všetkých vstupujúcich do tohto, aby 

mi objasnili jednu vec, lebo pán starosta Ihnát to povedal pri prvom vstupe, že pán 
Burdiga a pán Filipko, pani Vidišová a pán Horváth, že oni čestní nie sú a on je čestný. 
To je jedna vec, čo ma zaujíma, takže buď to nejak podložíme, že čo sa tam udialo 
alebo nie. A druhá vec – nerozumiem teraz tomu vyskakovaniu pána poslanca Ihnáta. 
Tak buď tam chce zostať a verí, že mu poslanci dôverujú a podržia chrbát a tým pádom 
sa nevzdáva tej funkcie a chce na nej makať, ako vraví. Alebo sa tej funkcie vzdáva, 
lebo si uvedomil, že naozaj tú funkciu nezvláda a že tam nechodí. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými, nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána Špaka, na pána poslanca 

Špaka. Ja som tu vysvetľoval určité veci. Je pravda, že mám niekedy kolíziu aj v 
určitých veciach. Pán poslanec Špak, viete dobre, že  som starosta mestskej časti, a keď 
na mestskej časti ste poslancom, máme miestne zastupiteľstvo a teraz mám uprednostniť 
dozornú radu ako v ten čas, alebo mám uprednostniť miestne zastupiteľstvo, tak čo 
mám uprednostniť? Povedzte, však vediem 13 poslancov, vlastne rozhodujem o 
vážnych veciach napredovania mestskej časti, čiže, keď som niečo spáchal, našťastie 
ešte ma tu neobvinili z krádeže nejakej alebo niečoho podobného, keď som niečo 
spáchal, tak sa ospravedlňujem. Ale nechcem pracovať s týmito ľuďmi, naozaj s týmito 
aktivistami pracovať nechcem, čiže vzdávam sa, dobrovoľne sa vzdávam tejto funkcie v 
dozornej rade Dopravného podniku mesta Košice a veľmi si vážim zamestnancov v 
tomto podniku, veľmi si vážim všetkých vodičov, zamestnancov, atď. A budem 
sledovať vývoj tohto podniku a podporovať vývoj tohto podniku. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, už trošku sa posunuli, paragraf tam má pán 

Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán Ihnát podal návrh, ja dávam procedurálny 

návrh na ukončenie diskusie k tejto veci. Čiže to je všetko, aby sme nestrácali čas 
nejakými prestrelkami, ktoré už neriešia vôbec nič. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Liptáka. 
 
Hlasovanie č. 47 - za: 31, proti: 3, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Rozprava bude v tomto bode ukončená po tom, ako ostatní 

diskutujúci ukončia svoje príspevky. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. 
 
p. Burdiga, poslanec MZ: Len stručne ešte k pánovi Ihnátovi, ospravedlňujem sa, že míňam 

náš čas. Jediné témy, ktoré pán Ihnát riešil na v dozorných radách Dopravného podniku, 
boli výlučne jeho témy, ako sú riešenia spojov na sídlisku Ťahanovce, záznam kamery – 
kamerový záznam, na ktorý nemal nárok, neskôr opäť len autobusy Ťahanovce. Pán 
Ihnát, ak by ste nebol členom a poslancom KSK, mestského zastupiteľstva a starostom, 
tak by ste možno mal čas na seriózny výkon práce člena dozornej rady. Žiaľ tento ste 
nevykonával zodpovedne, a preto dozorná rada požiadala mestské zastupiteľstvo, ale 
áno, predbehol ste nás a hráte tu divadlo. 
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p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Burdiga, ja nebudem tu rozoberať, čo vy ste 

rozoberal na dozornej rade Dopravného podniku radšej, ako a fakt je už ako prerušená 
táto diskusia, takže len dokončím. Venoval som sa vážnym témam, nikdy som ticho 
nebol ako a kto má pozná, tak vie dobre sám, že, že hovorím vždy k veci, nie okolo, ale 
k veci. Stále som sa snažil vlastne nájsť nejaké riešenie. Áno, za sídlisko Ťahanovce 
som bojoval. Však to je veľmi dobre, že ste to priznal. Aj občania, ktorí vidia teraz 
priamy prenos, tak povedia – ten Ihnát tam nesedel na káve, ale bojoval za sídlisko 
Ťahanovce. Fajn ďakujem pekne za reklamu, ako ste urobil dobrú reklamu. No, ale je 
pravda, že ste sa zachovali aj s pánom Filipkom veľmi neseriózne, ako, vzdávam sa 
tejto funkcie som povedal. A si robte, čo chcete, dajte si tam aktivistu, jak ste chcel ako 
a jednoducho choďte ako tým smerom, len prosím vás, aby podnik nespadol na zem. To 
je všetko, čo chcem, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, ono to tu už vlastne aj bolo povedané, 

predrečníci ma predbehli. Fakt je ten, že niektorí naši kolegovia, ale ono to tak vlastne 
býva v tých verejných funkciách, si naberú niekedy na seba viac ako reálne dokážu 
uniesť. A potom nestíhajú z funkcie na funkciu, z rokovania na rokovanie, z komisie na 
komisiu. Viete, pán poslanec Ihnát, v dozornej rade hájite záujmy akcionára, nie záujmy 
mestskej časti. To znamená, že vás má zaujímať chod tej firmy a nie možno zástavka, 
možno autobus, električka na to, ktoré sídlisko. To je môj názor, ja sa na to tak 
pozerám. Tak čítam ten obchodný zákonník. Pokiaľ ide o to, že sám ste povedali, že 
máte toho viacej a asi názor si urobí verejnosť sama, či je viac, resp. dôležitejšie, že ako 
volený zástupca, resp. člen dozornej rady v čase, kedy sa koná dozorná rada, dáte 
prednosť vysielaniu v rádiu. To je všetko z mojej strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, faktických máme množstvo, nech sa páči, pán 

poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja budem na pána poslanca Karaffu reagovať. Pán 

poslanec Karaffa, ani na jednom rokovaní dozornej rady dopravného podniku ste nebol 
prítomný, takže by som si vyprosil, aby ste tu ako tento porovnával s obchodným 
zákonníkom moje vyjadrenia v dozornej rade Dopravného podniku mesta Košice. To 
som veľmi rád, že ste to pochopil, to je tá jedna stránka veci. Máte ešte čo robiť aj v 
práve, aby ste sa učil a poučil dobre? A keď chcete, ja vám to potom vysvetlím, dobre? 
Fajn, tak príďte za mnou hej? Ako jednička, dobre? To je tá jedna stránka veci. Druhá 
stránka veci je tá, že áno, boli tie kolízie, to som povedal už ako, a už tie kolízie nebudú, 
takže vlastne aktivisti môžu byť spokojní. Toto je veľmi dôležitý fakt, ako o to vám išlo. 
Ja len poukazujem na ten neseriózny fakt, neseriózny fakt predsedu ako dozornej rady 
a pána Burdigu detto to isté, čo uvarili vlastne ako hej? Čiže takýmto spôsobom sa 
spolupráca robiť nedá, ako to hovorím rovno, spolupráca nie. Verte mi, že ja aj keď 
nebudem členom dozornej rady, ale budem pracovať aj pre Dopravný podnik mesta 
Košice, som, som členom komisie dopravy, čiže verte mi, že pracovať budem. Vďaka.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak je. Pán poslanec Špak, nech sa páči. Faktická na pána...  
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Dominika Karaffu. Dobre 
hovorí, že naozaj niektorí z nás si tu nabrali na hlavu veľa funkcií, to uznávam a tak ako 
ukončoval môj predrečník, že je členom komisie dopravy, aj tam by mal zvážiť, či to 
zvláda, lebo tiež evidujem len naozaj len takú chabú účasť a myslím, že aj ďalších pár 
komisii, kde pán poslanec Ihnát by mal zvážiť, či naozaj sa nebude venovať iba 
Ťahanovciam. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, ešte do tretice pán poslanec, faktická. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja sa stotožňuje s kolegom 

Karaffom a z toho, čo tu pán Ihnát povedal, som z toho, čo tu plány na povedal, si 
myslím, že ani netuší, čo vykonáva dozorná rada, aké sú jej kompetencie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, a vidím, že ... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, prosím upokojíme sa 

všetci, prestaneme robiť osobné, osobne prestaneme na seba útočiť, budeme sa chovať 
tak, ako sme to robili do tejto hodiny, do 16. hodiny 20. minúty, čo som si to doteraz 
vážil. Ďakujem pekne, pokračuje pán poslanec Vrchota. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, po skoro pol minúte sa dostávam k slovu, 

myslím si, že aj tieto prejavy, ktoré tu teraz vidíme, tak môžeme zhodnotiť tak, že 
rozhodnutie pána poslanca Ihnáta je veľmi dobré a konečne si z nás prestáva robiť 
prdel. A tak ako vlastne aj uviedol, že má na starosti riadenie trinástich poslancov na 
Ťahanovciach, tak myslím si, že to je správne rozhodnutie a chválim ho za to. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými prosím k téme, bez osobných útokov, pán poslanec 

Knap, Djordjevič a Ihnát. 
 
p. Knap poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja si vážim príspevky všetkých 

kolegov. Chcem vás poprosiť, pán primátor, sme pri bode 5 a čaká nás ešte asi 50 
bodov. Keby sme sa posunuli ďalej, myslím, že to očakávajú aj ostatní. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, ja by som vám rád vyhovel, ale toto nie je 

v mojich rukách. Ja len moderujem túto reláciu. Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem ako reagovať na pána, pána poslanca 

Vrchotu. Myslím, že má právnické vzdelanie, keby ho nemal, tak je to iné. Riadiť 13. 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Keby si prečítal zákon 369/1990 zbierky o 
obecnom zriadení a zákon 401/1990 o meste Košice, tak takúto hlúposť by v živote z 
úst nevypustil. Starosta nie je nadriadený poslancom, ani poslanci starostovi, ani 
primátor nie je mne ako starostovi. A si, a si starosta mestskej časti. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: To si povedal ty, to si povedal ty. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Hej? No dobre. OK! Jáj, takto. No, chcem povedať jednu vec, ako nie 

je nadriadený, dobre? No, riadi zastupiteľstvo, to je všetko. Dobre?  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetky príspevky v bode číslo 5/1, 
ukončujem rozpravu nakoľko bola ukončená procedurálnym návrhom. Vítam pána 
poslanca Rovinského a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, návrhovej komisii bol 

doručený návrh na uznesenie od pána poslanca Ihnáta, ktorý znie: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie na vlastnú žiadosť vzdanie sa členstva 
v dozornej rade DPMK a. s. Mgr. Ing. Miloša Ihnáta ku dňu 19.9.2019.“ Košice, 
19.9.2019, podpísaný poslanec Miloš Ihnát.“ Koniec návrhu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 48 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, sám ste seba odvolali z funkcie.  

- - - 
 
Bod č. 6 
Priebežná správa o činnosti dozorných rád v obchodných spoločnostiach so 100%-nou 
majetkovou účasťou mesta Košice za obdobie od 01.01. do 31.05.2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 6 Priebežná správa o činnosti dozorných rád 

v obchodných spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou mesta Košice za 
obdobie od 1. 1. do 31. 5. 2019. Materiál vám bol predložený, nech sa páči otváram k 
materiálu rozpravu. V prípade, že sa do rozpravy nikto nehlási, ukončujem rozpravu a 
poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších 
predpisov berie na vedomie Priebežnú správu o činnosti dozorných rád v obchodných 
spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou mesta Košice za obdobie od 1. 
januára 2019 do 31. mája 2019.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 49 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý.  

Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vyhlasujem 15 minútovú prestávku. 
Hygienickú. 

- - - prestávka - - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Vítam poslancov, teším sa, že vám prestávka padla vhod. Dokiaľ 
budeme tu všetci, chcem sa spýtať, či budeme rokovať do polnoci alebo do druhej rána? 
Aký je váš názor? Dáme si nejaký čas. Do 18.? 18:30? Kto je za 18.? Kto je za 18:30? 
Takže 18:50 odchádzame, lebo na 19. sú buchty. Takže je taká zhoda, že si vieme 
predstaviť, že končíme o siedmej? A vieme si dohodnúť, že napr. 4 či 5? 4? 4. október? 
Pán poslanec, pán poslanec najprv sa.., pán poslanec ja som položil otázku, ešte stále 
verdikt nie je a ja len skúšam, pýtal som sa niektorých kolegov, aký termín im 
vyhovuje, zatiaľ tu vychádza ideálny na toho 4. možno 3. Pán poslanec, vy tu nie ste? 
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Chcete iný termín? Viete si to predstaviť? Čiže dohodnime si také striktné pravidlá, že 
ukončíme dnes rozpravu, kam prídeme, tam dorazíme o 19., 19. a budeme pokračovať. 
Zatiaľ vám tu evidujem tu 3., 4., 4., 4. je štvrtok? Čiže štvrtok, tak ako sme zvyknutí, 
proste štvrtky. Čiže o 14 dní, ako nám aj hovorí asi rokovací poriadok ako ten 
maximálny termín. OK, čiže aj keby bolo viac ako 19 hodín, musíme prerokovať 17ky, 
lebo tie sa týkajú fondov a mohli by sme, musíme podať žiadosti. Potom už asi nie sú 
ďalšie fondové veci, takže minimálne do 17ky to musíme spolu vydržať. Máme 
prezentovaných 20 poslancov, stále je to málo. Už 21. Rozprávame o štvrtku 3. októbra.  

- - - 
 
Bod č. 6/1 
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme ďalej bodom 6/1 Monitorovacia správa 

programového rozpočtu, je to bod číslo 9, ktorý sa posunul na toto číslo. Nech sa páči, 
k monitorovacej správe, monitorovacej správe programového rozpočtu mesta Košice k 
30. 6. 2019 otváram rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec, nech sa páči. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Chcel 

by som upriamiť pozornosť v tejto monitorovacej správe, ako plníme kapitálové 
výdavky tohto roka. Z pôvodného objemu 24 miliónov 032 a nejaké drobné tisíc sme po 
úprave rozpočtu zvýšili kapitálové výdavky na 26,5 milióna Eur. Čerpanie k 30. júnu je 
3 milióny 48 tisíc a nejaké drobné Eur, čo je zhruba 11,5 %. Čo sa týka programu 5 - 
Doprava, tam máme schválenú čiastku takmer 12 miliónov Eur, pokiaľ dobre čítam, tak 
sme vyčerpali zhruba 1,2 milióna Eur, čo je 10 %. Vzhľadom na to, ako sú v súčasnosti 
pripravené výberové konania na jednotlivé investičné celky, pravdepodobný je 
predpoklad, že viac ako 3 - 4 milióny tohto roku tam nevyčerpeme. Je otázne, ako to 
bude v ostatných položkách, keďže čerpanie po roku je 10 %. To ešte nehovorím o tom, 
že sme uvažovali presunúť zhruba, ak sa nemýlim 10 miliónov Eur z rezervného fondu, 
čo sú ďalšie finančné prostriedky. Preto som chcel predsunúť tento bod pred ďalší bod, 
kde sa budeme baviť o úverovom zaťažení, pretože v ďalšom bode budeme riešiť 10 a 6 
miliónov úveru, ktorý sme si schválili, čo nie problém. Len zvažujeme teraz podpísať 
úverové zmluvy. Vzhľadom na to, že čerpanie úveru, aj úveru aj investičných 
prostriedkov tohto roku bude veľmi nízke, možno by bolo dobré zvážiť, či už teraz 
podpisovať tieto zmluvy, pretože je možné, že v blízkej budúcnosti bude chcieť mesto 
Košice vstúpiť do nejakých eurofondov, napr. možno 3. etapa MET-ky alebo niečo iné a 
akonáhle budeme mať podpísané úverové zmluvy, už sa to ráta do úverového zaťaženia 
mesta a môžeme sa dostať do polohy, že ekonomika bude vyzerať horšie a že nebudeme 
vedieť čerpať ďalšie úvery. To práve z tohto dôvodu som žiadal predsunúť tento bod, 
aby sme si prešli reálne plnenie, čo môže byť do konca roka a či nevieme súčasné 
potreby investičných prostriedkov aj iných vykryť z voľných prostriedkov tohto roka, 
ktorých je neúmerne veľa. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja byť opozičným poslancom, tak 

položím presne túto istú otázku, je úplne legitímna. Rozprávame o monitorovacej 
správe k 30.6.2019, teda takmer tri mesiace dozadu. Dobre viete ako bývalý starosta, že 
to gro čerpanie kapitálových peňazí je väčšinou postupne ako práce sa robia, je k záveru 
roka. Samozrejme, určite nejaká časť kapitálových peňazí ostane nevyčerpaná, ale 
robíme všetko preto, aby sme rozpočtové kapitoly naplnili a urobili všetko pre to, aby 
sme urobili to, čo sme si povedali, že chceme urobiť. Ale áno, otázka je legitímna, ale 
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naozaj pozeráme veci tri mesiace dozadu, takto to je a to čerpanie nejakým spôsobom 
funguje. Môžeme, keď chcete, otvoriť debatu k školstvu, k cestám, k pozemkom, ktoré 
sa budú kupovať a podobne. Čiže robme všetko pre to, aby sme sa dostali blízko k tomu 
naplnenému rozpočtu. Čo sa týka tej vašej časti druhej a hovorí o tom, že smerom k 
tomu ďalšiemu bodu, bodu č. 7 zabezpečenie úverových prostriedkov, tak peniaze, ktoré 
nám nejakým spôsobom by mohli teoreticky ostať nie sú v takých, nebudú v takých 
veľkých číslach, aby sme nejakým spôsobom si mali špekulovať o tom, či do takéhoto 
úveru ísť alebo nie. Samozrejme tá téma nie je jednoduchá, je zložitá a dá sa o nej 
dlhodobo filozofovať. Ale myslím, že si obaja rozumieme, že, že to čerpanie k 30.6. je 
vždycky iné ako samotné ku koncu, ku koncu roka. Máte faktickú sám na seba? To sú 
také, dobre no, ale dobre.  

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Pán primátor, ako opozičný poslanec by som povedal OK, naberme 

úvery a keď budeme potrebovať na eurofondy, tak potom by som sa smial, že už sme v 
zlej finančnej kondícii. To nie je o tom, zle ste ma pochopili. Len my uvažujeme v 
tomto roku čerpať z 10 miliónového úveru na šport maximálne 1 milión Eur, ak som si 
dobre prečítal správu, ktorá bude v ďalšom bode. Tzn. že, ak by sme z týchto 
prostriedkov a vám garantujem, že na doprave ich nedočerpete, lebo nemáte ukončené 
výberové konania, ale nakoniec nie, nechcem sa sporiť, časť týchto prostriedkov využili 
na vykrytie trebárs tých prvých etáp, kľudne by sme mohli zvážiť, lebo tie úvery sú 
schválené uzneseniami, zvážiť podpísanie zmlúv trebárs začiatkom budúceho roka, keď 
nám bude jasné, či pôjdeme do niektorých eurofondov v starom programovacom 
období, ale nie. Ale je mi to jedno. Ako opozičný poslanec poviem áno, urobme čo 
najviac úverov teraz, a potom, keď budete chcieť eurofondy, tak si ich nebudeme môcť 
čerpať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak je to vždycky o tom koeficiente, aký je, je v tejto chvíli 

priaznivý. Pani Kažimírová určite je pripravená v bode č. 7, kde nám povie, akým 
spôsobom bude mesto zadlžené, aké riziká nám hrozia, alebo aké zábrany by sme mali 
poznať, ale tie naše čísla sú v tejto chvíli také, že sú priaznivé práve v tomto čase, aby 
sme sa úvermi zaoberali. Nech sa páči, pán poslanec Horenský a pripraví sa pán 
poslanec Lesňák. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja mám len jednu otázku ohľadom výstavby 

atletických oválov pri základných školách, v akom je to v štádiu? Keď už hovoríme o 
tých troch mesiacoch, ktoré sa posunuli ďalej. A pridružená otázka, či sa mesto zapojilo 
do výzvy Slovenského zväzu atletiky, čo sa týka rekonštrukcie a výstavby a 
modernizácie atletických štadiónov? Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, potom na záver odpoviem. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám otázku ohľadne takej menšej sumy, ale 

dosť na to zaujíma. Jedná sa o program 2 Mesto kultúry a športu, je tam vyčlenených 
100 tisíc na futbalovú infraštruktúru, len dávam na vedomie kolegom poslancom, že 
bola výzva Slovenského futbalového zväzu a to bola modernizácia a rozvoj futbalovej 
infraštruktúry na obdobie roku 2019 - 2021, kde boli, kde samosprávy a rozumieme tým 
buď mestské časti alebo futbalové kluby, ako občianske združenia mali možnosť sa 
prihlásiť na, na to, aby dostali zdroje do výšky 50 tisíc Eur na modernizáciu, resp. 
rekonštrukciu štadiónov, či už tribún alebo závlahy sa vedia urobiť. Je tam jedna 
nevyhnutná podmienka a to je 25 percentná, 25 % spolufinancovanie samosprávy. 
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Vidím tu čerpanie 11 % zo 100 tisíc, tak chcel by som sa len dať do povedomia, že v 
mestskej časti Košice – Košická Nová Ves bol podaný projekt a radi by sme získali aj 
kofinancovanie vo výške tých 25 % z tej sumy 50 tisíc Eur. Toľko, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je tu niekto zo športu, školstva a športu? Pán 

riaditeľ, nech sa páči. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Túto záležitosť vám zistím, pretože pána, nového vedúceho referátu, 

pána Šveca, máme služobne v zahraničí, takže neviem vám na túto vec odpovedať v 
tomto okamihu. Tak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Predtým bola otázka pána Horenského, dobre si pamätám? 

Som sľúbil, že odpoviem len... ovály, ovály a výzva a školy. Pani Tamásová, vy viete 
povedať, ktoré školy sa riešia a do ktorých výziev sme sa zapojili? Teraz sa pripravuje 
Galaktická, ak sa nemýlim. Družicová, dobre. 

 
p. Tamásová, vedúca oddelenia školstva: Vážený pán primátor, ďakujem pekne za slovo. 

Takže momentálne atletické ovály, teda jeden atletický ovál ideme robiť pri Základnej 
škole Družicovej a tam sme dosť dlho čakali na projektovú dokumentáciu, ktorá bola 
niekedy v polovičke augusta robená a momentálne máme podpísaný akceptačný list, 
tzn., že minimálne výkopové práce budeme robiť tento rok a dokončíme potom tú 
stavbu budúci rok. A čo sa týka tej výzvy, tak do tej výzvy sa zapojili školy, ale teraz 
vám neviem presne povedať, lebo nebola som pripravená na tú otázku, ale viac škôl, 
teda viem, že aj Krosnianska 4, ale tam nešlo o tie ihriská, ale tam všeobecne aj 
o telocvične, aj o ihriská a aj iné, aj o inú športovú infraštruktúru išlo. Takže minimálne 
6 alebo 7 škôl sa zapojilo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To je asi potom tých 6 škôl, ktoré sme tipovali, to je tých 6 škôl, 

ktoré sme riešili koncom augusta.  
 
p. Tamásová, vedúca oddelenia školstva: Áno, áno. Teraz, keby som skočila hore do 

kancelárie, tak vám viem povedať presne, že ktoré to boli školy, ale riešil to pán kolega 
Švec, takže určite viem, že tam do toho išla škola, Základná škola Krosnianska 4, určite 
viem, že išla aj Požiarnická, lebo aj tam sme mali vypracovaný projekt na multifunkčné 
ihrisko, Užhorodská, tiež sme mali pripravený projekt a ďalšie školy neviem tak 
narýchlo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja mám len jednu prosbu, pretože sa to tu trošku tá 

debata točila okolo všelijakých výziev atď. A my sme už dávnejšie na komisii životného 
prostredia chceli vlastne požiadať oddelenie strategického rozvoja, či nie je možné z 
tejto úrovne robiť vlastne selekciu všetkých výziev, ktoré sú cez IROP na sociálne veci, 
na školstvo, atď. Aby poslanci dostávali tieto informácie, aby sme sa tu pri všelijakých, 
aby sme mali prístup kde, kto, čo by vypísal, aké výzvy, keď môžem poprosiť, lebo...  

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak pán poslanec, my výzvy nevypisujeme, pretože sú verejne 

dostupné. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Nemám, nemám na mysli to, ale keď máme oddelenie strategického 
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rozvoja, osobne si myslím, že niekto na magistráte musí sledovať aj stránky všetkých 
týchto inštitúcií, ktoré zverejňujú výzvy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nie je to celkom tak, oddelenie strategického rozvoja má aj iné 

úlohy. Oddelenie školstva rieši výzvy školské, je to mix úloh v rámci rôznych 
zamestnancov, ale pán Richard Dlhý veľmi rád vám na to odpovie, pán poslanec. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: No ja som myslel to, že keď sa zverejní nejaká výzva, aby to 

automaticky dostali poslanci, najmenej, že je taká výzva, aby sme mali o tom 
vedomosť. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nie každá výzva je šitá na mesto, ju treba analyzovať, niektoré, 

niektoré výzvy sa analyzujú 10 - 20 dní, niektoré sú zahraničné, jedná sa o preklad. Je to 
rôzne, je to.. výzva neznamená, že sa do nej zapájame a výzva neznamená, že je šitá na 
naše mesto. Čiže je to veľmi zložitý proces, pán Richard Dlhý vysvetlí. 

 
p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK: Vážení prítomní, ďakujem za slovo. Moji kolegovia 

monitorujú tieto výzvy a tak ako idú, tak ich posielame našim odborným útvarom, 
podnikom, tak nie je problém tento, tak ako vyjdú výzvy, zasielať to aj vám. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Len platí, že nie do každej sa zapojíme a potom vzniknú 

konflikty, že prečo sme do niečoho nešli a budeme sa hodiny si vysvetľovať, hej? Takže 
to je také obojsmerné. Nakoľko sa k danej téme nikto nehlási, ukončujem rozpravu v 
tomto bode a nech sa páči návrhová komisia. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie 
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2019.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 50 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Zabezpečenie úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne, a.s. a UniCredit Bank 
Czech Republic nad Slovakia, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov 
mesta Košice v rozpočtovom období 2019 - 2022 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 7 Zabezpečenie úverových prostriedkov od Slovenskej 

sporiteľne a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. určený na krytie 
vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozpočtovom období 2019 – 2022. 
Jedná sa o prijatie dlhodobého úveru, ktorý sme si schválili v minulosti, že sa s ním 
budeme zaoberať. Jeden si iste pamätáte, je z apríla tohto roku, kedy sme rozprávali 
o tom, že sme sa zaviazali Košičanom, že preinvestujeme v najbližšom období 
10.000.000,- Eur na športovú infraštruktúru a predtým sme sa ešte zaviazali v rámci 
iných v uznesení, že preinvestujeme 6.000.000,- Eur v rámci samotného školstva 
a dopravy. Na základe týchto uznesení sme mali mandát na to, aby sme s bankami 



91 

 

mohli komunikovať. Banky nám ponúkli na niekoľko kôl, asi na tri, ak sa nemýlim, ale 
ak by bol záujem, môžeme o tom debatovať. Neviem, či to bude dôležité, samozrejme, 
kolegovia sú pripravení na odbornú debatu. Nám banky ponúkli, dali nám svoje ponuky. 
Z týchto ponúk sme určili víťazov a nakoľko 2 ponuky boli veľmi identické a aj keď v 
ich podmienkach, tie podmienky sú rozličné, ale netušíme dnes odhadnúť, ako sa bude 
svet v najbližších rokoch uberať a vyvíjať, tak sme sa rozhodli, že zoberieme úver z 
dvoch bánk, kde tie podmienky sú síce z pohľadu splácania veľmi rovnaké, ale na 
druhej strane, jedny sú viazané na úrok, druhé sú viazané na euribor a podobne. Čiže na 
základe tohto sme navrhli riešenie tohto úverového zaťaženia spôsobom ako máte v 
dôvodovej správe. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Huba. 

 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, Finančná 

komisia prebrala tento bod na svojom riadnom zasadnutí, kde bolo jednomyseľne prijaté 
uznesenie, aby sme podpísali vlastne tieto úverové zmluvy za týchto podmienok, 
pričom vieme, že máme investičný dlh na športovej infraštruktúre, tak isto aj v 
školských budovách, preto sme uvítali takúto možnosť a využiť tieto výhodné úverové 
podmienky. Medzitým po zasadnutí finančnej komisie, vlastne po dnešnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva prebiehali diskusie, keďže je tu ponuka pokračovať vlastne aj 
s navýšením úveru a využiť tieto výhodné úrokové sadzby, ktoré v súčasnosti banky 
poskytujú a vytvoriť si určitú úverovú aj rezervu vo výške 4.000.000,- Eur, ktorá sa 
bude dať využiť a čerpať v rokoch 2020 až v roku 2022 na ďalšie kapitálové výdavky v 
oblasti dopravy, školstva, ale aj sociálnych služieb. Preto by som rád ctenému 
zastupiteľstvu predložil doplňujúci návrh k uzneseniu bodu číslo 7 Zabezpečenie 
úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne a. s. a UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia a.s. určený na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta 
Košice v rozpočtovom období 2019 až 2022. V časti  schvaľuje sa na koniec vety 
dopĺňa nasledovný text a to: a ďalšie 4.000.000,- Eur od UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia a.s. na kapitálové výdavky v oblasti dopravy, školstva a 
sociálnych služieb s čerpaním v roku 2020 až 2022 s pohyblivou úrokovou sadzbou 6 
mesačný euribor +0,09 stotín percenta p. a. a lehotou splatnosti do 31. decembra 2029. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Jakubov.  
 
p. Jakubkov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega Huba, chcel 

by som poopraviť, podľa finančnej komisie ostatnej sme hlasovali až o troch bodoch, 
pretože potom už sme boli uznášania neschopní, keďže disciplína členov finančnej 
komisie najmä z radov poslancov je taká, že po určitom čase odídu, Pokiaľ má pamäť 
neklame, robil som si poznámky, na zabezpečenie úverových zdrojov bolo hlasovanie 
606, tzn. 6 za, nula proti a 6 sa zdržalo, takže nebolo toto uznesenie prijaté kladne, tak 
podobne, ako zámer mesta na zabezpečenie forenzného auditu bolo hlasovanie dvaja za 
dvaja proti a šiesti zdržali. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Huba ďakujem pekne za 

prednesený návrh. Ak dovolíte a ak pán kontrolór tiež dovolí, poprosil by som ho, aby 
sa k vášmu návrhu vyjadril, aby nám ozrejmil možnosti, fakty, riziká. Ďakujem pekne. 

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ešte skôr som sa vyjadril v rámci bodu Správa o činnosti 

Útvaru hlavného kontrolóra ku prijatiu návratných zdrojov financovania vo výške 
16 mil.. Tu chcem zopakovať čísla, ktoré odzneli a ktoré tiež máte k dispozícii, tzn. 
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v prípade, že mesto príjme úverové zdroje vo výške 16 mil., zmení sa suma dlhu na 
26,38 oproti bežnému rozpočtu predchádzajúceho roka a ročné splátky by boli menej 
ako 25 %, čo je povinnosť zo zákona a boli na úrovni menej ako 3,7 % ročne splátky 
istiny. V prípade keby sa realizoval návrh pána predsedu finančnej komisie pána 
poslanca Hubu, dlh by to ovplyvnilo tým spôsobom, že celkový dlh by narástol o 2 
percentá, na 28,6 % a ročné splátky by stúpil o 0,2 %, tzn. z 3,7 na 3,9 %. Tzn. 
podmienky, ktoré stanovuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
budú dodržané, ale výrazným spôsobom dodržané. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Huba s faktickou. 
 
p. Huba, poslanec MZ: Ja sa ospravedlňujem, mne nefungovalo zariadenie. Teraz by som 

chcel reagovať na pána kolegu Jakubova. To bola faktická. Takto slovne môžem do 
diskusie? Potom. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja 

by som vás chcel poprosiť o podporu uznesenia, v rámci ktorého by sme zobrali úvery 
v zmysle pozmeňujúceho návrhu pána Hubu. Teraz sa prihováram hlavne za oblasť 
školstva, v ktorom máme investičný dlh približne na úrovni 40.000.000,- Eur. Keby sme 
ich dĺžkou dali, ešte vždy urobíme len základné veci, nebavíme sa o zlatých kľučkách. 
Pripomínam tie čísla, ktoré som už niekoľkokrát prezentoval v našich stodvadsiatich 
školských budovách sedí denne viac ako 6 hodín približne 15 - 16 tisíc detí a naozaj 
tieto budovy sú v stave, v ktorom možno mohli byť 90-tych rokoch a v dnešnej dobe by 
mali byť v úplne inom stave. Z uvedeného dôvodu si myslím, že potrebujeme skokom 
zainvestovať do týchto budov. Posledné roky, v podstate, v rozpočte mesta bola suma 
približne jeden a pol milióna Eur. Takáto suma bola plánovaná aj na najbližšie 3 roky a 
v priemere tzn., keď odpočítame účelovo viazané projektové peniaze a havárie necelých 
10 tis. Eur na jednu školskú budovu, z čoho skutočne neurobíme za rok nič. Áno, 
niektoré školy dostali, alebo budovy, 30 tis. ten rok. Ten rok iná škola nedostala nič. 
Chcem vás preto požiadať, aby sme aj vďaka tomuto úveru do školstva naliali rádovo 
iné peniaze, aby sme budovy škôl dostali na určitý štandard, ktorý si spoločne 
zadefinujeme s tým, že tieto prostriedky by boli podľa určitej koncepcie do škôl 
uvoľňované tak, aby to bolo férové, spravodlivé, aby sa tie školy rovnomerne, nechcem 
nazvať rozvíjali, ale aby dobiehali postupne ten investičný dlh. Chcem vás informovať 
aj o uznesení, ktoré sme prijali na komisii pre vzdelávanie. Navrhol som tam uznesenie, 
ktoré bolo jednomyseľne schválené. V tejto komisii sú aj riaditelia základných škôl, 
materských škôl, školských zariadení, ale myslím si, že aj my všetci, ako rodičia, ako 
občania tohto mesta sa s tým stotožníme. Komisia pre vzdelávanie pri Mestskom 
zastupiteľstve mesta Košice odporúča mestskému zastupiteľstvu zapracovať do 
rozpočtu mesta Košice na roky 2020 až 2022 finančné prostriedky vo výške 13 mil. Eur 
za účelom vyrovnania investičného a technologického dlhu rozvoja školských budov, 
zabezpečenia koncepčného zámeru opravy budov. Odstránenia dlhodobých nedostatkov 
a prípadných havarijných stavov školských budov. Pevne verím, že z toho úveru mimo 
športovej infraštruktúry, ak by prešlo tých 10 mil. minimálne 6 – 7 mil. pôjde do 
školstva, čo ešte vždy nie je tá požadovaná suma. Verím, že v ďalších rokoch, keďže 
sme to nastavili na roky 2020 až 2022, sa nám podarí ešte nejaké peniaze doplniť. 
Ďakujem veľmi pekne.  

 



93 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickými poslanec Lesňák, Špak a Strojný. Nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Akože pán Schwarcz, nemám nič proti tomuto 

návrhu, milé rád ho podporím, ale chcem upozorniť na jednu vec. Bolo by dobré, keby 
sme konečne začali riešiť štatút mesta Košice. Poukazoval som na tento problém 
viackrát. Pri momentálnych podmienkach, ktoré sú stanovené, vieme za 1 rok mesto 
Košice, ktoré spravuje školstvo, tých 120 budov opraviť jednu budovu, jeden areál 
školy. Pokiaľ by školy prešli pod mestskej časti, vieme tých škôl opraviť za rok viac. 
Bojím sa, že 10.000.000,- Eur na obdobie troch rokov je aj tak len kvapka v mori 
investičného dlhu, ktorý je potrebný investovať do týchto škôl. Poprosím vás, pokiaľ 
budete v Bratislave, pozrite sa ako vyzerajú budovy škôl. Tam sú zateplené,  majú 
vymenené okná, majú vymenené kotolne, sú kompletne urobené a je to len vďaka 
zmeny štatútu, resp. tým, že hlavné mesto Bratislava funguje na iných princípoch. A 
ešte poukážem na jednu vec. Mám 5 sekúnd. Z rozpočtu športu vo výške 2,2 milióna 
opravujeme ročne za 1,2 milióna telocvične, ktoré sú súčasťou škôl, takže reálne zo 
športu ide milión. Na to chcem poukázať a zmeniť aj v rozpočtovníctve mesta 
vykazovanie tejto položky. Ďakujem pekne: 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, ďakujem. Podobne rozmýšľam v rámci 

školstva, športu. Pán poslanec Špak, nech sa páči.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som myslel, že som skôr prihlásený 

s faktickou, lebo chcel som konkrétne na tie škôlky, školy, zariadenia, 120 budov atď. 
reagovať, ale myslím, že to celkom drží lajnu. Súhlasím s tým, čo hovoril predrečník, 
poslanec Schwarcz. A chcel by som, ale trošku viac od toho, pretože sme tu pri bode, 
kde zo 6-tich miliónov narástlo na 10, teraz na neviem koľko. Dokonca 16 tu padlo pred 
chvíľou, ale to bolo asi uznesenie z komisie športu alebo školstva. A keďže materiál 
prešiel finančnou kontrolou len tak tak. Komisia dopravy a výstavby funguje na 30 % 
od začiatku roka, ak vôbec. Tak som teraz v zmätku z toho, lebo chcel by som tie školy 
opraviť a viem dobre, že v to má obrovský význam a návratnosť.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som rád, že kolegovia, predrečníci, sa zhodujú 

v tom, že školy treba opraviť a chcel by som poďakovať nášmu kolegovi pánovi 
Schwarczovi, že svedomito sleduje túto agendu a jeho návrh určite podporím. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič 

v diskusnom príspevku.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Budem sa snažiť, aby to netrvalo tri minúty, tak 

len zopár viet. Peňazí v rozpočte mesta Košice je dosť na to, aby sme vedeli zabezpečiť 
jeho základné funkcie a ešte aj investovať milióny Eur na jeho rozvoj. Ak by sa 
využívali rozpočtové zdroje len na to na, čo sú určené, mohli by sme z ušetrených 
prostriedkov investovať obrovské peniaze do opráv chodníkov a ciest, kultúry, športu, 
mládeže, sociálnych služieb zelene a ďalších rozvojových projektov. Leto 2018, autor 
Jaroslav Polaček. Ja len toľko. Vidíte pán primátor, nie je to také jednoduché viesť 
takýto kolos. A každého sa vraví v živote dobieha to čo, čo v minulosti sial a ja vám 
držím palce, aby ste aspoň toľko za sebou nechali práce za 4 roky ako tí, čo ste 
kritizovali. Predpokladám, že to 8 rokov nebudete a držím vám ešte raz palce. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, celý deň nám to išlo spolu veľmi dobre a takto na 

konci to pokaziť. Vážne. Svoje slová poznám a nikto v danom čase nemohol vedieť 
napr. včera poslanci politickej strany Most-Híd prijali novelu, ktorou Košice prídu 
v budúcom roku o približne 6 mil. Eur z dôvodu zvýšenia odpočítateľnej položky z dani 
z príjmu. V tom čase som nemohol vedieť, že bude schválená vyššia kolektívna zmluva, 
ktorá zvýši mzdy najmä v školstve, čo nás bude stáť plus 5,5 milióna Eur. V tom čase 
som síce rozprával o tom, že je vysoká pravdepodobnosť, že nás ekonomická recesia 
našu krajinu neminie. Mnohí z vás tvrdili opak. Ona nás začína dobiehať a nachádzať, 
čo je dôkaz aj spoločnosti U. S. Steel, ktorá tým, že odstavila jednu vysokú pec z troch, 
už dnes platí menej peňazí za likvidáciu odpadu, ktorá vzniká pri výrobe železa a ocele, 
najmä železa v tomto prípade, že ľudí, ktorých bude postupne táto spoločnosť 
prepúšťať, budú odvádzať menej peňazí, tým pádom podielová daň nebude naplnená aj 
z tejto fabriky a nám bude podielová daň klesať už len tým, že táto spoločnosť vyrobí 
menej železa, takmer možno hovoriť o jednu tretinu, keď z troch pecí idú len dve. Tak 
dodávatelia, subdodávatelia a všetci tí, ktorí okolo tejto spoločnosti vytvárajú veniec 
služieb, budú mať menšie zisky, budú mať menší obrat a budú postupne zamestnávať 
menej ľudí. Spôsobí výpadok, odhadovaný ďalší 1.000.000,- Eur. Takto by som mohol 
pokračovať. Výpadky, ktoré nás čakajú, sú v tejto chvíli odhadované na úrovni 12 až 
14.000.000,- Eur. Neberte ma možno úplne za slovo, tie analýzy sa robia, analytika sa 
každý deň mení, ale dobré časy na najbližšie obdobie jednoducho pominuli a dnes je 
ešte jedna z posledných šancí, posilniť možnosti, kedy banky dávajú zabezpečenie alebo 
podávajú úverové možnosti za veľmi výhodných podmienok a tie podmienky, ktoré sme 
vysúťažili, dovolím si povedal, že sú vlastne na úrovni takmer nuly. Veľmi, veľmi 
výhodné a preto aj pán poslanec Huba prišiel s týmto návrhom, ktorý sme 
odkonzultovali a myslím si, že má svoje rácio a je dobré v tejto chvíli si zafixovať 
finančný rámec, s ktorým vieme v budúcnosti pracovať. Jednoducho výpadky nás 
neminú. Povedzme si, že len na mestské časti dávame približne 13 - 14 mil. Eur, 
približne, neviem. Toto môže byť hodnota výpadku. Musíme sa pripraviť, ak chceme, 
aby kontinuálne sme opravovali školy a chcem, aby kontinuálne sme zabezpečovali rast 
sociálnych služieb. Teraz nie v tých bežných výdajoch, ale potrebujeme investovať do 
našich budov, potrebujeme sa venovať športoviskám, ten záväzok sme dali. A o tom 
vlastne je celá táto diskusia. Ak by sme boli v dobrej kondícii, ak by nás nečakali zlé 
časy. Ja som človek, ktorý sa snaží úverom vyhýbať a nemám ich úplne rád, ale na 
druhej strane máme možnosť v rámci koeficientov, ktoré nám zákony dovoľujú, tieto 
úvery nabrať, pracovať s nimi. Sú v tieto chvíli naozaj veľmi výhodné a bolo by škoda 
ich nevyužiť. Nech sa páči, pán námestník. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán poslanec 

Djordjevič na vás reagujem. Tie slová, ktoré ste prečítali, boli slová na jednej strane 
zvonku, v rámci predvolebnej kampane. Nikto nemohol tušiť, že máme v takej úžasnej 
kondícii dopravný podnik, v akej sme ho našli a zároveň si treba povedať reálne 
prostriedky, ktoré dávame do ciest. Sú väčšie. Prostriedky do správy mestskej zelene 
tiež narástli. Do dopravného podniku takisto narástli. Tak ako povedal pán primátor, do 
mnohých týchto oblastí. Čiže ja by som vás chcel poprosiť, niekedy fakt o tu 
sebareflexiu a keď uznávate tie argumenty, ktoré vám tí druhí hovoria, možnože to aj 
povedať. To bolo vybehnúť a potom následne nespraviť si tú sebareflexiu. Ma to mrzí, 
keď to dávate najavo mimikou, ale ten váš hlas zanikne. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vážený pán poslanec Špak. 
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p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel som priamo k veci, ale už keď tu padali tie 

argumenty a vysvetľovačky, že prečo sme na tom zle, tak musím pochváliť pána 
primátora, že konečne sme odišli z témy, za všetko môže Raši, teraz už za to môže 
vláda. Takže to už som rád, to musím pochváliť. Druhá vec, samozrejme, ku pánovi 
Gibódovi, tiež vidím tam pripravenosť tu je nejaká, lebo naozaj ešte trikrát mi hučí 
v ušiach, že peňazí je dosť, stačí prestať kradnúť. Myslím, že to ste vy dvaja tvrdili, ale 
poďme k tým úverovým prostriedkom, lebo pri takýchto podmienkach a pričom, čo nám 
treba so školami urobiť a našimi s zariadeniami, je to naozaj obrovská možnosť. Jediné, 
čo sa bojím, keď teraz vlastne prišli nové informácie od vás, že sme tam zle na tom, tam 
zle na tom, tam 5 mega, tam 4. A ja si myslím, že sme všetci vedeli 3, 4 roky, že DPMK 
je, jak si vy stále vrieskali, že čierna diera. Nie je to prekvápko. Tak sa bojím jednej 
veci, že to uznesenie je tak široké, že už keď tam vidím dopravu napísanú, na ktorú 
máte predsa peňazí kopec a to školstvo tam je síce spomenuté, tak ma to dosť vyrušuje, 
lebo keď odhlasujeme dnes 6 mil. na opravu v školstve a doprave, tak neviem ako to 
rozdelíte, lebo vy to predkladáte. Tzn. ja by som chcel niečo viacej a myslím, že má tu 
moc napr. komisia dopravy a výstavby, ktorá toto ani nevidela, tento materiál. Tak isto 
má tu moc komisia finančná, ktorá má nám radiť, poslancom, aby sme si to troška na 
drobné rozdelili a povedali si, že OK, máme tu analýzu škôl, škôlok, na tejto škole 
vieme ušetriť 60 percent, ak urobili komplexnú tepelnú ochranu alebo obnovu. Ideme 
do toho. O 9 rokov máme peniaze naspäť. Super, budeme si tlieskať. Vieme, že to je 
naozaj aj pre ďalšie volebné obdobie investícia, ktorá sa, ale určite vráti. Takže v tomto 
návrhu mi prosím, zatiaľ je to môj prvý vstup, môže niekto z predkladateľov vysvetliť, 
prečo tam je doprava, keď sme myslím, že dali teraz 8 či 9 mil. do tendra, resp. hľadáme 
niekoho. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Kažimírová ma sleduje, opraví ma, keď som nepovedal 

správne. Jedna časť úveru hovorí o športovej infraštruktúre. Druhá časť úveru hovorí 
o školstve a návrh, ktorý predniesol pán poslanec Huba, tie 4.000.000,- Eur hovorí 
o tom, zobrať úverový rámec, ktorý výhradne môže ísť do oblasti a vymenoval 3 oblasti 
školstvo, sociálne veci a doprava. Správne som to povedal? Takže tak. Nech sa páči, 
pán námestník. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Špak, na jednej 

strane poviete, že všetci sme vedeli, aká je situácia v dopravnom podniku. Prepáčte, ja 
som tu nevrieskal, ak som tu vrieskal ja, tak ste vrieskal asi so mnou, lebo takisto ste 
upozorňoval na situáciu v dopravnom podniku. Za druhé, reálne tie prostriedky, ktoré sú 
tam naalokované, sme si napr. v tej sume 6 mil. aj 10 mil. schválili už predtým, dnes tu 
už schvaľujeme iba úverovú zmluvu s konkrétnou bankou. Nie že vôbec chcem ísť do 
nejakého úveru. Táto diskusia už prebehla. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak s faktickou asi 

na mňa, predpokladám.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na vás, lebo neviem, tu dopravu ste mi 

nevysvetlili, že prečo tam je, ale myslím si, že investovať do niečoho, čo nám o 9 rokov 
vráti peniaze, som maximálne za a pri týchto úverových podmienkach vyzývam naozaj 
všetkých poslancov, poďme do toho. Pretože pri naozaj bežnom prepočte a venujem sa 
tomu 25 rokov, je návratnosť pri takýchto objektoch, ktoré sú takmer typizované všade 
9, 10 rokov. Tzn. tá komplexná obnova má obrovský význam a naozaj to nie také niečo, 
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že asfaltujeme každý druhý rok to isté. Tam nejaká obrovská návratnosť nie je, ale tu pri 
týchto škôlkach áno. Preto chcem vedieť, koľko pôjde a na akú účasť v doprave z tohto 
tu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, najdôležitejšia časť, o ktorej 

rozhodujú poslanci je rozpočet. Toto je úverový rámec a rozpočtovanie je druhá 
kategória. Tzn. o tom, kam pôjdu peniaze z finančného zdroja úver, budú rozhodovať 
poslanci a verím, že tam nájdeme taký konsenzus, aby sa v rozpočte objavili na tých 
miestach všetci. Toto je politická téma. Považujeme za najdôležitejšie za také, ktoré 
pomôžu nášmu mestu. A už budem rád, lebo hocikde budeme investovať, tak to bude 
vidno a bude to pocítiť, len sa treba správne dohodnúť a rozhodnúť. Nech sa páči, pán 
poslanec Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Prihlásil som sa hlavne kvôli tomu, že som bol 

vyzvaný, aby som mal istú dávku sebareflexie. Tak áno, pán primátor mal dobré 
argumenty, čo sa týka zvyšovania, navyšovania zaťaženosti rozpočtu. Vás poopravím 
pán poslanec, resp. pán námestník Gibóda. Bol ste poslanec. Vy ste tie materiály veľmi 
dobre a dôkladne čítali, veď pamätáme si vaše trojhodinové monológy k rozpočtu a 
istotne dobre viete, že bola ohľadom DPMK predkladaná výročná správa, tak isto aj 
voľne dostupné údaje na finstate sú. Čiže nehovorme o tom, že sme nevedeli, v akom 
stave je dopravný podnik, ale OK. Aj toto môžeme uzavrieť, čiže áno, berieme 
argumenty pána primátora. Chcel som iba, aby sa zamyslel nad tým, že nie je to také 
jednoduché riadiť mesto. To si uvedomujem aj ja. V tej dobe, keď som kritický, ale na 
to momentálne mám nárok. No a to je zhruba všetko a nemám apriori nič proti úveru, 
keď budú peniaze dobre investované. Akurát sa chcem len opýtať alebo podotknúť, že 
či naozaj sme pripravení čerpať okamžite, lebo v rámci športu viem, že v tomto roku 
boli nejaké kroky k Angels aréne naplánované, alebo takto, keďže sa bavíme o 10 
miliónovom úvere, ktorého úroky začínajú bežať hneď v momente, keď nám nabehne 
na účet, že či, to je len otázka, naozaj k veci, dúfam, že či už nemohol byť pripravený 
nejaký rozpočet, že koľko bude stáť hala. Kde sa chcú minúť peniaze, lebo hovoriť 
o tom, že 10 miliónov na šport je fajn. Ale sa chcem opýtať, či hneď teraz sme 
pripravení alebo či sme nemohli ako pán Jakubov hovorí, niečo vykryť z presunov v 
rámci rozpočtu, v rámci položiek hlavne tam, kde sa nečerpá a či nemohol sa úver brať 
alebo jeden z tých úverov v decembri. Išiel by som sám proti sebe, aby som nepodporil 
úver za šport, kde myslím to bol pán Strojný ktorý, ktorý vymyslel alebo zosnoval taký 
nejaký kompromisný variant v rámci toho, keď sa zamietol EYOF, čo veľmi dobre, lebo 
myslím si, že to bolo také zachránenie situácie, lebo myslím, že to by naozaj vám 
všetkým ľudia, ktorí uznávajú šport a venujú sa mu, neodpustili a myslím, že týmto 
rozhodnutím aj viacerým z vás zachránil politický krk. Ale ja som tak isto športovec a 
bol by som hlúpy, keby som išla proti tomu. Čiže takto. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ukončujem rozpravu v tomto bode a na druhej 

strane vám pán poslanec aj rád odpoviem. A myslím, že vás to bude všetkých zaujímať, 
čo sa týka tých športovísk. Verím, že v priebehu budúceho týždňa alebo najbližšom 
čase, keď zasadne komisia športu, budú komisii športu predložené dve štúdie. Jedna 
štúdia sa bude týkať Angels arény. Tá štúdia je vypracovaná v tejto chvíli v niekoľkých 
variantoch. Teraz sa dopracováva a čakáme na vyjadrenie pamiatkárov. Jedna z tých 
alternatív sa nechala dopracovať viac, pretože vyzerá naozaj realizovateľne. Čiže 
Angels aréna, ja nechcem strieľať sumy, ale zdá sa, že okolo milióna dvesto až do 
milióna a pol, to závisí od komfortu, ktorý tejto hale ponúkne v rámci alternatív 
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dokážeme realizovať. Môj cieľ je, aby sme niekedy koncom mája, keď skončí športová 
sezóna, začiatkom júna budúceho roku začali reálne realizovať realizačný projekt, ktorý 
bude trvať jeden rok. Zároveň vám v priebehu pár dní po tom ako si komisia športu 
pozrie štúdiu, vám s pánom starostom Starého mesta Petrovčikom predložíme štúdiu, 
ktorá hovorí o prepojení Mestskej krytej plavárne a kúpaliska Červená hviezda tak, aby 
sme dokázali v tomto priestore dobudovať bazén, toboganovú vežu a ďalšie náležitosti, 
ktoré súvisia. Máme to rozdelené na 3 etapy. Pracuje sa na tom. Tiež ešte čakáme na 
vyjadrenia pamiatkárov a podobne. Tie procesy sú zložité. Verím, že bude to vyzerať 
zaujímavo a komisia odporučí, aby sme do tých vecí išli, resp. možno prídu ešte nejaké 
nápady, niečo sa dopracuje a budeme to môcť spoločne realizovať. Veľmi sa teším na 
tieto aktivity a samozrejme je tu ešte aj komisia, ktorá hľadá ďalšie riešenia ako 
efektívne financovať šport. Je tu debata s, poviem to takto, loptovými federáciami. 
Niekde rozprávame o možnostiach, ako využiť zdroje, ktoré oni môžu získať z rôznych 
vládnych grantov. To nazvem takto pracovne. Akú spoluúčasť dokážeme vyvinúť, aby 
sme dokázali spoločne dať dokopy dostatočný budget peňazí, aby sme vedeli vystavať 
takú halu, takú modernú halu, ktorá by bola určená pre niekoľko športových aktivít v 
jednom čase, ale zároveň aby mohla byť aj multifunkčnou na väčšie zápasy. Tých 
aktivít je niekoľko. Toto je rozpracované. Na tomto sa pracuje. Verím, že v priebehu 
fakt pár dní, možno týždňov, týždňa, desiatich dní. Možno už na ďalšie zastupiteľstvo, 
aj keď komisia bude mať čas, ale najprv musí mať stanoviska pamiatkárov a dokončiť 
tie veci, ktoré s tým súvisia. Tak vás budeme postupne oboznamovať s týmto návrhmi, 
štúdiami, ktoré sme zadali a postupne nám ich architekti spracovávajú. Diskusia bola 
uzavretá, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrh na uznesenie, 

ktorý predložil pán poslanec Peter Huba ide o pozmeňujúci návrh pôvodného uznesenia, 
ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice v 
časti schvaľuje (to je pozmeňujúci návrh k pôvodnému textu uznesenia, v časti 
schvaľuje) sa na konci 2. vety dopĺňa nasledovný text: a ďalšie 4.000.000,- Eur od 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. na kapitálové výdavky v oblasti 
dopravy, školstva a sociálnych služieb s čerpaním v rokoch 2020 až 3022 s pohyblivou 
úrokovou sadzbou šesťmesačný euribor +0,09 % p. a. a lehotou splatnosti do 31. 
decembra 2029.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána 

poslanca Hubu, ktorý je zároveň predsedom Finančnej komisie. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 51 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, pozmeňovací návrh. Nech sa páči, 

návrhová komisia. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Čiže pôvodný návrh uznesenia v znení 

schváleného pozmeňujúceho návrhu znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
§ 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje prijatie dlhodobého úveru vo výške 
10.000.000,- Eur od Slovenskej sporiteľne a.s. na dobudovanie športovej infraštruktúry 
v Košiciach s postupným čerpaním v rokoch 2019 až 2022 s fixnou úrokovou sadzbou 
0,15 % p. a. a lehotou splatnosti najneskôr do 30. júna 2030; 6.000.000,- Eur od 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. na kapitálové výdavky v oblasti 
dopravy a školstva s čerpaním v rokoch 2019 až 2020 s pohyblivou úrokovou sadzbou 
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a šesť mesačný euribor +0,09 % p. a. lehotou splatnosti do 31. 12. 2019 (a ako som 
povedal, v znení pozmeňujúceho návrhu, čiže tam sú ešte plus tie 4 mil.. Rozumieme 
sa.) Žiada primátora mesta Košice podpísať úverové zmluvy so Slovenskou sporiteľňou 
a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., termín do 12. októbra 2019.“ 
Koniec návrhu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 52 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 8  
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 8 bol v úvode rokovania vypustený.  

- - - 
 
Bod č. 9 (prerokovaný ako bod č. 6/1) 
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019 

- - - 
 
Bod č. 10  
Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015-2018 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 10 Hodnotiaca správa programu rozvoja mesta Košice 

za roky 2015-2018. Nech sa páči, otváram k tomuto rozpravu. Ak sa nikto do diskusie 
nehlási, ukončujem rozpravu o tomto bode 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 berie na vedomie Hodnotiacu správu 
Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015-2018.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 53 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté.  

- - - 
 
Bod č. 11 
Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 11 Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 

2019 - 2021. Nech sa páči, k bodu otváram rozpravu. Pani poslankyňa Kovačevičová, 
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pripraví sa pán poslanec Lörinc a následne pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja som si ho prečítala pán primátor veľmi 

pozorne tento akčný plán a môžem povedať, že naozaj je veľmi odvážny, ambiciózny, 
čomu sa veľmi teším. Keď som si prešla len rok 2020, je tam cez 18 aktivít investičných 
zámerov naplánovaných, ich financovanie európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, tak verím, že to nie sú nejaké balíky, ale reálne veci, ktoré sa potom podarí 
zrealizovať a chcela by som sa opýtať, či tieto veci vlastne, z čoho vychádzajú, či 
z indikatívneho plánu výziev, alebo tieto výzvy sú už nejako otvorené a ďalšia vec, čo 
mi tam však chýba, alebo by som chcela, aby mi to vaši zamestnanci troška ozrejmili. Je 
to v kapitole 2 Bezpečné mesto, ktorej cieľom je zvýšiť ochranu života, zdravia a 
majetku pred poškodzovaním a ničením a kriminálnou činnosťou a je tam personálne 
navýšenie zamestnancov mestskej polície. Je tam kolónka, že upravené v rozpočte, čiže 
ja by som chcela ešte raz apelovať na vedenie mesta, aby minimálne od budúceho roka 
sa navýšil počet mestských policajtov v meste Košiciach, pretože uvediem len príklad, 
v mestskej časti Nad jazerom, kde je vlastne tá stanica má na starosti Krásnu, Jazero, 
Opátske, aglomerácia takmer 40 tis. obyvateľov a štyria, piati ľudia na zmene absolútne 
nezamútia nič, čiže to sú doslova a do písmena štatisti. Samozrejme, je to potrebné, 
nevyhnutné, aj ten maličký kúsoček, ale keď sú niekde v Krásnej, tak nemôžu byť na 
Jazere alebo na Opátskom. Čiže ešte raz chcela by som apelovať veľmi vážne na 
navýšenie počtu policajtov a dať do kapitoly bezpečnosť patrí určite aj osvetlenie. Toto 
je v katastrofálnom stave v meste Košice. Už neviem, ktorý, druhý rok to má na chrbte, 
na pleciach dopravný podnik, ktorý má svoje vlastné problémy. Chcela by som vlastne 
vedieť, že v akom stave je vlastne ten proces verejného obstarávania, ktorý bol v 
minulosti brzdený rôznymi pripomienkami. Takže ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím kolegov, najmä pána Riša Dlhého, aby 

ste si zapisovali otázky, ktoré postupne v rámci Akčného plánu prídu a prosím, potom 
zmenežuj, kto príde za svoju oblasť referovať. To je tá prvá časť otázky, ktorú ste dali 
a následne spoločne zodpovieme. Pýtali ste sa na mestskú políciu. Ja som nechcel pri 
bode charitný dom túto tému otvárať. Nechcel som zvyšovať emócie, ale tak ako sme 
začali postupne vychovať našu mestskú políciu smerom k enviromentálnej polícii, 
smerom k stavebnej polícii, tak chceme riešiť aj časť, vyčleniť časť mestskej polície, 
ktorí budú práve odborníci na tú sociálnu časť, aby vedeli s ľuďmi, či už 
neprispôsobivými alebo bezdomovcami alebo ďalší mi skupinami sociálne zaťažených 
ľudí pracovať a práve preto už dnes sme spustili časť náborov, ktorým dopĺňame 
mestskú políciu od januára sa spúšťa druhá etapa, kedy budeme robiť nábor. Pani 
starostka sa poteší na ďalších mestských policajtov. Moja predstava je, že sa budeme 
pohybovať plus 20 ľudí niekedy okolo marca, pretože január - marec je to obdobie, keď 
ten proces musí prebehnúť aj so školením a v druhej etape, niekedy okolo jesene, by 
sme chceli urobiť druhý nábor tiež v pošte 20. Samozrejme, je to všetko závislé od 
rozpočtu, teda od toho, ako v decembri sa dohodneme a či budeme schopní a ochotní 
vyčleniť finančné prostriedky na to, aby sme zvýšili o ďalších mestských policajtov 
počty tak, aby sme to zvládli. Treba si uvedomiť, že jeden mestský policajt je 
minimálne suma medzi 15 až 20.000,- Eur. Čiže to násobenie je obrovské. Nech sa páči, 
pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa opýtať, keďže Akčný plán 

vo mne evokuje niečo akčné a niečo do budúcich rokov, čo plánujeme robiť. Chýba mi 
tam trošku odpoveď na otázku, čo bude robiť s odpadovým hospodárstvom. Téma 
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odpadu, čistoty a kontajnerov má ako starostu každý deň v podstate lizne a dovolím si 
povedať, že väčšina podnetov, ktoré máme od občanov sa týka práve čistoty, odpadu 
a kontajnerov. Čiže chcel by sa opýtať, či by bolo možné do tohto plánu zapracovať 
napríklad náš plán na najbližšie 4 roky, čo sa týka pozemných a podzemných 
kontajnerov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, zapisujeme. Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len mám faktickú poznámku k tomu, čo 

povedal Laco Lörinc. 8.11.2019 o 15:30 je Komisia životného prostredia a máme len 
jeden, jediný bod a to sú odpady. Takže príď,  podebatujeme,  možno vyriešime.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Keď som pozeral ten Akčný plán programu 

rozvoja mesta Košice, viaceré položky mi padli do oka, ako sa hovorí, že boli tam dosť 
veľké výdavky na nejaké personálne otázky, či už nejakých kreatívnych centier, ale 
nezapamätal som si, nenapísal som, čiže sa budem pýtať na inú vec, ktorú som si 
zapamätal. Kto je konkrétne bola, myslím, že v roku 2021 napísaná položka projektová 
dokumentácia aquaparku, takže sa chcem opýtať pána kontrolóra, či môže mesto Košice 
investovať, ak by sme sa bavili o aquaparku, ktorý bol v médiách, čiže 22 km mimo 
intravilánu mesta Košice. Zase si pomôžem brožúrkou, že aquapark môžeme vybudovať 
aj v našom meste, čiže Čižatice naše mesto nie sú. Že či mi môžeme investovať do 
projektu, ktorý bude mimo, bez ohľadu na to, či tam pôjde alebo nepôjde MHD. Dúfam, 
že pán primátor neplánuje v budúcnosti prijať obec Čižatice ako mestskú časť Košíc. 
Čiže otázka je jasná, či môžeme akúkoľvek investíciu mimo mesta Košice do 
čohokoľvek a v tomto prípade do aquaparku na projektovú dokumentáciu, ktorú 
myslím, že bude robiť KSK dať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec sa strašne teším, že brožúrky a materiály z mojej 

dielne nosíte stále vo vrecku. Naozaj mi je to veľmi sympatické a to je asi aj dôvod, 
prečo si v dnešnej dobe fakt rozumeli. V tej knižke, ale nenájdete, že v meste Košice, 
lebo naozaj som to písal sám a nikto mi to nepísal a poznám svoje slová. Áno, myslím 
si, že aquapark nepatrí do centra mesta, nepatrí do intravilánu mesta Košíc, pretože 
jedná sa o zariadenie, ktoré zbytočne by zahltilo dopravu a všetko, čo sa toho týka. Čiže 
áno, myslím si, že mesto má robiť na tom, aby doprava z mesta pre ľudí bola 
jednoduchá, bol takýto priestor dostupný a to, či to môže robiť dnes mestská hromadná 
doprava na základe licencie, ktorú má, alebo si svoju licenciu v danom čase rozšíri a 
poskytne aj svoje služby mimo mesta Košice, je vec toho ako dopravný podnik 
uchopíme a aké možnosti ponúkneme, ako sa budeme ďalej na neho pozerať. Nech sa 
páči, s faktickou pán...ja som v živote vám projekt neukázal. Na to bude odpovedať 
odborné oddelenie. Pán poslanec Špak. Faktická. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je len k tomu aquaparku, prečo nesmie byť 

v meste. To je odkiaľ toto rozhodnutie alebo informácia, lebo ja si normálne, ja vidím 
aquapark v oblasti magnezitky. Lepšie ako teraz, tento stav, ktorý tam je a to je doslova, 
že v meste. Takže tieto vyjadrenia neviem, či to prešlo nejakou odbornosťou, ale 
nemyslím si, že toto mesto nemá priestor pre aquapark. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.  
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p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Ešte jedna vec ma napadla a to pri bode 5.3 je to 

vyhodnotenie cyklodopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre využívanie. Je 
tam taktiež všeobecne spomenutá výstavba cyklochodníkov v meste vrátane 
cyklochodník v rámci medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 na území mesta Košice. 
Tu by som sa chcel opýtať, či vieme vyšpecifikovať v tom Akčnom pláne bližšie, o aké 
výstavby cyklotrás alebo cyklochodníkov by v meste išlo. A konkrétne mi napadá, že na 
Južnej triede v mestskej časti Košice - Juh máme vo veľmi nevyhovujúcom stave starý 
cyklochodník, ktorý je nevhodne vybudovaný, keďže je tam množstvo vstupov do 
priemyselných závodov a preto by som odporúčal pri tomto Akčnom pláne, aby sa tu 
myslelo na vybudovanie samostatného chodníka, ktorý by bol oddelený od komunikácie 
na Južnej triede tak, aby vlastne cyklisti mali bezpečnosť zabezpečenú a podobne 
chodníka v pokračovaní na Alejovej ulici v smere dole ku mestskej časti Košice - Barca.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková 

s faktickou. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcela som sa spýtať 

tiež na to isté, ako pán Hlinka a to z toho dôvodu, že v minulosti sme boli oslovení, 
resp. jednotlivé mestské časti. Bolo to zo Správy mestskej zelene, aby sme navrhli 
jednotlivé cyklotrasy v rámci Eurovelu. Taký materiál nejaký sa spracováva. Neviem, či 
teraz pracujete aj s týmto materiálom alebo je tu už zabudnuté, pretože napr. my za 
mestskú časť Šaca sme našli niekoľko ciest a poslali sme jednotlivé návrhy a ostalo to 
zatiaľ stáť. Tak chcem sa spýtať na to, či v rámci tohoto sa pracuje s týmto materiálom, 
ktorý dávala dokopy Správa mestskej zelene. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Také tri body tu zazneli, vlastne 

v tom Akčnom pláne kontajneroviská, verejné osvetlenie a cyklochodníky. 
Kontajneroviská – stále to cítim ako starosta mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce 
ako určité brzdenie mesta Košice a to v tej veci vlastne, že napr. na Varšavskej ulici 
máme mestské pozemky, kde by sme mohli budovať uzamykateľné kontajneroviská, ale 
jednoducho mesto mám odmieta dať súčinnosť určitú alebo povolenia. Sú už po 
mestské pozemky z toho dôvodu, že čaká na koncepciu. Čiže my by sme sa mohli 
pohnúť v tejto veci ďalej na sídlisku Ťahanovce, ale čakáme na mesto Košice, lebo sa 
čaká vlastne či budú polopozemné, podzemné, a pritom sídlisko Ťahanovce maximálne 
také dve môže urobiť a dochádzková vzdialenosť je katastrofou. Takže vlastne ja by 
som bol veľmi rád, keby sa uvoľnili tieto veci a vedenie mesta vlastne bolo súčinné v 
tejto situácii, v ktorej sídlisko Ťahanovce sa nachádza, kde je 90 % nevysporiadaných 
pozemkov. Ďalej verejné osvetlenie - som veľmi rád, že Dopravný podnik mesta Košice 
ako udržiavač, len udržiavač verejného osvetlenia má možnosti teraz ako určitým 
spôsobom meniť alebo vymeniť niektoré tie stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú 
prehnité, prehrdzavené a skoro padajú na ľudí, takže aspoň niečo sa v tejto veci deje 
naozaj, aj keď sme mimo tej súťaže. Tiež by ma zaujímalo, som dával teraz 
interpeláciu, tu ako dámam z organizačného, že vlastne ako to je s tým verejným 
osvetlením, kedy vlastne súťaž bude prebiehať, lebo tá nejak prebiehala, potom 
skončila. Však vieme ako to bolo. Ďalej cyklochodníky – Eurovelo 11, hovorí pán 
kolega Hlinka, áno, aj cez sídlisko Ťahanovce má prechádzať, vlastne od toho Nórska 
až po Jadran, ale jednoducho som sa pýtal pani, ktorá je zodpovedná za tie 
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cyklochodníky, pani Šebešová a povedala jasne aj na kraji, aj tu, že na sídlisku 
Ťahanovce jedna veľká katastrofa, to sú pozemky. Čiže to je Eurovelo 11 pre nás čo 
znamená. Čiže neviem čo znamená Eurovelo 11 pre nás, ako, no skoro nič. A to je 
všetko. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. K tým cyklochodníkom len dodám toľko. 

V mestskej časti Jazero dobudovávame priestor medzi Krásnou a Jazerom. Bude to plus 
500 metrov. Bude to vykonané, vybudované ešte v tomto roku. Plus budeme aj ďalej 
smerom na obec Ťahanovce pracovať, ale musíme sa prispôsobiť povodiu Bodrogu 
a Hornádu. Dnes už sa spoločnosť volá inak. Na základe toho, že oni tam majú svoje 
práce, harmonogramy a my máme dnes už podpísané s nimi memorandum. To 
memorandum sme podpisovali asi pred dvoma mesiacmi. Navzájom sa informujeme o 
tom, aby sme tieto práce dokázali urýchliť, ale musíme sa prispôsobiť investíciám a 
harmonogramu, ktoré má toto povodie, ale keď sme pri cyklochodníkoch, tak iste ste 
zachytili, že pripravujeme projekt v Čermeli, od železničky až na Alpinku a zároveň aj 
rôzne drobné trasy. Tak verím, že sa nám podarí aj z projektov niektoré veci 
dofinancovať a pohnúť sa ďalej. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, chcem na vás, buďte taký dobrý, 

vyjadrite sa, ako teraz tu verejne, či mesto je schopné alebo možné, aby bolo súčinné, čo 
sa týka napríklad, aby sme začali riešiť tie kontajneroviská. Máme tam nájazdy ľudí, 
ako ľudí, slušne musím povedať, lebo ma zavrú, čiže ľudí z Richnavy. Čiže 
potrebujeme riešiť problém. Máme z toho neporiadok potom. A to sú tie veci, ktoré nás 
trápia na sídlisku Ťahanovce. Skúste nám pomôcť vlastne, keď dáme žiadosť na to, aby 
sme uzavreli aspoň časť Varšavskej ulice napr. tak pomôžte nám vlastne, aby sme 
mohli... Máme tam jedno kontajnerovisko na Varšavskej. Mesto dalo, to je z tých 
kontajnerovísk mestských častí, ale doposiaľ jednoducho my ho nepreberáme, lebo nie 
sú tam právne ani majetkovoprávne vyriešené veci. Takže vás poprosím, ako skúste 
nám byť súčinný ako mesto v tejto veci. Ďakujem. To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. 1 - Košice mesto pracovných príležitostí. Chcem len na 

jednu vec upozorniť. Evidoval som tam nejaké Creative Industry a také akčné plány. 
Chcem naozaj upozorniť na to, že aby nám tu niekto nevyčítal, tak ako vy vyčítate vláde 
teraz a predtým Rašimu, že mesto pracovných príležitostí, my možno nepriamo 
ovplyvňujeme oveľa výraznejšie tie pracovné príležitosti ako priamo a týmto Akčným 
plánom sa to asi snažíme nejak priamo ovplyvniť. Ja chcem upozorniť pri tomto 
Akčnom pláne po polroku diskusii s architektami, projektantmi, developermi, 
stavbármi, investormi, že ak sa toto mesto nepohne v tejto oblasti, pracovné príležitosti 
zhasnú. Naozaj na to myslite. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som si prebehol ten Akčný plán a musím 

konštatovať, že za malé mestské časti som za neho smutný a aj keď si to porovnám 
s vašim programom, myslím, že Kavečany, tam bola sľubovaná cesta a prístupová, 
obchvat Kavečian do ZOO. Potom mali ste tu prepojenie mestských častí Košická Nová 
Ves, Vyšné Opátske. Nevidím to v Akčnom pláne. Potom absentuje mi tu úplne, viete, 
že máme nové obchodné stredisko v Košickej Novej Vsi – Show Box. Nevidím tu 
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nejakú víziu chodníka z Klementisovej, Dvorkinovej, čo je mestská časť Furča, na 
Zelenú stráň, tak aby deti, ktoré žijú na Zelenej stráni mohli bezpečne prechádzať na 
základnú školu Mauerová cez križovatku pri Suzuki Trieda gen. Svobodu. A záverom 
poviem len toľko, že som smutný aj z toho, že keď som si pozrel finančné prostriedky z 
Európskej únie pre obnovu základných a materských škôl na nasledujúce 3 roky z 
európskych fondov 0. Je to o tom, že skutočne aj napriek snahe pána poslanca 
Schwarcza aj vás, ako vedenia mesta, je to málo peňazí na to školstvo a keď to chceme 
nejako zlepšiť a hlavne zregulovať tie náklady, znížiť náklady na vykurovanie škôl, 
úniky tepla atď. tak určite sa bez externých zdrojov nezaobídeme a to mi dáte asi za 
pravdu. Takže v prípade ak chcete, aby ten plán akčný prešiel, aby som ho podporil, 
poprosil by som, buď tie veci tam dopracovať alebo poukazujem na to, že chýbajú mi 
prepojovacie komunikácie medzi mestskými časťami Pereš  - Lorinčík, obchvat 
Kavečian, prepojovacia cesta Košická Nová Ves - Vyšné Opátske a potom sa zostaneme 
aj tu kolegu Ihnáta, ďalší exit, prípadne električková trať na sídlisko Ťahanovce. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja len pán primátor, by som chcela odpoveď na moju otázku, 

týkala sa materiálu, ktorý zozbierala Správa mestskej zelene. Ak si dobre pamätám, bola 
to pani Urbanovičová a dávali sme požiadavky na cyklotrásy za našu mestskú časť. 
Chcela by som vedieť, či s týmto materiálom sa pracovalo, alebo či sa bude pracovať 
alebo už je to zabudnuté, je to pasé. A chcela by som sa opýtať, je tam v rámci Akčného 
plánu navrhnutá výstavba cyklotrasy Pereš smer U. S. Steel. Chcem sa opýtať, či by táto 
cyklotrasa nemohla byť potiahnutá až do mestskej časti, nakoľko tá vzdialenosť už nie 
je veľká a my ako mestská časť máme vytýčenú trasu, kadiaľ by táto cyklotrasa mohla 
ísť a kde pozemky patria Pozemkovému fondu. Čiže problém vlastne s vysporiadaním 
by nebol. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dostanete odpoveď na záver tohto bodu. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Čakal som na odpoveď, ale asi to bude robené iným 

štýlom, tak si dovolím formulovať uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada 
primátora mesta Košice, aby zabezpečil zapracovanie koncepcie rozvoja podzemných a 
polopodzemných kontajnerov v meste Košice do Akčného plánu programu rozvoja 
mesta Košice na roky 2019 – 2021. Zároveň žiadame, aby zabezpečil zapracovanie 
adekvátneho finančného krytia na tieto investície do odpadového hospodárstva. Čiže ide 
mi len o to, že ak máme nejaký plán na najbližšie roky, aby sme počítali s tým, že 
v odpadovom hospodárstve sa chceme niekde pohnúť a nechceme zachovať status quo, 
ktorý je nevyhovujúci momentálne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja som vám zabudol odpovedať. Neviem, ale to bol asi nie pán 

poslanec Lörinc. Asi pán poslanec Ihnát sa pýtal na tie kontajnery. To je skôr odpoveď 
odo mňa. V utorok sme sa stretli, som sa stretol aj s pánom Šoltýsom, majiteľom 
Kositu. Táto téma je stále živá. Čakáme na ich vyjadrenia. Jednoducho máme sa ešte 
opäť stretnúť. Čiže v utorok sme túto tému neuzavreli. Komunikovali sme spolu, tak 
uvidím, ako to celé dopadne a od toho momentu sa vieme potom odvíjať. Jednoducho 
tých zábran alebo bariér je aj v rámci tohto projektu, samotnou spoločnosťou Kosit 
a mesta jednoducho postupne potrebujeme odbúrať tak, aby ten projekt mohol mať 
zelenú. Je tam veľa nástrah, o ktorých komunikujeme. Dnes neviem povedať, ako 
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rýchlo dokážeme tú debatu uzavrieť a pohnúť sa v tej téme Kositu ďalej. S faktickou, 
pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel by som sa opýtať, či vidíte aspoň nejaký 

odhad dátumu, kedy by ste mohli dospieť ku konsenzu. Pýtam sa hlavne kvôli tomu, že 
na jeseň budú mestské časti tvoriť takisto svoje rozpočty a teraz čelíme tomu, či máme 
nové odpadové hospodárstvo alebo novú technológiu financovať a rozpočtovať zo 
svojich peňazí alebo dôjde ku konsenzu tak, aby sme na budúci rok začali riešiť túto 
tému celoplošne v rámci mesta Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Myslel som, keď som sa v utorok s pánom Šoltýsom stretol, že 

sme omnoho ďalej, ako mi prezentoval. Aj v mojom myslení musel som sa vrátiť späť a 
niektoré veci sa proste nanovo musia prerokovať. Je to živé. Ja nedokážem odpovedať, 
či sme schopní do decembra napr., alebo koncom novembra nájsť technické, ani nie 
technické skôr právne riešenia, ktoré by tento projekt podporili. Nikto zo strán sa tomu 
nebráni. Tie stretnutia pokračujú aj na úrovni mňa a majiteľa Šoltýsa, ale aj na úrovni 
pána riaditeľa magistrátu s pánom riaditeľom Christenkom. Čiže je to projekt, ktorý nie 
je lacný. Prirodzene každá strana chce si byť istá, že z toho projektu vyjde v komforte a 
nebude rukojemníkom druhého partnera. Toto musíme doriešiť. Sú to zložité 
mechanizmy, ktoré sa hľadajú. Pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pán primátor na vás. Ale 

pán Lörinc súhlasím s ním. Ako my potrebujeme tvoriť rozpočet. Potrebujeme vedieť 
vlastne v decembri, na decembrovom zastupiteľstve by sme potrebovali aspoň vedieť 
vlastne, že či sa niečo pohlo, či aspoň tie uzamykateľné kontajneroviská sú reálne alebo 
nie sú reálne. My sme teraz plánovali tiež nejaké financie, musíme presúvať tie financie 
potom v rozpočte hore-dole, ale musíme plánovať to jednoducho, lebo čo keď sa bude 
dať robiť už vo februári a potrebujeme to robiť, jednoducho čas volebného obdobia beží 
a potrebujeme makať na tom. Aspoň do decembra sa snažte s pánom Šoltýsom 
vyrokovať, či aspoň uzamykateľné kontajneroviská sú realitou alebo nie sú realitou. 
Občania sa na to pýtajú. Pýtajú sa mňa a a ja im odpovedať neviem na to, stále poviem, 
že je tu koncepcia, ktorú čakáme od mesta. Čiže ten pohľad občana je jednoznačný, buď 
ten starosta si vymýšľa a nechce ním povedať alebo je neschopný a nevie povedať. Čiže 
tak sa pozerá občan a to.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Akčný plán je významný dokument mesta. Ja musím 

pochváliť kolegu poslanca Lörinca, že pripravil uznesenie, ktoré je až tak konkrétne, že 
rieši doslova smetné koše, takže ja si dovolím dať uznesenie, 3 uznesenia, ktoré sú, ako 
som už minule predniesol. Som s nimi stotožnený a kopírujú môj volebný program a aj 
volebný program väčšiny ľudí, ktorí tu spolu sedíme. Veľmi rýchle a jednoduché 
uznesenia. Po prvé, prvý návrh: Mestské zastupiteľstvo Košice poveruje primátora 
mesta prípravou vzniku samostatného inštitútu mesta Košice pre strategické plánovanie 
rozvoja a projektové riadenie termín 12 2019. Druhý návrh: poveruje primátora mesta, 
aby zabezpečil pri každom dopravnom projekte účasť zástupcov cyklodopravy, MHD a 
zástupcov riešenia pohybu chodcov a ŤZP, termín od podpisu uznesenia. Návrh tri: 
poveruje primátora mesta, aby určil na každý strategický projekt mesta Košice 
projektového manažéra, termín od podpisu uznesenia. Aby som vysvetlil tie termíny od 
podpisu uznesenia, netreba nám na staré, prípadne týždeň staré, tých projekt manažérov, 
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ale akonáhle od dňa podpisu uznesenia vznikne nejaký projekt, naozaj poverme to. Toto 
je program, ktorý som vytiahol tu vlastne od väčšiny poslancov, čo tu sedí a do 
Akčného plánu tu pasuje absolútne. Takže tieto 3 návrhy som poslal pánovi Karaffovi 
do návrhovej komisie elektronicky, tak verím, že tlačiareň nám funguje. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Neviem sa pán poslanec vyjadriť k vašim návrhom, či prekračujú 

alebo neprekračujú a či môžu alebo nemôžu. Nechcem filozofovať okolo toho. Nech sa 
páči, s faktickou pán poslanec Strojný a pán poslanec Gibóda.  

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Špak, otázočka 

na vás, neviem, či ma počúvate alebo nie. (Špak: Áno.) OK, ďakujem. Fajn návrhy, 
akurát zabezpečiť na každý projekt projektového manažéra, kde sú tie mantinely toho 
projektu, lebo zase, aby sme nemali 100 projektov, kde bude 100 manažérov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ a námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať 

pán Špaka, že či máte teda pocit, že niektoré projekty u nás nie sú teda manažovanie 
správne a keď mi môže teda niektoré konkrétne povedať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta. A vystúpi pán Richard Dlhý, ktorý si všetky poznámky napísal, 

prípadne ak potrebuje doprovod nejakého z odborných pracovníkov, tak nech sa páči. 
 
p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK: Vážení prítomní, najprv tak všeobecne k tomu dokumentu. 

Je to Akčný plán, plán ako východisko, z ktorého budeme vychádzať pri zostavovaní 
rozpočtu, s ktorým potom prídeme pred vás. Predpokladám v decembri. Tento plán bol 
už na komisiách pred predchádzajúcim zastupiteľstvom v júni. Bol teraz v komisiách, 
kde teda ste sa mali možnosť k nemu vyjadrovať, dávať návrhy, pripomienky, 
doplnenia, tak isto bolo aj verejne vyvesený, kde prišli tak isto pripomienky aj od 
občanov, ktoré nejakým spôsobom prijímame a budeme s nimi ďalej pracovať. Čiže je 
to východiskový dokument, ktorý je možné stále pripomienkovať, dopĺňať a my tieto 
pripomienky budeme proste vyhodnocovať a v konečnom dôsledku nájdu svoje 
vyústenie v schválenom rozpočte na príslušné obdobie. K jednotlivým otázkam alebo 
pripomienkam, pani Kovačevičová, čo sa týka zdrojov pre jednotlivé aktivity, tak áno 
vychádzame z toho, že predpokladáme, že budú nejaké výzvy, vieme, že už nejaké sú aj 
vyhlásené, tak tie tam dáme. Samozrejme, sú aktivity, ktoré vieme, že sme dlhodobo sa 
mesto vie, že ich treba robiť, ale nenachádza vlastné zdroje, takže napr. uvádzam, že 
áno, ak budú európske zdroje, budeme sa o to uchádzať. Niektoré výzvy ale nevieme 
predpokladať, ale dúfame že, že príslušné ministerstvá vypíšu výzvy. Čo sa týka p. 
Lörinca, toho od odpadového hospodárstva, no ako pôjdeme ďalej v odpadovom to je 
strategická otázka, nie otázka na Akčný plán myslím ďalej, keď skončí zmluva 
a kontajneroviská áno, tu to nie je, pretože doposiaľ to riešili mestskej časti, tak uvidíme 
teda, ako to bude v budúcnosti. Aquapark v tomto dokumente, pán Djordjevič, nie sú 
alokované finančné prostriedky žiadne, je tam len napísané ako aktivita aquapark, ktorú 
chce mesto sledovať, monitorovať a ak prípadne... ale už tam nie je. V tomto, čo je 
teraz, ktoré ste dostali tu na schválenie, tam nie sú sumy a je tam už len napísané, že je 
to projekt KSK a mesto, ak teda bude nejaká možnosť, chce k tomuto prispieť. Čo sa 
týka pána poslanca, pána starostu poslanca Hlinku – Juh, poviem teraz Eurovelo, lebo to 
sa tu dosť spomínalo. U nás uvažujeme, teda je to Eurovelo 11 a je to v podstate trasa, 
ktorá kopíruje tok Hornádu. Čiže Eurovelo 11 inde nepovedie, len popri Hornáde a 
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jednoducho tam tie trasy na území na katastri mesta Košice sú ako keby to trasovanie je 
tým pádom dané. My dnes sme tak, že pokrývame časť od mestskej časti Krásna, Jazero 
a v podstate prichádzame až do mestskej časti Staré Mesto za most Palackého, v 
podstate k útulku Bosákova. Tam s našim Eurovelom končíme a ďalej čakáme a 
musíme počkať na to, ako dokončí Vodohospodársky podnik svoje protipovodňové 
opatrenia, ktorých súčasťou sú aj obslužné komunikácie, ktoré potom plánujeme použiť 
aj ako cyklotrasy. Južná trieda - tam je chodník vybudovaný, len ho treba opraviť. Čiže 
nie je ako keby rozvojový projekt, ale uvažujeme s tým, že áno chceme tade viesť 
cyklotrasy. Je to využívaná trasa, veľmi častá. Dnes chceme riešiť hlavné prepojenie 
Hlavnej na Južnú triedu, ktorá dnes neexistuje. Alejová - o tej zatiaľ neuvažujeme, 
pretože tam nie sme vlastníkom pozemkov. Pani poslankyňa Iľaščíková, cyklotrasy 
Eurovelo som povedal, priznám sa, nemám vedomosť o týchto návrhoch mestskej časti, 
nechám si to preveriť. Čo sa týka cyklotrás, ten projekt a plán cyklotrasy z mesta Košice 
od mestskej časti Západ, ten je myslený až po mestskú časť Šaca, nielen do U. S. Steel-
u, len to tak pracovne voláme. Kontajneroviská, verejné osvetlenie, myslím, že bolo 
nejak zodpovedané. Poprípade bol návrh uznesenia, k pánovi poslancovi Lesňákovi. 
Komunikácie máme ako teda všeobecne, nejdeme až do takého detailu, že ktorý 
konkrétny chodník, resp. cesta, samozrejme, bude to predmetom rozpočtu a následne 
nejakého plánu výstavby a opráv komunikácií. To sú všetky moje poznámky, ktoré 
mám. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, čo skôr, vstúpi do semafora. 

Skúsme procedurálny.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Tak, správne. Nakoľko sa mi vidí, že tento akčný plán neprešiel 

minimálne jednou komisiou, momentálne je tu štvrtý návrh uznesenia, ktorý vidím, že 
ochota nie je ani vypočuť. Navrhujem rokovanie v tomto bode prerušiť a presunúť na 
ďalšie zastupiteľstvo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 54 - za: 23, proti: 0, zdržali sa: 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. Budeme rokovať inokedy. Ináč, 

kde je predkladateľ, pán poslanec Špak? To bolo prerušené do ďalšieho zastupiteľstva? 
Čiže niekedy na november, december. V poriadku.  

- - - 
 
Bod č. 11/1  
Informácia primátora mesta Košice o príprave na asanačné a karanténne služby 
 
p. Polaček, primátor mesta: To je návrh, pán poslanec Lipták, s názvom programu Informácia 

primátora mesta Košice o príprave na asanačné a karanténne služby. Nech sa páči, pán 
Lipták, máte slovo, je to váš bod. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, priznám sa, že tento bod je trošku taký 

šalamúnsky, ale účel svätí prostriedky, aj vysvetlím prečo. Toho času do 31. 10. pre 
mesto Košice asanačnú a karanténnu činnosť vykonáva ešte firma Veterina, s.r.o. A od 
1.11. de facto v Košiciach pravdepodobne nebude žiadne zariadenie, ktoré bude spĺňať 
podmienky karanténnej služby. Ja len vysvetlím, o čo ide. Asanačka je to, čo zbiera živé 
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zvieratá a zdochnuté zvieratá na ulici a potom, keď odchytia to zviera, asanačka keď 
odchytí, to živé zviera, tak nesie na 14 dní do karantény a potom z tej karantény ide buď 
do útulku alebo proste nejakým občianskym združeniam, ktoré hľadajú domov pre tých 
psov. No asanačku by sme mali ako-tak pokrytú, keďže viem, že mestskí policajti boli 
na školení, čiže 6-7 mestských policajtov by vedelo túto činnosť vykonávať. Problém je 
v tom, že ten subjekt, ktorý doteraz vykonával pre mesto dlhé roky túto karanténnu  
činnosť od 1.11. pravdepodobne nedostane licenciu na pokračovanie, pretože ja som 
stále tvrdil a stále tvrdím, že tá karanténa nespĺňa absolútne žiadne podmienky na 
prevádzku a mesto Košice v súčasnej dobe nie je od 1.11. aspoň podľa mojich 
informácií pripravené na to, aby sme vlastne riešili túto problematiku, ktorá aj zmenou 
zákona spôsobila to, že vlastne po určitom čase sa ten pes stáva majetkom mesta, až 
dokým buď nezdochne alebo sa mu nenájde nový domov, ale to teraz nechcem riešiť. 
Mali prebiehať nejaké rokovania, ja som členom rady primátora mesta Košice na 
ochranu zvierat spolu s Heňom Burdigom, preto sme predložili tento spoločný návrh 
dneska a chceli by sme poprosiť pána primátora, či nám vie povedať nejaké informácie, 
čo sa bude diať od 1.11. v meste Košice. A potom ešte doplním zvyšok. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, podľa mňa máte informácie z 

prvej ruky, ale OK. Niekedy začiatkom augusta - koncom júla som vydal pokyn, aby 
mestská polícia sa začala aktívne zaoberať asanačnou alebo ak chceme, hlavne tou 
odchytovou činnosťou. Vtedy sme identifikovali v mestskej polícii približne 6 až 7 
príslušníkov, ktorí boli v minulosti psíčkarmi, ktorí robili psovodov a teda majú nejakú 
dostatočnú skúsenosť. Preto v tejto chvíli mestská polícia nakupuje, je v procese nákupu 
všetkého celého príslušenstva, ktoré súvisí s odchytom psov tak, aby od 1. novembra 
sme boli pripravení robiť vo vlastných silách asanačnú službu, teda odchyt zvierat. 
Preto, pretože sa domnievam, že v súčasnosti i napriek tomu, že na túto časť služby nie 
sú sťažnosti, nemáme ju vôbec pod kontrolou. Porovnaním čísel z Bratislavy verzus 
Košice alebo iné mestá, krajské mestá, jednoducho naše čísla vôbec zodpovedajú tej 
realite, ktoré majú iné mestá. Naše čísla sú malé, naše čísla skôr hovoria o tom, že majú 
viac, máme viac kadáverov ako samotných odchytov vo veľmi veľkom nepomere. Preto 
sme zvolili filozofiu a snažíme sa dohodnúť v súčasnosti s prevádzkovateľom karantény 
tak, aby sme mali celý proces odchytu zvierat vo vlastných rukách, aby sme mali presnú 
evidenciu, kedy, čo, ako, akého psa sme odchytili, a aby sme mali v tom úplne jasnú 
evidenciu, ktorá dnes aj podľa zverejnených informácií aj medializovaných informácii 
jednoducho nejakým spôsobom absentuje v spoločnosti, ktorú si mesto Košice 
objednáva. Preto sa domnievame, že táto časť je nevyhnutná a tým pádom vieme 
v akom stave zdravotnom sme zvieratko odchytili, vieme, komu ho dávame, vieme, v 
akom stave ho dávame, vieme kedy sme mu ho dali a následne z karantény ho vieme 
vybrať za 14 alebo 21 dní a ďalej hľadať mu náhradné, náhradné umiestnenie. I napriek 
tomu, že hľadáme riešenia a myslím si, že by sme mali mať celú službu pod kontrolou, 
teda aj tu karanténnu časť a samozrejme aj útulok ako taký, i napriek tomu, že dnes 
máme zmluvu s ÚVP, ktorí nám tieto služby zabezpečujú tie útulkáčske, tak si 
jednoducho kapacity našich zariadení sú naplnené, praskajú vo švíkoch. Môžeme to 
pomenovať rôzne. Ale nie sme schopní, nakoľko dnes je september, nájsť priestor – 
nemajú ho mestské podniky, nemajú ho organizácie, nemá ho v správe mesto, ktorý by 
bol vhodný ako priestor, ako budova, v ktorej by sme mohli zo dňa na deň alebo po 
vybavení určitých povolení a úpravách vložiť alebo odovzdať a starať sa o zvieratá 
v karanténe. Bola tu jedna idea, ktorú sme v auguste otvorili, našli sme priestor, boli 
tam statici, hľadali sme možnosti. V tejto chvíli však práve pred asi dvoma dňami sme 
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sa rozhodli, že táto cesta nie je tá ideálna, čiže musíme nájsť iný spôsob, kde budeme 
môcť v budúcnosti zvieratká odkladať. Preto sa snažím už zo súčasným 
prevádzkovateľom asanácie stretnúť už druhý týždeň, ale buď je na dovolenke alebo má 
zdravotné problémy a pod. Neviem s ním nájsť čas, aby sme sa stretli a hľadali spôsob, 
či sme schopní, ak nie, urobíme túto prvú časť, kedy do karantény odovzdáme zviera v 
takom stave, zdokumentovanou stave, aby sme vedeli o 14 dní ho z karantény vybrať v 
lepšom stave, aby sa nám nestávalo to, čo žiaľ je v Košiciach bežné, že v karanténe 
zvieratá nie sú v takom zdravotnom stave alebo vychádzajú z karantény v takom 
zdravotnom stave, ktorý nie je uspokojivý a povedal som to veľmi miernym slovníkom. 
Nevidíme dnes riešenie, ktoré by dokázalo zo dňa na deň tieto zvieratá odovzdať do 
zariadenia nášho, ktoré by sme vedeli sami prevádzkovať. Na druhej strane oddelenie 
asi verejného obstarávania, nie som si teraz istý, pripravuje súťaž, alebo je to asi 
oddelenie životného prostredia skôr, pripravuje súťaž, kde by sme sa pokúsili od 
novembra nájsť prevádzkovateľa tej karanténnej služby, ale z toho, čo máme v regióne, 
je to veľmi málo pravdepodobné. A preto musíme zvažovať rôzne scenáre, ktoré by túto 
službu od 1. novembra nastavili tak, aby sme aspoň tú zákonnú časť splnili a aby 
zvieratám nebolo nejakým spôsobom ubližované, aby sme sa pokúsili pre nich urobiť 
maximum. Neviem, či som bol dostatočne vyčerpávajúci. Pán poslanec Lipták, nech sa 
páči. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: No a teraz budem trošku zlý. To, čo sa týka karantény a asanačky, 

priznám sa, naša Rada primátora mesta Košice na ochranu zvierat minimálne 6 
mesiacov tlačíme na mesto, čo sa týka vyhľadávania pozemkov, čo sa týka riešenia 
situácie, čo sa týka výberového konania a musím smutne skonštatovať, nielen ja, ale v 
podstate všetci členovia rady, že, de facto, mesto spalo jak Šípková Ruženka dlhé 
mesiace, dokonca na môj email, ktorý som vám poslal ako vedeniu mesta 28. mája, kde 
som dal všetky alternatívy možného riešenia každého jedno kroku, som do dnešného 
dňa nedostal ani odpoveď – ako mestský poslanec, ako podpredseda komisie, ako člen 
Rady primátora mesta Košice a žiadal som odpoveď do štrnástich dní, nestalo sa vôbec 
nič. V súčasnej dobe si povedzme úplne otvorene, od 1.11. nám po Košiciach budú 
behať psy a nebude jedno jediné zariadenie na území mesta, ktoré sa bude volať 
karanténa na to, aby sme tam tie psy mohli umiestniť, aj keď budeme mať 60 policajtov, 
ktorí to budú robiť. Preto ja by som chcel požiadať pána primátora a chcel by som 
strašne, aby dal prísľub na to, že sa na budúci týždeň stretne z Radou, ktorú si on sám 
zriadil na to, aby sme mu radili a pomáhali, lebo sú niektoré riešenia v ponuke, len musí 
sa toto mesto trošku rozhýbať a musí jasne zaujať stanovisko k týmto veciam. Čo sa 
týka finančných vecí, keďže súčasnému prevádzkovateľovi končí zmluva 31. 10., de 
facto mesto bude mať k dispozícii aj v 11. aj 12. mesiaci 7 450 eur, z ktorého by sa dali 
financovať niektoré veci, ale zabudnime na to, že karanténa, ktorá doteraz slúžila, že 
bude slúžiť od 1.11. RPS-ka na to nedá povolenie. To je všetko z mojej strany, čiže 
nedostal som odpoveď na moju otázku, čo sa bude diať v Košiciach od 1.11. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, stretli sme sa na Rade pre zvieratá minulý týždeň 

alebo pred dvomi týždňami po veľmi, veľmi dlhých mesiacoch, kde bolo mnoho 
absencii z rád poslancov. Budem veľmi všeobecný. Na tejto rade sme sa dohodli na 
nejakom spôsobe, ako to chceme riešiť a po tom, ako sme si povedali nejaký spôsob, 
ktorým sa chceme vybrať, ktorý bol bez námietok sa  zrazu pre dvoma týždňami buchlo 
po stole a povedalo sa: Chceme to robiť nejak inak. Ja som otvorený každému riešeniu v 
tejto problematike, ale to riešenie nebolo ani zo strany rady tak jednoznačne vymyslené, 



109 

 

ktoré by sme vedeli realizovať zo dňa na deň. Jednoducho tie riešenia sú náročné, 
riešenia stoja peniaze a tie riešenia jednoducho potrebujú reálne svoj čas. Mrzí ma, že 
táto komisia neprišla napr. v apríli – v máji s riešením, ktoré by bolo jednoznačné 
a mohli sme ho od apríla nejakým spôsobom realizovať. Nech sa páči, pán poslanec. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ja len jednu poznámku k tomu. Ako strašne ma mrzí to, čo si pán 

primátor teraz povedal, pretože poviem úplne otvorene, že posledné rokovanie rady, 
keď bolo v podstate už z rady  nechcel nikto prísť na to rokovanie, pretože to bolo 
zbytočné. Proste tu sa dlhé mesiace rozpráva, rozpráva na rade. K 30.6. sme žiadali, aby 
nám magistrát predložil možné lokality, kde by sa to dalo realizovať. Proste absolútne 
z mesta nie je žiadna odozva a keď sme pri tom, že kto mal prísť s návrhom riešenia, tak 
to malo prísť v prvom rade mesto Košice. A tá rada, tvoja rada pán primátor, na ochranu 
zvierat, mala povedať, či je to dobrý návrh, nie je to dobrý návrh. Ale nemôžeš chcieť 
od rady, ktorú tvoria občianske združenia a dobrovoľníci, aby prichádzali s riešením, 
keď nemáme absolútne žiadny prístup k informáciám. Toto mesto – môžem poslať do 
tohto mesta aj 10 emailov, nedostanem na nich žiadne odpovede. Táto rada sa uzniesla 
30.6. na štyroch veciach, ktoré sme chceli od mesta Košice, nedostali sme odpovede, 
atď., atď.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Všetko? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Čiže nechcem byť zlý, nechcem byť zlý, navrhujem, aby sa na 

budúci týždeň stretla rada aj s pánom primátorom, aby sa to konečne doriešilo, lebo od 
1.11. nám tu budú behať stovky psov po ulici, vážne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nechcem byť zlý a vravíte, že 9.6. ste sa stretli. 

Otvor si telefón. 9.7. som ti poslal esemesku: „Čaf s „ef“. Údajne si nespokojný pri 
asanačke. Zavolaj mi, keď budeš mať chuť“. Do dnešného dňa sa to neudialo, je to 
esemeska z 9.7. Ja mám záujem to riešiť, ale musím mať partnera na riešenie. Práve 
preto sme zriadili, som zriadil tento poradný orgán, lebo sa v tejto problematike mesto 
nachádza v bezradnom priestore a nevie nájsť tú najideálnejšiu cestu. Preto tento 
poradný orgán má nielen poslancov, sú tam všetky občianske združenia, ktoré sa touto 
tematikou v Košiciach zaoberajú, všetky, ktoré existujú a zároveň sú tam aj ďalší ľudia, 
ktorí o túto problematiku prejavili záujem. Povedali sme si nejaké riešenie niekedy v 
auguste a všetko sa zmenilo v septembri. Poďme riešiť tento problém, naozaj ja ho 
považujem za vážny, chcem ho vyriešiť, lebo ho považujem za naozaj obrovský 
problém, ale nemôže to byť riešenie, keď sa búcha po stole a trieska dverami. Musí to 
byť riešenie, ktoré prinesie, ktoré prinesie taký nápad, ktorý je v našom meste 
realizovateľný. Toto je veľmi dôležité. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. 

 
p. Burdiga, poslanec MZ: Taktiež sa pripojím k Zdenkovi Liptákovi, tiež ma veľmi mrzia aj 

mrzí to, čo zaznelo z tvojich úst, pán primátor. Keďže členovia Rady pre ochranu 
zvierat – aj Zdeno, aj ty sám, veľmi dobre vieme, resp. vieš, aká bola chronológia 
celého vývoja problematiky karanténnej stanice v Košiciach, kde sme na túto vec začali 
poukazovať od februára, keď sa vykonala prvá kontrola v karanténnej stanici, ktorá je 
zmluvným partnerom mesta Košice a následne boli zistené ďalšie a ďalšie nedostatky. 
Problém je celý v tom, že my sme boli ubezpečovaní, a aj ja tebou osobne, 
ubezpečovaní v tom, že mesto to bude riešiť, bude riešiť. Naposledy sme sa o tom bavili 
cez prázdniny, kedy sme v rámci súkromného rozhovoru som ti povedal, že toto je 
téma, za ktorú sa určite pobijem, lebo som psíčkar a z psíčkarskej rodiny a naša rodina 



110 

 

zakladala kynológiu v Košiciach, takže tá téma mi je blízka. Čakal som na to svoje 
stanovisko, o ktorom si hovoril, a teda, že bude priestor a mesto nájde priestor na 
umiestnenie karanténnej stanice. Teraz zaznela informácia, že mesto ten priestor 
nenašlo. Na poslednej komisii, pardon, nie komisii, ale rade primátora bola požiadavka 
rozšíriť hľadanie na mestské podniky, na túto tému sa mal dostať odpoveď od mesta, ale 
som ju nedostal. Potvrdil mi to pán Čop akurát minulý týždeň, že stanovisko síce sa 
spracúva, ale v konečnom dôsledku bude také že, že ani mestské podniky nedisponujú s 
vhodným priestorom. Tu musím uviesť jednu základnú vec, že mesto hľadalo priestor 
možnože 6 mesiacov, možnože menej, neviem odkedy, ale dá sa to vyhľadať odkedy 
bola prvá požiadavka. Ja som hľadal priestor zhruba 6 hodín, zdôrazňujem 6 hodín a 
môžem vám predložiť stanovisko Dopravného podniku mesta Košice, od ktorého mám 
súhlasné stanovisko na umiestenie karanténnej stanice. Myslím, že to svedčí o tom, aké 
úsilie tomu venoval Magistrát mesta Košice, aby danú problematiku vyriešil. Keď ja 
niečo sám vyriešim za 6 hodín a vy nie za 6 mesiacov. Ten papier mám od dopravného 
podniku pri sebe, samozrejme vám ho môžem dať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, keďže tu v 

sále skoro každý zaspáva, tak trošku trošku ten adrenalín dvihneme a chcem tu v mene 
staromestských psíčkarov pánovi Burdigovi poďakovať, že sa začal venovať nejakej 
téme. Dúfam, že tu bude úspešnejší, ako v téme parkovania, hej? A držím mu palce, 
ďakujem mu, no a som rád, že si našiel nejakú dobrú tému OK, lebo tam to nevyšlo. 
Vďaka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ukončujem k tejto téme diskusiu, nakoľko nie sú 

žiadne príspevky. Návrhová komisia neviem, či má nejaké uznesenie, ak ho nemá, tak 
tento bod uzatváram.  

- - - 
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p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, v zmysle § 36 predsedajúci 
môže zasadnutie mestského zastupiteľstva prerušiť a na základe tohto § 36, príslušných 
ustanovení prerušujem túto schôdzu. Áno, budeme ešte hlasovať. Čiže zasadnutie sa 
prerušuje podľa bodu 2, schvaľuje ho mestské zastupiteľstvo uznesením. Prerušenie 
zasadnutia podľa bodov 1 a 3 určuje predsedajúci. Prerušenie zasadnutia mestského 
zastupiteľstva môže byť aj, ak si to vyžadujú závažné dôvody. Čiže vážené panie 
poslankyne, vážení poslanci, poprosím vás, aby sme hlasovali o tom, či súhlasíte, aby 
sme rokovanie dnes prerušili a stretli sa o 14 dní, t.j. 3. októbra 2019. 

 
Hlasovanie č. 55 - za: 20, proti: 5, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dnešné rokovanie považujem za prerušené, vidíme sa 3. októbra. 

Ďakujem vám za konštruktívne dialógy a teším sa na spoluprácu. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 21.10.2019 
Blanka Lukáčová, Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
JUDr. Martin Balčík .......................................................... Podpísal dňa: 06.11.2019 
 
 
Ing. Lucia Iľaščíková, PhD. ................................................ Podpísala dňa: 06.11.2019 



112 

 

Obsah: 
 
1 Úvod rokovania, Návrhová komisia, 
2 Overovatelia zápisnice, K programu rokovania 
8 Slovo pre verejnosť 
8 Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu Košice 
34 Zmena účelového určenia časti stavby v objekte zrušenej základnej školy Poľná 1 

Košice 
35 Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
38 Slovo pre verejnosť 
44 Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
47 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
49 Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené na VII. zasadnutí MZ dňa 19.06.2019 a 04.07.2019 
53 Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. zasadnutia MZ dňa 

14.02.2019 do VIII. zasadnutia MZ dňa 04.07.2019 
59 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu 

spoločnosti DPMK a.s., BPMK s.r.o., TEHO s.r.o. a príspevková organizácia K13 – 
DPMK 

71 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu 
spoločnosti DPMK a.s., BPMK s.r.o., TEHO s.r.o. a príspevková organizácia K13 – 
BPMK 

74 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu 
spoločnosti DPMK a.s., BPMK s.r.o., TEHO s.r.o. a príspevková organizácia K13 – 
TEHO 

76 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu 
spoločnosti DPMK a.s., BPMK s.r.o., TEHO s.r.o. a príspevková organizácia K13 – 
K13 

81 Personálne zmeny v Dozornej rade DPMK 
86 Priebežná správa o činnosti dozorných rád v obchodných spoločnostiach so 100%-nou 

majetkovou účasťou mesta Košice za obdobie od 01.01. do 31.05.2019 
87 Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019 
90 Zabezpečenie úverových prostriedkov od Slovenskej sporiteľne, a.s. a UniCredit Bank 

Czech Republic nad Slovakia, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov 
mesta Košice v rozpočtovom období 2019 – 2022 

98 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“ 

98 Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2019 
98 Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015-2018 
98 Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021 
106 Informácia primátora mesta Košice o príprave na asanačné a karanténne služby 


