Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z XXI. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 10. decembra 2020
Prítomní: podľa prezenčných listín
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice
Ing. Jaroslav Polaček v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach pri zohľadnení
všetkých pripomienok a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach vzhľadom na riziko šírenia nákazy nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.
Úvod rokovania
(pozn.: zazneli fanfári)
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, drahí hostia, dámy
a páni, dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal na zasadnutí mestského zastupiteľstva,
ktoré sa dnes koná v netradičných priestoroch. Historická radnica je našou pýchou,
naším dedičstvom a naším klenotom. Zasadacia miestnosť je od nepamäti miestom,
ktoré si ctí dobré myšlienky v prospech Košíc. Prijal som tu doposiaľ mnoho hostí, ktorí
navštívili naše mesto kvôli dôležitej spolupráci a významným udalostiam, hostí, ktorí
vykonali záslužné činy, vytvorili isté morálne a spoločenské hodnoty. Je teda
prirodzené, že tu dnes vítam aj vás, a to napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo v
Historickej radnici doposiaľ nikdy nezasadalo. Pre historicky prvé zasadnutie v týchto
slávnostných priestoroch som sa rozhodol nielen preto, že sa blížia najkrajšie sviatky
v roku, ale predovšetkým preto, že si pripomíname 790. výročie prvej písomnej
zmienky o meste Košice. Tomuto historickému míľniku sa však v tieni tohtoročných
udalostí nedostalo toľko pozornosti, koľko si zaslúži. Máme za sebou polovicu
funkčného obdobia a mimoriadne náročný rok, ktorý preveril našu oddanosť k mestu
Košice a Košičanom. Som presvedčený o tom, že v tomto pomyselnom teste sme všetci
obstáli na jednotku. Ukázalo sa, že vôľa pomáhať a byť oporou svojej komunite sa
skrýva v každom jednom z nás. Spojili sme sa, ťahali sme za jeden povraz a na
rôznorodosť názorov, či prípadných sporov, sme ponížili naše spory nad blaho ľudí, za
čo vám veľmi pekne ďakujem. Neprišli sme hájiť vlastné prospechárske záujmy,
neprišli sme spoločnosť polarizovať a oberať o príležitosti na kvalitnejší život. My sme
tí, ktorí sme to chceli robiť tak, ako sa to robiť má a výsledky prichádzajú postupne. Za
polovicu nášho funkčného obdobia sa nám spoločnými silami podarilo veľa skvelých a
veľkých vecí, či už išlo o zavedenie maximálnej transparentnosti, zveľaďovanie
mestského majetku, skvalitňovanie služieb, presadzovanie sociálnej pomoci
a spravodlivosti, funkčnej dopravnej obslužnosti, ekonomickej hospodárnosti, či
ekologickej rozhľadenosti. Pandémia koronavírusu nás prinútila siahnuť na dno svojich
fyzických aj psychických síl. Nikto z nás nebol na takú situáciu pripravený a všetci sme
museli do značnej miery improvizovať a bojovať za to, aby dopad pandémie bol čo
najmiernejší. Dni mesta Košice, ktoré sú pre Košičanov každoročným sviatkom
a symbolom lokálpatriotizmu sme jednoducho nedokázali z dôvodu pandémie
uskutočniť. V minulom roku, v roku 2019 sme si pripomenuli vzácne historické
momenty, 650. výročie udelenia erbovej listiny pre mesto Košice od kráľa Ľudovíta
Veľkého a 400. výročie smrti troch košických mučeníkov. Tohtoročné oslavy Dní mesta
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Košice by sa zaiste niesli v znamení spomínaného 790. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Košice. Ako ste si mali možnosť všimnúť pri svojom príchode túto nesmiernu
vzácnu listinu a jej preklad i názorné vyobrazenie územia podľa metácie z roku 1230
sme vystavili vo foyer. Za prvú písomnú správu o Košiciach považujeme zmienku
v listine z roku 1230. Kronikári sa síce v minulosti odvolávali aj na staršie listiny kráľa
Imricha z roku 1196 a 1202. Tie sa však nezachovali a nie je isté, či vôbec niekedy
existovali. Samotná listina je kúpnopredajným zápisom o predaji troch popluží zeme za
9 mariek v dnes zaniknutej obci Ľubina, ktorá ležala na pomedzí chotára Barce
a Krásnej nad Hornádom. Mesto Košice si ctí svoju históriu a minulosť a zároveň chce
budovať prosperujúce a prajné zázemie pre súčasné i budúce generácie. Prajem si teda,
aby sa nám ďalej spoločne darilo zveľaďovať a chrániť naše krásne mesto. Som
presvedčený o tom, že vzájomná spolupráca je cestou k spokojnému občanovi. Vážení
kolegovia, prajem nám v roku 2021 mnoho spoločných úspechov, veľa spokojnosti,
úcty, porozumenia a invencie pri každodennej práci. Výziev, ktoré si vyžadujú naše
vyhrnuté rukávy a zanietenie, je stále dosť a mnohým sa budeme venovať aj dnes.
Dovoľte mi teda, poďakovať vám za pozornosť a za okamih otvoriť mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva. (pozn.: zazneli fanfári)
--K programu rokovania
p. Polaček, primátor mesta: Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, dovoľte, aby som otvoril
XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Úvodom mi dovoľte
ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pánov poslancov Knapa, pána
poslanca Stanka, pána poslanca Bacsóa, pána poslanca Ténaia, pána poslanca
Dvorského, pána poslanca Libu, pána poslanca Gibódu, pána poslanca Kandráča a pána
poslanca Andrejčáka. Prosím, prezentujte sa. (Pán poslanec, prosím, nerušte schôdzu
zastupiteľstva, ktorú stále vediem ja.) Konštatujem, že bolo prezentovaných 25
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých a sme teda uznášaniaschopní.
Návrhová komisia
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich
zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, môžete dať návrhy. Takto, aby som vám
vysvetlil, hlasovacie zariadenie je veľmi citlivé, stačí ho stlačiť raz, ono zareaguje, ak
stlačíte dvakrát, vy sa zároveň aj odpojíte.
p. Lesňák, poslanec MZ: Procedurálny.
p. Polaček, primátor mesta: OK. Tak, skúste, prosím ešte raz. Prosím technikov, aby sa
pozreli na zariadenie. Pán poslanec Seman má procedurálny návrh.
p. Seman, poslanec MZ: Dobré ráno všetkým, milé poslankyne, poslanci, neviem, či je
možné, dať hneď na začiatku procedurálny návrh na odloženie tohto zastupiteľstva, lebo
neboli splnené bezpečnostné predpisy a požiadavky tuná a nikto z nás tu asi nechce byť.
Myslím, že ani jeden poslanec sa tu necíti teraz bezpečne, takže viem ho dať teraz alebo
musíme počkať?
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vy nie ste ani epidemiológ, ani virológ, ani lekár.
Toto zasadnutie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
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Konzultoval som to s pani riaditeľkou...
p. Seman, poslanec MZ: Práve som volal s pani riaditeľkou teraz, dve minúty dozadu. Dávam
procedurálny návrh na odloženie s tým, že sa prekladá zastupiteľstvo o... (pozn.:
diskusia mimo záznam) v januári?
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím návrh na procedurálny návrh, pán poslanec. Nebol stále
vyslovený. (pozn.: diskusia mimo záznam) Ďakujem pekne. Nakoľko už sa do diskusie
nikto nehlási, uzatváram túto časť.
Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Petrovčika a pána poslanca Vrchotu.
Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, pristúpili by sme k programu, ktorý bol
uvedený v pozvánke. Nech sa páči, hlasujeme o programe mestského zastupiteľstva,
ktorý vám bol v pozvánke zaslaný.
Hlasovanie č. 1 -

za: 9, proti: 5, zdržali sa: 14

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na program schválený nebol. Týmto považujem zasadnutie
mestského zastupiteľstva, ktoré bolo XXI. za uzavreté. Ďakujem pekne za účasť.
V prípade, ak by poslanci mali záujem, nakoľko čas máme mnohí vyhradený, rozprávať
o našom polročnom fungovaní, v rámci dvoch rokov našej vízie, som vám všetkým
k dispozícii a veľmi rád vám pre tých, ktorí majú záujem urobím prezentáciu.
---

Mgr. Marcel Čop
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 11. 01. 2021
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:

Ing. Igor Petrovčik ............................................................

Podpísal dňa: 15.01.2021

Mgr. Marcel Vrchota .........................................................

Podpísal dňa: 25.01.2021
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