Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z V. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 22. marca 2019
Prítomní: podľa prezenčných listín
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice.
Úvod rokovania
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, predtým ako začneme,
otvorím našu mimoriadnu schôdzu, chcem sa vás opýtať, z dôvodu toho, že poobede
ideme na školenie - spoločné, kto z vás chce využiť autobus, ktorý sme objednali, lebo
zdá sa, že nás je málo a zbytočne platiť niečo, čo nikto nevyužije. Môžem vás poprosiť
také cvičné hlasovanie - technici nám vedia urobiť? Kto chce ísť autobusom nech stlačí
zelenú. Predtým, ako otvoríme samotné hlasovanie. Môžem vás poprosiť páni? Čiže kto
chce ísť autobusom stlačte „za“. OK. Ukážte nám, čo sme zahlasovali. Nevidíme. Za
dali tí, čo chcú ísť pravdepodobne. OK., OK, ak sa vieme dovoliť, zariadime, aby pán
Hlinka aj pani Gurbáľová aj pán poslanec Vrchota, zariadime dopravu autami, nejako to
vymyslíme. Čiže autobus zruším - sme dohodnutí? Ďakujem pekne. Takže máme
kultúrnu vložku za sebou.
--K programu rokovania
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený hostia, otváram
V. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých srdečne
vítam. V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pánov
poslancov Gregu a pána poslanca Libu. Prosím prezentujete sa. Konštatujem, že bolo
prezentovaných 36 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme
teda uznášania schopní. Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešného
mimoriadneho zasadnutia ste dostali v pozvánke podľa § 20 ods. 6 Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach, program zasadnutia zvolaného podľa
§ 14 nemožno doplniť ani meniť.
Návrhová komisia
p. Polaček, primátor mesta: Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich
zástupcov do návrhovej komisie nech sa páči. Prosím pozrite, pán poslanec Strojný,
nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Prajem všetkým dobrý deň a za náš klub
(pozn.: Košickí aktivisti a nezávislí) poprosím pána poslanca Karaffu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem, tak isto prajem pekné predpoludnie všetkým, za náš
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poslanecký klub (pozn.: Fungujúce Košice) do návrhovej komisie navrhujem pánov
poslancov Berbericha a Filipka, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, má niekto pripomienky alebo iný návrh? Ak nie,
ďakujem. Prosím hlasujme o návrhoch, kedy do návrhovej komisie zasadnú pán
poslanec Karaffa, pán poslanec Berberich a pán poslanec Filipko. Nech sa páči,
hlasujme.
Hlasovanie č. 1 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Oznamujem, že na V. mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec
Karaffa, pán poslanec Berberich a pán poslanec Filipko. Zároveň žiadam členov
návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 2. rade. Ostatným
poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
Chcem vás všetkých upozorniť, že elektronický hlasovací systém je nastavený tak, že je
možné faktickú poznámku podávať na predrečníka len v čase trvania jeho príspevku,
tzn., ak diskutujúci ukončí svoj príspevok, nebude možné sa prihlasovať faktickými
pripomienkami.
Overovatelia zápisnice:

Miroslav Špak a Bc. Marcel Šaňa

p. Polaček, primátor mesta: Teraz pristúpime k hlasovaniu o programe ako bol uvedený
v pozvánke. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 2 -

za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Program bol schválený.
--Bod č. 1
Európsky olympijský festival mládeže - Košice 2021 - informácia
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 1 sa nachádza Európsky olympijský festival
mládeže Košice 2021. Chcem vás zároveň informovať o výsledku rokovania zo dňa
18. 3. 2019, v ktorom vám zároveň svoje podnety a svoje názory predstaví aj pani
námestníčka, ktorá sa zúčastnila tohto rokovania. Ja len chcem pripomenúť, že 8. marca
2019 mestské zastupiteľstvo požiadalo vládu Slovenskej republiky z dôvodu
pretrvávajúceho záujmu mesta Košice o usporiadanie Európskeho olympijského
festivalu mládeže Košice 2021 s dátumom konania 25. 7. až 31. 7. 2021 o opätovné
rokovanie vo veci finančného príspevku a podpory zo strany vlády Slovenskej republiky
pre mesto Košice na uvedené podujatie v celkovej výške 22 mil. eur v členení 10
mil. eur na krytie investičných výdajov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste
Košice a 12 mil. eur na krytie organizačných výdajov podujatia Európskeho
olympijského festivalu mládeže Košice 2021. Zároveň ste ma požiadali, aby sa
rokovania zúčastnili pani námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová,
a predseda Komisie športu a aktívneho oddychu Ladislav Lörinc. Následne sme
požiadali aj pána poslanca Jakubova, aby sa týchto rokovaní zúčastnil s cieľom, aby
celé spektrum, celé politické spektrum mestského zastupiteľstva sa na týchto
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rokovaniach zúčastnilo. Skôr ako otvorím diskusiu a urobím vyhlásenie za mesto
Košice, dovoľte aby aj pani námestníčka vás informovala o ostatnom rokovaní s vládou
Slovenskej republiky a Slovenským olympijským výborom, nech sa páči pani
námestníčka.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, vážené
poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi pár viet o priebehu rokovania v Bratislave,
ktoré sa uskutočnilo v pondelok v popoludňajších hodinách. Za vyjednávací tím môžem
skonštatovať, že sme v zmysle uznesenia prijatého na mimoriadnom zastupiteľstve
8. marca pánovi podpredsedovi vlády Slovenskej republiky predniesli požiadavku mesta
Košice navýšiť príspevok vlády na organizáciu EYOF-u o 10 mil. eur a chceli sme, aby
pán podpredseda vlády túto našu požiadavku predniesol na rokovaní vlády. Na obe tieto
otázky sme dostali negatívnu odpoveď s odôvodnením, že na rokovanie vlády sa
nemôže predkladať len tak hocičo hocikedy, nie sú dodržané pravidlá ani procesné
úkony a teda, že to nie je možné a že to navýšenie príspevku nie je opodstatnené,
pretože peňazí máme dosť, projekt je nastavený dobre, len ho treba začať konečne
realizovať. Viackrát bolo zo strany pána podpredsedu vlády zdôraznené, že výstavba
NTC je súčasťou projektu a je podmienkou pre realizáciu projektu, k čomu sme sa teda
nemohli vyjadrovať, pretože mandát na vyjednávanie vo veci výstavby NTC sme od vás
nedostali. Ak môžem byť teraz trochu osobná chcem povedať za seba, že aj napriek
svojmu postoju k EYOF-u, ktorý som tu prezentovala na ostatnom mimoriadnom
zastupiteľstve pred dvomi týždňami, videla som v rokovaní s vládou nádej na šancu
predsa len ho zrealizovať, ak by teda vláda prejavila väčšiu náklonnosť a väčší záujem
na realizácii tohto projektu a navýšila nám ten príspevok. Keďže sa tak nestalo a stále
cítim zodpovednosť voči všetkým obyvateľom Košíc, ktorých si nesmierne vážim,
nemôžem a nechcem ich vystaviť rizikám, ktoré z tejto situácie, ak by sme teraz mali do
toho projektu vstúpiť vystávajú a ktoré hrozia. Preto nemôžem zmeniť svoj názor
a predkladám dnes na toto rokovanie návrh na uznesenie v znení: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice z dôvodu nedostatočnej
investičnej a finančnej pripravenosti projektu a zabezpečenia ukončiť všetky aktivity
smerujúce k zabezpečeniu konania 16. letného Európskeho olympijského festivalu
mládeže Košice 2021 s termínom bezodkladne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pani námestníčke, nakoľko sa jedná
o mimoriadne zastupiteľstvo a budeme diskutovať o jednej v tomto období
z najvážnejších problematík, dovoľte mi, aby som za mesto Košice učinil vyhlásenie:
Košice sú metropola východu, ktorá si zaslúži poriadne športoviska medzinárodného
významu. Ja ako primátor však nemôžem akceptovať polovičné a zároveň predražené
riešenia pre naše mesto. Táto vláda nám nepomôže vo veci športu, vo veci športu si
musíme pomôcť sami. Rozsiahla diskusia a názory sú dôkazom toho, že nám všetkým
na športe v Košiciach záleží, čo je pre nás všetkých tak ako tu sedíme zaväzujúce.
Napriek viacerým rokovaniam vedenia mesta Košice so súčasným podpredsedom vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a bývalým primátorom mesta
Košice v rokoch 2010 - 2018 splnomocnením na rokovanie v tejto záležitosti predsedom
vlády Slovenskej republiky pánom Petrom Pellegrinim o zvýšení štátneho príspevku na
dostatočné krytie podujatia tak, aby bolo možné zabezpečiť dôstojný priebeh podujatia,
ktorý by prezentovalo mesto, región ale i samotnú Slovenskú republiku sme nedospeli
v tejto veci k úspešnému záveru. T.j. k navýšeniu štátneho príspevku na krytie
investičných výdavkov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice. A to
žiaľ aj napriek tomu, že samotná vláda Slovenskej republiky zaradila toto podujatie
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v programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020 medzi prioritné. Je smutné, keď vládne
ego, keď vládne ego zvíťazí nad zdravým rozumom a ešte smutnejšie je, keď vlastné
ego zvalcuje politika, ktorý tvrdil, že Košice miluje. Okrem politického dôvodu a
nezáujmu vlády o hlbšiu diskusiu je vážnym pochybením aj aktuálna nepripravenosť,
neplnenie a nedodržanie časového harmonogramu uvedené v dokumentoch BID FILE a
Master plan, ktorý mal byť plnený v rokoch 2016 až 2018 bývalým vedením mesta, ako
aj nedostatočný rozsah prác a realizácie výstavby na športových zariadeniach a
športovej dedine. Športová infraštruktúra či vysokoškolské internáty, ktoré by mali
slúžiť pre organizáciu košického Európskeho olympijského festivalu mládeže si
vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu či dokonca výstavbu a vzhľadom na nedoriešené
financovania a s tým spojenú časovú tieseň na mesto Košice, s veľkou ľútosťou sa
musíme vzdať organizácie podujatia a upovedomiť o tom svojich partnerov. V rámci
plnenia úloh Master plan 2017, BID FILE 2016 a na základe zmluvy s hostiteľským
mestom XVI. Letných Európskych olympijských hier, mi dovoľte v krátkosti uviesť
nasledovné skutočnosti. Renovácia súčasných športových zariadení, dátum realizácie
október 2016, nesplnené. Športová dedina, rekonštrukčné práce dátum realizácie
október 2017, nesplnené. Založenie neziskovej organizácie EYOF 2021, október 2017,
nesplnené. Zriadenie webovej stránky, marec 2018 nesplnené. Sponzoring získania
partnerov, február 2018, nesplnené. Spracovanie marketingovej stratégie, máj 2018,
nesplnené. Propagačné aktivity, júl 2018, nesplnené. Získavanie ľudských zdrojov, máj
2018, nesplnené. Obstaranie právnych služieb, máj 2018, nesplnené. Zabezpečenie IT
technológií, máj 2018, nesplnené. Tieto všetky úlohy mali byť splnené na základe
zmluvy a písomných záväzkov. Good Angels aréna, basketbal ženy, nezačala
rekonštrukcia. Multihala, hádzaná muži, drobné práce na rekonštrukcii začali.
Cassosport, hádzaná ženy, nezačala rekonštrukcia. Národné tenisové centrum, nezačala
výstavba. Atletický štadión Popradská, nezačala výstavba. Atletické hala pre
gymnastické súťaže, nezačala výstavba. Abovská dvojhala judo, nedokončená 1 hala.
Košická futbalová aréna, kde má byť otvárací ceremoniál, realizácia začala v novembri
2018. Vážení poslanci, investovať sa oplatí len do takého športového stánku, ktorý je
multifunkčný a môže slúžiť aj na rekreačné športovanie alebo rozvoj mládeže. 8 rokov
bol na čele mesta primátor Smeru, teda vládnej strany, ktorá mala Košiciam pomôcť.
Košiciam stále chýba kvalitný futbalový štadión výnimočný ženský basketbalový tím
SMER-ácke vedenie mesta priviedlo do záhuby. Okrem hokeja tu vlastne nemáme už
žiaden poriadny ligový tím. Robím a urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sa šport
v Košiciach zdvihol. Mojou prioritou ostáva vybudovanie nového futbalového štadióna,
ale i Národného tenisového centra bez predražených riešení a hlavne bez provízií. To
bol môj volebný program. Pracujeme na lepšej koncepcii športu, nielen na futbale,
naším cieľom je posilniť celú športovú rodinu v Košiciach. Pracujeme na fungujúcich
Košiciach, a preto, prosím, dôverujte nám. Ak by sme letné hry 2021 predsa len chceli
zorganizovať, Košice by to vyšlo poriadne draho a náš účet miliónoch eur nám nik iný
ako my sami by nepreplatil. Pripomeňme si napr. majstrovstvá sveta v Liberci 2009
v klasickom lyžovaní, čo bola jedná z najväčších športových udalostí v histórii Českej
republiky. Po tejto akcii ostali nezaplatené milióny eur, skrachovalo niekoľko firiem a
samozrejme po akcii ostalo mnoho trestných oznámení. Bez peňazí sa nedá prerobiť
byt, postaviť chodník a ani zorganizovať hry na ktoré majú prísť tisíce športovcov.
Nehanbím sa povedať, že by to bolo pre Košice pri týchto okolnostiach nevýhodné. Ako
mesto sme prebrali na seba zodpovednosť a musíme urobiť rozhodnutie v prospech
všetkých Košičanov. Nejde však len o peniaze, ale aj ľudské kapacity, ktoré mali byť
najaté podľa zmluvy s olympijským výbormi už pred takmer rokom. Pripomínam, že
zmluva, ktorú mesto Košice v roku 2016 podpísalo s olympijskými výbormi je neplatná
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z primitívneho dôvodu, z primitívneho dôvodu, táto zmluva nebola v zmysle zákona
zverejnená a teda nikdy nenadobudla účinnosť. V chronológii nedostatkov
a nepripravenosti si teda vytvorme názor o ľuďoch, ktorí toto mesto riadili 8 rokov.
Bývalé vedenie mesta za rok 2016 - 2018 nedodržalo zmluvné záväzky s európskymi
olympijskými výbormi a urobilo veľmi málo, veľmi málo pre EYOF 2021. Olympiáda
mládeže v Košiciach nebude, je mi to ľúto, pretože práve toto podujatie mohlo
pozdvihnúť Košice. Po hrách by nám tu zostali športoviská, kde by mohla trénovať naša
mládež a rozvíjať svoj talent. Košice by to potrebovali ako soľ. V športe totiž roky
upadáme. Aj preto vás prosím, prijmime uznesenie ako alternatívu, kde sa dnes
zaviažeme obratom vypracovať akčný plán dobudovania športovej infraštruktúry
v meste Košice na roky 2019 - 2022 v minimálnej výške 10 mil. eur s použitím aj
externých zdrojov. A tento po prerokovaní v príslušných komisiách Mestského
zastupiteľstva a po schválení mestským zastupiteľstvom zapracovať dodatkom do
Koncepcie rozvoja športu na roky 2015 - 2020. Mojím cieľom je, aby sa minimálne 10
mil. eur využilo na vybudovanie novej viacúčelovej športovej haly, ktorá bude určená
predovšetkým pre loptové hry a svoje priestory poskytne na tréning a súťažné zápasy,
aby financie išli aj na obnovu Mestskej krytej plavárne s prepojením na kúpalisko
Červená Hviezda či rekonštrukciu Angels arény a ďalších športovísk. Mesto Košice má
ambíciu do roku 2022 odovzdať do užívania Košičanom nový futbalový štadión po
VŠA, novú viacúčelovú športovú halu a oživiť už niekoľko rokov zatvorenú tenisovú
halu na Aničke. Som presvedčený, že sa podarí postaviť aj Národné tenisové centrum
mimo Popradskej ulici. Aj mimo tohto plánu sa už dnes v našom meste rozbieha aj
rekonštrukcia jedenástich školských telocvični za celkovo 800 tis. eur. Košice sú
metropola východu, ktorá si zaslúži poriadne športoviská medzinárodného významu.
Opakujem však, že nemôžem akceptovať polovičné a zároveň predražené riešenia pre
naše mesto. Táto vláda nám nepomôže, vo veci športu si musíme pomôcť sami. Veľmi
pekne vám ďakujem za pozornosť. Zároveň dávam do pozornosti, že mestská rada
informáciu prerokovala na svojom 4. zasadnutí dňa 21. 3. 2019 a prijala 3 uznesenia
mestskej rady a odporučila mestskému zastupiteľstvu po prvé prerokovať predloženú
informáciu o rokovaniach s úradom vlády v rámci Európskeho olympijského festivalu
mládeže Košice 2021, aby požiadalo primátora mesta vypracovať akčný plán
dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice a po tretie súhlasí s odstúpením
mesta Košice ako hostiteľského mesta XVI. Letného Európskeho olympijského
festivalu mládeže. Nech sa páči otváram rozpravu. Pán poslanec máte procedurálny
návrh? Nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vážený pán primátor, žiadam mestské zastupiteľstvo, aby
neakceptovalo pozmeňujúci návrh námestníčky primátora pani Lucie Gurbáľovej,
nakoľko nebol prednesený v rozprave a odvolávam sa na § 10 bod 7 a § 30 takže nemá
byť ona zvýhodňovaná a poradie návrhov ide podľa toho, ako boli predložené, takže
dávam návrh, aby nebol akceptovaný a nech sa prihlási v rozprave ešte raz a nech ho
prednesie potom, keď sa prihlási, ďakujem pekne. Nebude akceptovaný, toto je návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec pani námestníčka pozná rokovací poriadok vo svojej
reči povedala aké uznesenie navrhne a je to mimochodom nový, nie pozmeňujúci návrh.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nemôže byť akceptovaný v poradí, pán primátor, nebola
otvorená rozprava. Dávam návrh na hlasovanie o neakceptácii tohto návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nepredložila ho, ešte raz, nie je o čom hlasovať. Nech sa páči,
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pán poslanec Špak, procedurálny návrh.
p. Špak, poslanec MZ: Niekto tam aj svietil predo mnou? Dobre, ďakujem za slovo vážené
poslankyne, poslanci, pán primátor. Malo to veľkú vážnosť, čo ste povedali a myslím si,
že podľa vašich výpočtov 100 miliónová akcia si zaslúži podporiť tento môj
procedurálny návrh, pretože tu ide o vážnu vec, takže dávam procedurálny návrh ako
tradične, aby táto debata nemala obmedzené vstupy do rozpravy. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Ďakujem pekne, len pripomínam, že naposledy sme
diskutovali 7 hodín a myslím, že bolo povedané 90 % vecí. Budem rád, ak sa nebudeme
kolegovia opakovať v tých istých výrokoch. Nech sa páči, dávam hlasovať
o procedurálnom návrhu pána poslanca Špaka.
Hlasovanie č. 3 -

za: 16, proti: 11, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Návrh procedurálny pána poslanca nebol prijatý. Pokračujeme
v diskusii, nech sa páči pán poslanec Djordjevič, máte slovo 3 minúty.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážený pán primátor, vážené
Mestské zastupiteľstvo, ctení prítomní, náš partner Slovenský olympijský a športový
výbor čaká dnes jasnú odpoveď, či mesto Košice bude organizovať EYOF 2021.
Samozrejme v materiáli, ktorý nám bol doručený žiadne takéto návrhy, či áno, čo nie,
neboli predložené. Teraz ma možno zaskočila alternatíva predložená pani
námestníčkou, ale keďže vy dnes nepredkladáte návrh, kde by tento postoj mesta
odznel, čiže pozitívny postoj mesta a organizovaniu, tak si dovolím predložiť
pozmeňujúci návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona číslo 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov po a) berie na vedomie informáciu o výsledku
rokovania námestníčky primátora mesta Košice Lucie Gurbáľovej a predsedu komisie
športu a aktívneho oddychu Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ladislava Lörinca
s vládou Slovenskej republiky s cieľom získať dodatočné finančné prostriedky na
dofinancovanie aktivít súvisiacich s organizáciou Európskeho olympijského festivalu
mládeže - Košice 2021, po b) súhlasí, aby mesto Košice organizovalo Európsky
olympijský festival mládeže Košice 2021 podľa zmluvy uzavretej medzi mestom
Košice, Slovenským olympijským a športovým výborom a Európskym olympijským
výborom v zátvorke EOC, po c) žiada primátora mesta Košice po A) pripraviť návrh
zmeny programového rozpočtu mesta Košice na roky 2019 až 2021 v potrebnej výške
s možnosťou zdrojového krytia z bankového úveru, po B) vykonať všetky potrebné
úkony k zriadeniu, personálnemu obsadeniu a riadnemu chodu neziskovej organizácie
Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021, nezisková organizácia. Termín:
najbližšie riadne zasadnutie MZ, vypracoval Michal Djordjevič, poslanec Mestského
zastupiteľstva v Košiciach. To je čo sa týka návrhu, dobrú chuť prajem inak a už len
dodám k tomu, že ak sú prítomní poslanci alebo starostovia, ktorí boli zastrašovaní
a tlačení do nejakých rozhodnutí, nech to povedia verejne a po dnešnom článku
v Korzári sú tu určite aj medzi nami zástupcovia Národnej kriminálnej agentúry, takže
nebojte sa vážení, pravda sa ukáže.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči faktickou pán námestník.
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p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán poslanec, ja sa cítim Vami
zastrašovaný, z toho dôvodu, že ma tlačíte do toho, aby mesto Košice rešpektovalo
zmluvu, ktorú bývalé vedenie nebolo schopné správoplatniť, čiže prosím netlačte toto
vedenie mesta do niečoho, čo nie je výhodné pre toto mesto. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ja len dopĺňam, nemôžeme chcieť, aby som rešpektoval zmluvu,
ako je vo Vašom uznesení, ktorá neexistuje a nie je platná. Nech sa páči, nasleduje pán
poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor za slovo. Ja som si pozorne
prečítal ako, ako vypočul Vás vo Vašej takej správe, alebo by som povedal, takom
predslove, no a zároveň som prekvapený z toho, že vlastne po prvýkrát tu v histórii
počujeme o neplatnosti zmluvy s olympijským výborom, to je tá prvá vec a druhá vec
vlastne také, také vyjadrenie ako stopercentné vyjadrenie, olympiáda v Košiciach
nebude. To ma tak upútalo, ale teraz poďme k veci, zúčastnil som sa tej prehliadky,
alebo obhliadky všetkých týchto športovísk, autobusom sme išli MHD a zúčastnili sme
sa tam nad desiatku, 15 asi poslancov sme boli, pozerali sme tieto haly, no nie sú
v závidenia hodnom stave, to treba povedať, ale upútali ma niektoré veci, a to by som aj
trošku pomenoval, hala tenisová, kurty, keď tu bola spomínaná Anička, bol tam pán,
čiže správca dokonca majiteľ tej haly, ktorý hovorí, že mu idú tam pod halou aj
súkromné pozemky, dokonca jeho pozemky sú to. S bývalým vedením síce on rokoval
alebo chcel rokovať a nebolo možné rokovať, bol tam aj pán viceprimátor prítomný, ale
sám povedal, že vie naliať 400 tis. eur hneď zaraz, ako do toho, aby jednoducho ten
EYOF tam mohol byť a sme sa bavili s pánom Šulekom, že mohlo by to byť typovo na
taký, by som povedal šport a to je judo v tejto hale, to ma celkom upútalo, čiže nie je to
na zahodenie, to je tá jedna vec. Atletický štadión, pán Rusnák bavili sme sa, že čo by
v tejto veci bolo potrebné urobiť, tak hovorí, že tam, ešte by som vás poprosil, že by
som zobral aj tých druhých 3 minúty potom aj, vďaka veľmi pekne, aby som mohol
pokračovať. Takže atletický štadión tam sú tie rozcvičiská, a tak ďalej, kde sú
poprepadávané, takže treba to prerobiť celé komplet, hovorím, to je pravda a treba po 15
rokoch vymeniť aj tartanový povrch a spĺňalo by to reglementy IAAF takže vlastne
atletickej federácie. Ďalej hádzanárska hala, boli sme, videli sme, fakt no niektoré veci
sú tam šatne atď., hovorím, že, že je to o prerábke a jednoducho mohlo by to fungovať,
ďalej Good Angels, tam okrem toho vyhoreného reproduktoru hore a tých šatní,
samozrejme šatne, naozaj uznám, že tie šatne sú v žalostnom stave, treba ich prerobiť a
jednoducho dorobiť. Ďalej plaváreň, boli sme aj v strojovni, prvýkrát v histórii som sa
zúčastnil by som povedal tej takej exkurzie v strojovni krytej plavárni, je to kolos, to by
som ani nepovedal, striekal tam aj gejzír dokonca, ako z potrubia ale to nie je nič ako
oproti tomu, že plaváreň by sa využiť dala aj to z toho hľadiska, že bude teraz
generálka, nejaká odstávka atď. a potrubie sa vymení a čo sa týka plavárne, bavili sme
sa o tom, že by ju bolo treba prepojiť práve s tými rozplavovacími bazénmi, ktoré sú
Červenej Hviezde a sú v správe alebo sú majetkom vlastne Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Ďalej internáty, sú v žalostnom stave, poviem pravdu, je to
pravda my sme sa zúčastnili aj na športovom gymnáziu, ktoré spadá pod VÚC, sú tam
hliníkové okná jednoducho dievčatá, keď napríklad sú na izbe, tak keď ma jedna
chrípku, všetky tri majú chrípku. Tam to treba prerobiť ale je to záležitosť VÚC a tam
by bolo treba tlačiť VÚC, vlastne prehlásilo, ako by som povedal aj deklarovalo, že
pomôže aj tými miliónmi vlastne k organizácii toho EYOF-u, takže toto sme úplne
vynechali teraz akosi. Aj internáty na Jedlíkovej, tak časť je prerobená a časť je
v žalostnom stave, takže, takže je to znovu o prerábke. Ja by som ako z môjho pohľadu,
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keď som to prešiel, tak by som to zhodnotil tak, že ani veľa stavať netreba keď sa
bavíme aj o tom NTC alebo čo však je tu Anička, tenisové kurty atď., ale skôr by som
to prerábal, ako skôr by som renovoval, ako rekonštruoval a tie peniaze na to by boli
a tie Košice, aj keď nie v pompéznom stave, ale tu olympiádu by dokázali podľa môjho
názoru zorganizovať, takže ja som za to a budem hlasovať za to, aby olympiáda
v Košiciach samozrejme bola a podporím tento mládežnícky športový festival a ešte by
som tak isto poukázal na jednu vec, nie ne vás ako vedenie mesta poukazujem, naozaj
zlyhalo aj bývalé vedenie mesta, pán primátor naozaj je to tak, to jednoducho ako keď
ste to čítal tieto veci tak jednoducho to nespadá na Vás. Áno, mali sa diať veci, už mali
byť v by som povedal v pracovnom procese tieto veci a zlyhalo bývalé vedenie mesta to
treba povedať. To by som povedal, to je by som povedal pre Vás no a tak isto by som
dal tiež návrh uznesenia podobne ako dal Michal, keď už som tu tak jednoducho tá
verejnosť to sleduje či ten poslanec tu spinká alebo pije kávu, takže návrh na uznesenie
Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11
ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10
ods. 3 zákona 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov za a) súhlasí,
aby mesto Košice vykonalo relevantné kroky smerujúce k zabezpečeniu konania
a organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021 z dátumu
konania 25. 7. až 31. 7. 2021. Za b) žiada primátora mesta Košice pripraviť návrh
zmeny programového rozpočtu mesta Košice na roky 2019 2021 na zabezpečenie
potrebných projektov a investičných akcií. Za c) vykonať všetky potrebné úkony
k zriadeniu, personálnemu obsadeniu a riadnemu chodu neziskovej organizácie
Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021 nezisková organizácia. Tiež termín
na najbližšie riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva, čiže v Košiciach 22. 3. 2019,
poslanec Miloš Ihnát. Ešte ku Michalovi Djordjevičovi, ako starosta mestskej časti na
nikto netlačil, nikto ma nenavštívil dokonca, čiže som nebol nijakým spôsobom tlačený
aj som nebol, ani to neviem nazvať ako, čiže všetko v poriadku, to je moje slobodné
rozhodnutie, ktoré dnes učiním vlastne pred Košičanmi, takže toľko som chcel povedať
a ja by som, práve ma veľmi upútal, chcem povedať jednu vec, pán Šulek ma upútal,
pán Šulek tými sumami, ktoré povedal jednoducho ma upútal, že tento Európsky
festival mládeže je možné zorganizovať, toto ma presvedčilo. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Špak, procedurálny návrh, teraz.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, poslanci, pán primátor, teraz ste
videli 1. vstup do rozpravy, kde kolega oznámil vec, kde sme sa zúčastnili myslím
naozaj 10.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím, procedurálny návrh.
p. Špak, poslanec MZ: Ja ho chcem odôvodniť, aby sa im ľahšie hlasovalo. Môžem? To
znamená, 10 ľudí nás behalo po tých športoviskách zvyšných 31 nemá potuchy, čo sa
tam dialo. Vyčerpal si 6 minút vstupu, ak Vám, pán primátor, ľudia, ktorí vám
odsúhlasili zvýšenie platu sa zdá 7 hodín rokovania veľa, mne nie a zhodou okolnosti,
títo ľudia neboli ochotní dneska pridať možnosť nám sa pýtať, o čo tu vlastne ide
pretože tie čísla lietajú od 40 do 20 mega. Ja ešte raz prosím poslancov, dávam nový
návrh, OK, nemusíme tu byť 7 hodín, skúste zvážiť či tá odmena stojí za 6 minút, tzn.,
pridávam každému poslancovi 2-krát 3 minúty do rozpravy toto je môj návrh
procedurálny. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia poslanci nech sa páči, bol prečítaný procedurálny
návrh pána poslanca Špaka. Hlasujeme.
Hlasovanie č. 4 -

za: 16, proti: 6, zdržali sa: 13

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie alebo teda procedurálny návrh pána poslanca nebol
prijatý. Pokračujme v rozprave, faktickou bol prihlásený pán poslanec Gibóda, pán
námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja len chcem
zareagovať na svojho predrečníka Ihnáta, tak áno, je pravda, aj ja som sa zúčastnil
veľkej časti, vzhľadom na ďalšie povinnosti už som sa nezúčastnil prehliadky plavárne
a Jedlíkova, čo ma osobne mrzí. Rovnako ma mrzí, tak ako pán Špak povedal, že tak
málo poslancov sa zúčastnilo. Verím, že to v budúcnosti pri príprave koncepcie akčného
plánu rozvoja športovísk napravíme a chcem len zareagovať na to, že pán poslanec,
15 rokov nevyužívaná hala, dvoj hala na tenis na Aničke je cez kopirák podobný prípad
ako Angels Aréna. Roky sa tu neriešilo to, komu a akým spôsobom tieto haly fungujú,
nefungujú, akým spôsobom fungujú energie, vedenie mesta napriek príprave
do EYOFU sa neriešilo napr. Angels Arénu viac ako 3 roky, tzn. ja osobne chcem
povedať, že my to chceme riešiť, ale bude to trvať čas.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov, nech sa páči. Verím, že aj
Vy máte pozmeňujúci návrh, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, chcel by som doplniť informáciu pani námestníčky primátora
o rokovaní v Bratislave. To, čo povedala je pravda, nepovedala ale, že rokovania boli
dve. 1. rokovanie bolo so Slovenským olympijským výborom, kde sme povedali naše
predstavy, čo by sme chceli realizovať. Prvá otázka pána generálneho sekretára Libu
bola, máte rozpracovanú NTC arénu, prečo od toho ustupujete. Bolo to zdôvodnené
a bolo povedané, že uvažuje sa o výstavbe novej haly zhruba za 10 mil. eur.
Samozrejme prezident SOV jednoznačne povedal, mesto, musíte sa rýchle rozhodnúť
lebo musíme konať ďalej. Nepadlo tam ani slovo o neplatnosti zmluvy, ale k tomu sa
nechcem vracať. Potom bolo rokovanie v priestoroch Slovenského olympijského výboru
za účasti podpredsedu vlády. Bola deklarovaná požiadavka na ďalších 10 mil. eur s tým,
že nie je nám jasné či týchto 12 mil., ktoré vláda odsúhlasila sú len na prevádzkové
náklady, resp. názor bol, že len na prevádzkové náklady, teda na prípravu vlastného
EYOF-u. Zo strany pána vicepremiéra bolo povedané, že tieto prostriedky po dohode
s ministerstvom financií je predsa možné použiť aj na investičné akcie a nikto nehovorí,
že sú to len prostriedky na vlastný priebeh EYOF-u, súčasne bolo odkomunikované, že
predsa EYOF prinesie aj nejaké bonusy, tzn. finančné prostriedky za štartovné
sponzorské atď., čo sa dá vyčísliť zhruba okolo štyroch miliónov eur. Keď sme sa bavili
o výstavbe multifunkčnej haly, opäť zazneli informácie alebo názory aj zo strany SOV
aj zo strany podpredsedu vlády, že ako to chceme pripraviť, keď dnes nemáme ešte ani
pozemok, projekty, nič a je 28 mesiacov do konania EYOF-u. Je potrebné povedať, že
celé rokovanie a myslím, že s tým pani námestníčka aj pán kolega Lörinc súhlasia sa
nieslo v normálnej atmosfére. Čo je veľká chyba, mesto Košice tento, ak ho môžem
nazvať, rokovací tím, nevystrojilo ľudovo povedané ničím, my sme nemali žiadnu
žiadosť so zdôvodnením, čo by sme oficiálne predložili podpredsedovi vlády. My sme
komunikovali verbálne na otázku, či to vie v stredu predložiť na rokovanie vlády
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povedal určite nie, však nemám nič v ruke, rozprávam sa s vami, ľudovo povedané, per
huba. Ak si takto vedenie mesta predstavuje komunikáciu druhého najväčšieho mesta
Magistrátu mesta Košice s vládou Slovenskej republiky, tak je to veľmi zvláštne. Ak
niečo chcem, ak dva súkromné subjekty, malé firmy, sa stretnú a chcú niečo dohodnúť,
potrebuje mať v ruke zmluvu, ktorú môžu odkomunikovať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len na dovysvetľovanie k tej zmluve. V stredu
ráno mi bolo doručené stanovisko k povinnosti zverejniť zmluvu číslo 2018001212.
Ustanovenia zmluvy a okolnosti po jej uzatvorení boli podrobené analýze, ktorej
výsledkom je záver o jej neplatnosti. Zmluva, ktorá bola uzatvorená dňa 21.10.2016 je
povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 info zákona a mala byť zverejnená
najneskôr 21. januára 2017. V prípade nezverejnenia takejto zmluvy nastala právna
fikcia neuzatvorenia zmluvy podľa § 5 a ods. 1 povinne zverejňovaná zmluva je
písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba, ktorá obsahuje informáciu, ktoré sa
získala za finančné prostriedky, s ktorým hospodária právnické osoby verejnej správy
atď. Nebudem to ďalej rozoberať. To je len dôkaz toho, aký binec v rámci celého
podujatia tu existuje keď jednoducho my sme neboli a trvalo nám dlhé obdobia aby sme
sa k tejto zmluve dopracovali, pretože nikde neexistovala, nikde nebola. Faktickými
nech sa páči pán poslanec Gibóda, pán poslanec Berberich, pán poslanec Jakubov sám
na seba, na mňa nie, ja som ako predsedajúci.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán Jakubov sa
zamýšľal nad tým, že prečo sa to, že prečo sa to nespomenulo, tá neplatnosť zmluvy,
nuž, osobne poviem, že týmto som sa ja začal zaoberať po tom, čo pán bývalý primátor
pred kamerami povedal, že táto zmluva je platná, nikto ju nespochybnil a mne osobne
začalo vŕtať hlavou, ako je možné, že platnú a nespochybnenú zmluvu neviem nájsť
medzi zverejnenými zmluvami na webe mesta Košice. Vtedy som sa dozvedel, že až
v roku 2018 bolo zistené, že zmluva zostala na sekretariáte pána primátora od roku
2016. Nikto sa neunúval ju zverejniť neprešla kolečkom na magistráte, nebola
zaevidovaná a v roku 2018 paradoxne sa opäť rozhodlo o tom, že nie je potrebné ju
zverejniť, stačí ju zaevidovať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich, Jakubov, pán poslanec Djordjevič.
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. V súvislosti
s informáciami, ktoré predstavil pán poslanec Jakubov, by som sa teda rád spýtal na dve
veci. Možno pán primátor alebo pani námestníčka to budú vedieť zodpovedať, či
existuje písomný záväzok vlády, kedy prídu tie financie, ktoré boli sľúbené, tzn. či pred
alebo až po, máme takúto informáciu? A druhá vec, tiež sa chcem spýtať či existuje
nejaký záväzný dokument, že financie sa dajú použiť aj na investície alebo len na bežné
prostriedky. Lebo viete, jeden deň máme takú informáciu, druhý deň takú, čiže ak sa
chceme, teda ak sa mesto má k tomu postaviť zodpovedne musíme mať túto informáciu
deklaratórnu, tzn. na základe nejakého dokumentu. Ďakujem za odpoveď.
p. Polaček, primátor mesta: Listom, ktorý sme vyzvali vládu začiatkom januára, aby sa
vyjadrilo k svojím záväzkom nám prišla 8. februára odpoveď, kde len vyberám, kde
bolo uvedené, že vláda si ctí svoj záväzok 12 mil. eur. V tomto liste nie je uvedené, či sa
jedná o bežné alebo kapitálové, v tomto liste nie je uvedený žiaden termín, žiadne
ďalšie informácie, ktoré by nám napomáhali, že či, že akým spôsobom sa tieto finančné
prostriedky budú čerpať alebo kedy nám prídu. Takouto informáciou mesto Košice dnes
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nedisponuje. Nech sa páči, pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán primátor prosím Vás
dohodnime sa, že rokujeme tak ako sa má. Ste povedali, že pokiaľ sa predrečníci
nepripravia, mali reagovať na môj vstup, medzitým ste Vy vstúpili defacto už nemali
rokovať na mňa, ale na Vás. Čiže ja viem, že môžete hocikedy vstúpiť, ale vstúpte
potom, po faktických pripomienkach na predrečníka. Čo sa týka zmluvy.
p. Polaček, primátor mesta: Dám Vám čas, len dovysvetľujem, ďakujem za vašu pripomienku
považoval som za úctivé, keď padla z Vašich úst otázka alebo nejaká informácia, že
odpoviem hneď. Nie je problém, budeme to uzatvárať na záver, potom ale budem
dotazovaný odpovedz, odpovedz, čiže to je nejaký kompromis. Ja som faktickou na Vás
reagoval aby som doplnil Vašu informáciu nemám problém, ak to chceme robiť takto ja
sa veľmi rád prispôsobím, nech sa páči, pokračujte, máte celú minútu.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem povedať len jednu vec pokiaľ by bol
záujem a vyskočil problém neplatnosti zmluvy beriem, ak je to vyjadrenie právnikov.
Čo bráni tomu, aby sa vedenie mesta v priebehu najbližších dní stretlo so Slovenským
olympijským výborom, eventuálne za účasti európskeho dohodlo stretnutie a vzhľadom
na túto skutočnosť dohodlo nové podpísanie zmluvy, možno aj so zmenou tých
športovísk, ktoré, keď sme predniesli v Bratislave na Slovenskom olympijskom výbore,
jednoznačne nám bolo povedané je potrebné, aby zmenu športovísk, ktoré máte právo
urobiť musí odsúhlasiť aj SOV alebo SOŠV a samozrejme aj Európsky olympijský
výbor. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Tak isto
reagujem na Vás, lebo ste vstúpil do diskusie a reagujem na Vás v zmysle aj to, čo ste
povedal v 1. v rozprave o tých číslach, ktoré boli zverejnené včera poslancom aj
v denníku Korzár, ale inak tvrdenie, ktoré ste povedal pred chvíľou, že zmluva je
neplatná, to iba dokazuje, že ste sa EYOF-u doteraz nevenoval tak, ako ste tvrdil na
sociálnych sieťach, že riešite EYOF od prvej chvíle neviem či čo si mám o tom myslieť,
či ste klamal alebo ste len sa nemal čas, lebo ste riešili parkovanie. Nechcem Vám
vkladať do úst myšlienky alebo slová. Každý si utvorí názor sám, ste nemali ani poňatia
o týchto číslach, to je moje tvrdenie. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím všetkých kolegov, aby sme neboli osobní, aj Vás pán
poslanec, vyprosím si od vás a všetci si vyprosíme, aby sme sa urážali. Existuje súpis
prác, ktoré som ja ako primátor od decembra vykonal. Od 10 dní po ustanovujúcej
schôdzi. Ktoré kroky sme vykonali, koho sme oslovili, kedy sme rokovali, ale Vás to
pravdepodobne aj tak nezaujíma. Nech sa páči nasleduje pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážená pani
námestníčka, vážení kolegovia, dovoľte aby som vystúpil k tak závažnému bodu, akým
je nepochybne EYOF, organizovanie olympiády alebo jej neorganizovanie. To, čo sme
tu počuli, pán primátor, pred samotnou rozpravou od Vás, bol podľa môjho názoru
vrchol drzosti. Ešte pred samotnou rozpravou hovoríte, že tu EYOF nebude. Že ho Vy
nechcete, ja sa pýtam, kto ste? Ste snáď boh v Košiciach? Veď o tom,, či tu bude EYOF
alebo nie rozhodnú poslanci. Nie primátor! Nie starosta! Poslanci! Vy nechcete EYOF,
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Vy nie ste športovec pán primátor. Bojíte sa práce na organizácii EYOF, pretože viete,
že by ste to nezvládli. Doslova kašlete na naše deti, kašlete na našu športujúcu mládež.
Vy sa vyhovárate na zmluvu, o ktorej prvýkrát počujeme, že je neplatná. Zajtra sa
budete vyhovárať na zlé počasie. Pripomínam, že ste primátor, tak sa prestaňte správať
ako aktivista, ktorý iba kritizuje, no nič nerobí.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, to bola faktická. Sa
ospravedlňujem, pokračujte prosím.
p. Karabin, poslanec MZ: Pamätajte na skutočnosti, že športovci v prípade schválenia, resp.
odstúpenia od EYOF Vám to o necelé štyri roky zrátajú. A teraz k tým športoviskám.
Minulý týždeň som si ako poslanec mesta mohol pozrieť športoviská. Mail o tom mi
prišiel ani nie 24 hodín predtým. Takto komunikuje vedenie mesta Košice s poslancami
napriek tomu som si svoj program zariadil tak, aby sme si ich mohol pozrieť v čase
od 14-tej do 19:10. Mňa mrzí, že na konci nás tam bolo zo desať ľudí, vrátane
novinárov, ale však dostávame iba 400 eur na mesiac, to je málo. Čo sa týka môjho
návrhu, že mám nejaký návrh, aby sme ten EYOF posunuli ďalej a dali jasný signál,
že ho chceme alebo nechceme, tak môj posledný návrh k bodu, alebo uznesenie k bodu
číslo 1 je v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. B zákona
401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu
primátora týkajúcu sa financovania a realizácie Európskeho olympijského festivalu
mládeže Košice 2021 deklaruje po 1., záujem organizovať Európsky olympijský festival
mládeže Košice 2021 podľa zmluvy uzavretej medzi mestom Košice a Slovenským
olympijským výborom a Európskymi olympijskými výbormi. Po 2., podporu výstavby
Národného tenisového centra podľa pôvodného zámeru žiada primátora pripraviť
zodpovedajúcu zmenu rozpočtu na najbližšie riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach. Zodpovedný v texte, termín je taktiež v texte, v Košiciach,
dnes, 22. 3. 2019. Tento návrh predložím komisii. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktickými pán poslanec Lörinc, Strojný, Lipták,
nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Základným predpokladom
úspešného organizovania podujatia EYOF je kompletné presvedčenie a aktivita vedenia
mesta ad 1. Ad 2, platí zákon o obecnom zriadení a tam sú uvedené originálne
kompetencie primátora Mestského zastupiteľstva. Akokoľvek budeme chcieť nikdy
nenahradíme štatutára obce tým pádom, milí kolegovia, v kontexte tohto by som chcel
poprosiť, aj keď je lákavé tu toho robiť divadlo a vystúpenie, venovali sme tomu
dostatok času, všetci sú myslím, že presvedčení ako budú hlasovať prejdime
k hlasovaniu a zvážte svoje vystúpenie. Nerobme tu z toho divadlo, neprekladajme
desať rovnakých alebo pozmenených uznesení a vyjadrime sa jasne, či áno alebo nie
hlasovaním. Prosím.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták. Strojný, pardon.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. No, v 1. rade pán
Karabin, aj mňa mrzí, že v stredu z nás tam bolo tak mizerne málo. Len vám chcem
pripomenúť, že aj dvaja vaši kolegovia, s ktorými ste včera mali tú parádnu tlačovku,
tak tam v stredu ani nepáchli. To je za jedno. Po 2. - hovoríte, že tu niekto na niečo
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kašle. Chcem vám len pripomenúť, že ste 4 roky boli v športovej komisii. Čo ste urobili
pre EYOF?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lipták. nech sa páči. Nasleduje pán
poslanec Rovinský a Špak.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň. Pán primátor, pani poslankyne, páni
poslanci, nechcem som dneska vystupovať, ale nedá mi to, lebo toľko populizmu a toho,
čo sa tu všetko je neskutočné. Dovolím si 3 poznámky k predrečníkovi. K obidvom pán Djordjevič, pán Karabin. Páni, keď je raz zmluva neplatná, tak je raz zmluva
neplatná. A pán Jakubov, ja by som sa skôr spýtal - kto je zodpovedný za to, že tá
zmluva je neplatná? A nie to, že poďme ešte raz o tej zmluve, ktorá je 2 roky neplatná,
alebo 3 roky neplatná - poďme ešte raz o nej hlasovať. Čiže, ja by som žiadal vyvodiť
osobnú zodpovednosť voči tomu, vďaka ktorému tá zmluva bola neplatná. Ďalšia vec,
komisia športu, Ďoďo Karabin, nebol si náhodou 4 roky pred v komisii športu? Bol si,
však? Keď som si pozrel fotky na Focebooku Richarda Rašiho ako behá, tak mi to
pripomínalo, ako keď vidím Paris Hilton chodiť s tým svojim psíčkom, tak Richard Raši
bol vždycky odfotený; on mal číslo 1 ty si zväčša mal číslo 3, čiže mohol si
s Richardom Rašim riešiť celý EYOF na posledné 4 roky a neurobil si to ani raz. Čiže to
je všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rovinský, faktická na pána
Karabina.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážené dámy, vážení páni, aj ja by som tu
mohol byť u časti verejnosti za pekného. Obliekol by som si tričko I Love EYOF a pár
dní ... ďakujem - a pár dní by som si užíval. Tá časť verejnosti by ma veľmi rada mala.
Ovšem, je tu jedna vec. Je tu vec, že po ..o šábese... po bašaveli , po oslave príde potom
aj vytriezvenie. Čiže potom by prišla druhá časť verejnosti, ktorá by sa pýtala: Kde sú
chodníky? Kde sú cesty? Kde je zimná údržba? A ja by som im povedal: EYOF. Takže
ku tomu toľko chcem povedať, že radšej koniec so slzami, ako slzy bez konca.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak; pán námestník následne.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Kde sú športoviská? - tak by som
mohol pokračovať, Laci. Ale dobre, nebudeme osobní. Aj pán Lipták, poprosím, už nám
to kázal pán primátor, tak to dodržiavajme.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec reagujeme na pána Karabina.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, na pána Karabina. Potvrdzujem to, čo
povedal. Aj som odpísal, aj som o tom napísal blog. Je tragické, keď 23 hodín pred
takou vážnou vecou my ideme robiť obhliadku. A ešte si dovolí pán námestník vyčítať
to tým tridsiatim ľuďom, ktorí majú aj svoju robotu, nesedia tu za 5.300, ale majú svoju
robotu. Ja by som teraz chcel jednu vec poprosiť – páni: Gibóda, Berberich, Gurbáľová,
Seman, Schwarcz, Lörinc, Strojný, Lipták, Rovinský - pred chvíľou ste tvrdili, že viete
90 % vecí! ...
p. Polaček, primátor mesta: Pán Špak reagujeme na pána Karabina utekáte z rokovacieho
poriadku...
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p. Špak, poslanec MZ: ...chcem povedať, načo sa hlásite do rozpravy? Keď ste ju pred
chvíľou 2-krát hlasovaním zrušili. Ja som mal 2-krát návrh...
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán námestník. Nie... faktické sú na
predrečníka. Prosím, rešpektujeme to. Tak, ako som vypol pána Rovinského, budem
nekompromisný ku každému jednému. Je jedno, či je to poslanec s podporou ku mne
alebo nie. Dodržujme rokovací poriadok. Je to dôležité. Ďakujem pekne, nech sa páči
pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. To, že bola zvolaná táto prehliadka, bola
po konzultácii s predsedom komisie športu, bolo to na jeho je ho žiadosť. Pokúšali sme
sa to zorganizovať čím skôr, aby si poslanci a členovia komisie športu neposlanci mohli
pozrieť tieto športoviská a získali lepší prehľad. Ja sa sám ospravedlňujem, že to nebolo
možné zorganizovať rýchlejšie alebo skôr. A aj keď došlo k nedorozumeniam. A chcem
na vás reagovať ešte pán Karabin, ja veľmi pekne kvitujem vo vašom uznesení jeden
jediný bod. Neznamená, že ho podporím, ale v tomto bode vás v budúcnosti podporím a
to je, aby sa NTC podporilo v pôvodnom znení. A pôvodné znenie NTC je výstavba za
10 mil. eur. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže príjemný dobrý deň všetkým zúčastneným, aj pánovi
primátorovi chcem poďakovať za ten stručný chronologický. prehľad udalostí a to
všetko, čo sa nestihlo. Ja osobne však zastávam názor, kde je vôľa, tam je cesta. Máme
pred sebou ešte 28 mesiacov, kde sa môžeme vyhnúť veľkej blamáži, ktorá mestu
pravdepodobne hrozí. Aj podľa vyjadrení pána primátora už je realitou, že EYOF
v Košiciach nebude. Ale napriek tomu by som chcel položiť pár otázok. Máme medzi
poslancami mestského zastupiteľstva pár poslancov kraja. Dokonca je tu prítomný
aj pán vicežupan Košického samosprávneho kraja, pán Rusnák. A tak ho vyzývam, aby
sa vyjadril za košickú župu a nie za predsedu poslaneckého klubu KDH meste Košice,
ktoré je súčasťou mestského poslaneckého klubu Fungujúce Košice. Či je župa schopná
zrealizovať a splniť svoje záväzky na výstavbu športovísk pre EYOF v roku 2021.
A ešte doplnková informácia mesto Košice v roku 2022 bude hostiteľom
a spoluorganizátorom majstrovstiev Európy mužov v hádzanej, takže aj kvôli tomu by
bolo dobré, aby do tohto termínu bola postavená nejaká multifunkčná hala. Taktiež som
si trošku spočítal tie sľúbené investície a sľúbené peniaze. Takže mne to vychádza tak,
že súčasné vedenie mesta, a to je primátor pán Polaček, námestník pán Gibóda,
námestníčka pani Gurbáľová, na jednej strane ponúkajú športovcom a občanom tohto
mesta, že za nasledujúce 3 a pol roka zainvestujú do športovísk 10 mil. eur. Z toho
si zoberú 5 mil. eur pôžičku, čiže v čistom dajú z vlastných zdrojov mesta 5 mil., ale na
druhej strane odmietajú ponuku od vlády vo výške 12 mil. eur, 24 mil. eur na výstavbu
NTC od Slovenského tenisového zväzu a od vlády Slovenskej republiky, pol milióna
eur od Európskej komisie a približne 1 mil. eur od sponzorov, ktorí sú ochotní
zafinancovať EYOF, tzn., že ponúkate nám 5 mil. zo zdrojov mesta, ale odmietate
37 mil. od externých zdrojov, od vlády, takže neviem, neviem nevidím v tom logiku.
Darmo hľadám, pozerám sa na to z rôzneho uhla, ale stále mi tam chýba 32 mil.
A záverom by som ešte poslanecký zbor chcel požiadať o vystúpenie pána Júliusa Bača,
ktorý má 75 rokov a vyše 40 rokov je činný v oblasti športu, viedol rôzne telovýchovné
jednoty a väčšinou predsedal prevažne tenisovým klubom a zároveň je aj prvým
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viceprezidentom Slovenského tenisového zväzu, pretože už viackrát bolo spomenuté, že
nejedná sa iba o samotný EYOF, ale aj o NTC a ja by som aj apeloval na poslancov
Mestského zastupiteľstva nenechajme si ujsť 24 mil. eur. Či to bude Popradská, či to
bude Luník 9, či to bude za Carrefourom, či to budú pozemky od Labaša alebo pozemky
od Penty alebo, či to budú mestské pozemky, ale 24 mil. eur je dosť veľa peňazí na to
by sme nechali ležať na vláde Slovenskej republiky. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov, Lipták a Lörinc s faktickými.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán kolega Lesňák za
vystúpenie. Je to ešte potrebné povedať, že okrem zdrojov, ktoré priamo dostane mesto
Košice sú tu aj ďalšie zdroje, ktoré uvoľňuje vláda cestou svojich ministerstiev. Na
rokovaní v Bratislave zaznelo aj to, že ako bude s internátmi. Pán podpredseda vlády
vytočil okamžite telefonicky pána rektora Technickej univerzity. Pýtal sa na stav,
jednoznačne mu bolo povedané, že 3 mil. má už dnes na účte Technická univerzita na
modernizáciu internátov, ďalšie 3 mil. sú v štádiu rokovania a podpredseda vlády ešte
garantoval, že ďalších minimálne 10 mil. príde na dofinancovanie v komplexnom
rozsahu, čo by slúžilo pre EYOF. Na otázku či to stačí odpoveď tu, keď bola teda
rektora aj kvestora, že stačí To sú ďalšie doplnkové zdroje, ktoré vláda bude uvoľňovať
pre tieto aktivity, ktoré neprídu do mesta ak tu EYOF nebude. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Lipták, Lörinc, Gibóda.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Lesňák, spomínal, že
máme 28 mesiacov pred sebou. Ja sa chcem opýtať všetkých, ktorí sú tak za EYOF
prečo tak strašne netlačili na to, aby v apríli 2014 bol založený.... (pozn.: ruch
v zasadacej miestnosti)
p. Polaček, primátor mesta: Prosím zastavte časomieru pánovi poslancovi Liptákovi, aby sme
ho nepripravili o čas. Pán poslanec Rovinský, prosím, zaujmite svoje miesto. Ďakujem
pekne za upozornenie, budeme pokračovať. Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták, máte
plus 50 sekúnd. Nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čiže sa vrátim k tomu, prečo ste všetci nežiadali,
aby v apríli 2014 bol založený organizačný tím? Práve ten tím, ktorý mal byť tímom
manažérov, ktorí by riadili všetky investície, financie okolo toho. Čo myslíte, prečo bol
určený dátum apríl 2017 a nie apríl 2019? No preto, aby sa všetky termíny stihli,
výberové konania, výstavba, atď. To je prvá poznámka. Druhá. Dneska tu spomínal
niekto vydieranie. Ja mám taký pocit to správanie tenisového zväzu ohľadom výstavby
NTC na Popradskej, buď to urobíte v rámci EYOF alebo nie. Ja sa pýtam, má
Slovenský tenisový zväz nejakú šajnu o rozvoji športu, tenisového športu na Slovensku,
alebo nie? Pretože si myslím, že tieto dve veci ako tenisová hala a EYOF vôbec spolu
nesúvisia. Buď máte ten program a tú halu chcete v Košiciach postaviť, či bude EYOF
alebo nie. To je všetko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. Faktická.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcel som sa pôvodne vyjadrovať, ale musím
reagovať na dve nepravdy, ktoré tu boli uvedené. Pán primátor, alebo pán viceprimátor,
teraz vicepremiér na rokovaní nedvihol telefón a nevolal pánovi kvestorovi, pán
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Jakubov. Povedal, že 3 a 3 milióny už má Technická univerzita a investuje ich. A pán
vicepremiér povedal, že ďalších 10 mil. už bolo schválených. Na moju otázku či prídu
s EYOF, alebo aj bez EYOF-u odpovedal, že z týchto desať miliónov je schválených, či
EYOF bude alebo nebude. Čiže očakávam, že dodrží svoje slovo. A druhá vec, pán
Lesňák, NTC je účelovo spájané s EYOF-om. Bolo súčasťou plánu pre EYOF, ale nie
podmienkou konania EYOF. V celej zmluve s Európskym olympijským výborom sa
nenachádza ani jedno slovo o NTC. Jedine, čo sa tam nachádza, že bližšie špecifikácia
ihrísk bude v BID FILE a Master plane. V BIT FILE a Master plane sa uvádza NTC
v prehľade ďalších športovísk, ale zároveň pod týmto prehľadom je napísané, že
športoviská môžu meniť podľa želania mesta, podľa súčasnej situácie po diskusii
s európskym olympijským výborom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán námestník, prosím, kolegovia, pán námestník, nech
sa páči, minúta.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ja viem, že pán Lesňák je dobrý
s číslami, ale teraz tu zašermoval dosť, čo sa týka toho, aké peniaze prídu do mesta
Košice. Rovnako tu s číslami šermoval pred tým aj pán primátor mesta. A tak isto aj
dnes pán námestník či pán Lesňák hovorí, že prídeme o 24 mil., prišlo by 35 mil., 36
mil. Hovoríme o dvadsiatich štyroch miliónoch, ktoré mali prísť pre NTC, pretože ja
mám pocit, že niektorí kolegovia tlačia na EYOF iba kvôli jednej a jedinej veci. A to je
NTC. A myslím si, že nie kvôli tomu tu dneska sedíme. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Knap, nech sa páči,
faktická na pána Lesňáka.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne,
kolegovia, chcel by som reagovať k tomu rozpočtu, ktorý bol spochybňovaný. Ten
rozpočet sme dostali od vás mesta, tzn. pán Lesňák nešermoval, tá tabuľka prišla od vás.
Ja by som tu ešte zopakoval pár čísel, ktoré nám mesto Košice poskytlo. A to, že vyšší
územný celok poskytne na celú organizáciu EYOF-u 15,5 milióna, vláda poskytne
12 mil. ,v rámci vybudovania tenisového centra, upozorňujem kdekoľvek, je to
investícia 30 mil. Hala úkolových športov podľa mojich informácií Občianske združenie
vybuduje samo za 3 mil., to tu bolo deklarované. Rekonštrukcia hádzanárskej haly
podľa mediálnych vyjadrení pána Fabišíka 1 mil. 650 tis. eur preinvestuje z vlastných
zdrojov. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V rozprave nasleduje pani poslankyňa Iľaščíková
a potom pán námestník s pani námestníčkou.
p. Iľaščíková, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som požiadať v prvom rade
mestské zastupiteľstvo, aby mohol vystúpiť pán Fabišík, ešte pred hlasovaním.
Nechcem sa vyjadrovať nejako veľmi k EYOF-u, moje stanovisko, myslím, že každý
pozná. Som za EYOF, A tak ako pán kolega Ihnát povedal, myslím si, že nie stratené
ešte a za ten čas, ktorý, ktorý tu máme, ešte pred sebou, je možné zrekonštruovať tieto
ihriská. Zúčastnila som sa tak isto stretnutia, kde sme boli si pozrieť jednotlivé ihriská,
aj keď nie sú v takom stave, v akom by sme si predstavovali, nemyslím si, že táto nedá
urobiť. A tak ako ešte pán Lörinc povedal, záleží na tom, ako je k tomu postavené
vedenie mesta. Myslím si, že od začiatku, pán primátor, nechcete tento EYOF.
A myslím, že aj z toho dôvodu je tá väčšina vaša poslancov nastavená tak k tomu,
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že nechce EYOF. A je mi to ľúto, pretože nie je to trojdňový bašavel, ktorý by sa tu
konal, ale po tomto EYOF-e by ostali zrekonštruované športoviská, urobené telocvične.
Mládež by mala kde športovať. Pozrime sa teraz, v akom stave je všetko. A myslím si,
že to je veľká príležitosť nielen, čo sa týka športovísk, ale aj internátov, ktoré tu ostanú
zrekonštruované. Ak EYOF nebude, tak ja si nemyslím, že vláda tú zvyšnú sumu pošle
Technickej univerzite. Ale ju prepošle do tohto mesta, kde sa EYOF bude konať
a zrekonštruujú sa tam internáty. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Jakubov a Djordjevič .
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pani predrečníčka,
pripájam sa k Vám, aby mohol vystúpiť pán Fabišík. A, samozrejme, chcem sa vám,
dámy a páni, ospravedlniť za nepresnú informáciu. Pán podpredseda vlády
netelefonoval v našej prítomnosti ale deklaroval na stretnutí, že rozprával s pánom
rektorom aj s pánom kvestorom pred naším stretnutím. A nakoniec, aby som vyvrátil
pochybnosti, či neklamem, nie je problém zavolať pána rektora alebo kvestora
telefonicky, ktorí to potvrdia. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, iba chcem
doplniť alebo potvrdiť slová predrečníčky pani poslankyne Iľaščíkovej. Ja som taktiež
toho názoru, že, keď sa v meste Košice EYOF v roku 2021 organizovať nebude, tak ten
záväzok, ktorý ani nie záväzkom, je len zámerom vytvorenia akčného plánu.
A vytvorenie akčného plánu ešte nič neznamená, čiže vy dnes navrhujete rokovať
o akčnom pláne. Ale samotné znenie akčného plánu sa bude ešte schvaľovať
v komisiách a na ďalších zastupiteľstvách. A vtedy vytiahnete, že máte problémy
DPMK, že musíte odškodniť EEI a jednoducho sa tie športoviská nepostavia. Keď dnes
neprejde EYOF športoviska tu podľa mňa nebudú.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dám do pozornosti, že okolo 10. hodine budeme
hlasovať o tom, či môže verejnosť vystúpiť, teda, poprosím, všetkých do desiatej, kto
chce z verejnosti vystúpiť, nech osloví poslancov, aby dali poslanecký návrh o tom, že
chce diskutovať, aby sa potom následne an block hlasovali, teda okolo 10. Ďakujem
pekne. Pokračuje v diskusii pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem za slovo. Kolegovia poslanci, plnenie úloh Master
planu a BID FILE ste dostali v dokumente. Rovnako ho tuná pán primátor vo svojom
vystúpení pre vás prečítal. Ja len chcem doplniť zopár dátumov. V júli 2016 mesto
schválilo kandidatúru, o 4 mesiace na to vznikla zmluva s hostiteľským mestom. Táto
nebola zverejnená, tým pádom v zmysle zákonov Slovenskej republiky nie je platná, ale
o tom tu nejde. Ide tu o tú pripravenosť mesta. Nie len finančnú, ale aj zabezpečovaciu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo vo februári 2017, teda 8 mesiacov po schválení
kandidatúry, organizačný výbor. V rámci tohto schvaľovania sa aj pán poslanec Špak,
aj pán poslanec Polaček a aj ja osobne, sme sa dopytovali na podrobný rozpočet mesta.
Vtedy sme dostali otázky, resp. odpovede typu, že konkrétne vyčíslenie dostaneme do
21. októbra 2017. Nedostali sme toto konkrétne vyčíslenie. Namiesto toho v novembri
2017 vznikol tzv. Master plan, 17 mesiacov po kandidatúre, ktorý obsahovala rovnaký
rozpočet ako BID FILE, ktorý bol 15 mesiacov predtým zverejnený mestom. Následne
prebehli v novembri voľby do VÚC. A všetci vieme, aká bola nálada pána Rašiho
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potom. V marci 2018, 21 mesiacov po kandidatúre, sa pán Raši vzdáva svojej funkcie.
O 3 mesiace na to mestské zastupiteľstvo schvaľuje založenie neziskovej organizácie.
V júni 2018. K tomuto fakticky nedochádza. Zmluva sa vtedy objavuje, a zisťuje mesto
že, resp. úradníci mesta, že táto zmluva nebola zverejnená, že vlastne ani nevedia, kde
je originál. Následne v novembri máme komunálne voľby. Potom prebehli rokovania
s vládou, jedny, druhé. Kolegovia, primátor Raši podpísal zmluvu v októbri 2016, tá
nebola zverejnená napriek finančným záväzkom z mesta Košice. Primátor Raši
opakovane v roku 2016, 2017 zavádzal poslancov rečami o nereálnych finančných
zdrojov na projekt, ba dokonca nulových nákladoch mesta. Ja vyberám informácie zo
zápisníc - podpora z Európskej únie a 2 mil. realita pol milióna. Finančná podpora zo
Slovenskej agentúry cestovného ruchu, tá už neexistuje. Finančná podpora z SOV,
nikdy s ňou SOV nepočítalo. Súkromné a sponzorské zdroje, nikdy neboli definované,
a nespomínalo sa plnenie, aby vo februári 2018 sa začali títo sponzori hľadať. Primátora
Raši vo februári 2017 sľúbil poslancom dodať konkrétny rozpočet. Neznel tam. Keď
môžem, vyčerpám si aj druhé dve minúty. Zároveň už bol myšlienkami inde. Do marca
2018, teda do dátumu odchodu pána Rašiho z pozície primátora mesta Košice, on, ako
garant tohto projektu, nezverejnil zmluvu, neinformoval poslancov o reálnych
nákladoch na projekt, nezaložil neziskovú organizáciu na výkon projektu, nespustil pri
práce na príprave investičných projektov, nevytvoril podmienky na získavanie partnerov
pre projekt zo súkromného sektora a celkovo manažérsky zanedbal vedenie a politickú
podporu projektu ako, ako aj projektovému tímu. Tri mesiace po vzdaní sa funkcie pána
primátora, bolo schválené týmto zastupiteľstvom, teda našimi predchodcami, založenie
n.o. Napriek tomu, že bolo 5 mesiacov do volieb fakticky k tomu nedošlo. V čase
konania sa komunálnych volieb, to bolo 29 mesiacov od schválenia kandidatúry. Dnes
máme 27 alebo 28 mesiacov do konania EYOF. Viac ako polovicu času sme
prehajdákali. Je to dôsledkom nepochopiteľného zanedbania, flagrantnosti a zlého
manažérskeho prístupu. Došlo k zlyhaniu riadenia pri zabezpečení dostatočnej podpory
procesov, ako aj poskytnutia dostatočnej politickej podpory a dôrazu pri presadzovaní
prípravy projektu EYOF 2021 zo strany bývalého primátora mesta Košice a súčasného
splnomocnenca premiéra Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky pre projekt
EYOF 2021, vicepremiéra vlády Slovenskej republiky pána Richarda. Rašiho zo strany
Smer. Mesto Košice tak stratilo, ba priam prehajdákalo, ako viac ako polovicu
kritického času na zabezpečenie organizačnej a najmä investičnej časti tohto projektu
Napriek včasným a opakovaným upozorneniam vedeniu mesta v roku 2016 a 2017 zo
strany poslancov mesta napr. pán poslanec Špak, pán poslanec Polaček, ako aj mojej
osoby, je potrebné konať, nepremeškať termíny a stanoviť presné rozpočty projektu,
ktoré sme si, mimochodom, my sami určovali, sme boli zo strany teraz už vicepremiéra
Rašiho atakovaní, že iba chceme škodiť a, že sme nedospelí, nenormálni, nezrelí. Dnes
musíme ako zodpovední predstavitelia za chod tohto mesta vyhlásiť, a to po neľahkej
úvahe, že riziká plynúce z tohto projektu pre mesto Košice vzhľadom na jeho aktuálny
stav pripravenosti, prevyšujú jeho možný prínos. S ľútosťou musíme skonštatovať, že
najviac zodpovedný bývalý najvyšší predstaviteľ mesta, nie je schopný konštruktívne
uznať svoj podiel zodpovednosti za stav projektu. Čo nás, a mňa osobne najviac
sklamalo je, že aj napriek možnostiam, ktoré má z titulu svojej politickej funkcie
k dispozícii, sa rozhodol z ješitnosti voči súčasnému vedeniu mesta, nepomôcť nám
všetkým Košičanom, ktoré sme tuná a svojmu rodnému mestu. Zanedbaný čas, ktorý
vznikol z jeho flagrantného prístupu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Špak, Jakubov,
Djordjevič, nech sa páči.
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán námestník, že ste ma spomenuli, že
áno, že sme upozorňovali, že sme tlačili, že sme sa pýtali, že sme boli dobrí kontrolóri.
Nemali sme kľúče od miešačky, vy už máte teraz. Takže teraz tu ide o to, či budeme
kráčať v jeho šľapajach, alebo to zmeníme. A je len na vás. Ja verím, že ešte stále tu
šanca rozhodnúť je, keď vidím ten pomer pri hlasovaní .V rámci faktickej. Ku vám, by
som mal jednu vec pripomenúť, a to si treba uvedomiť, lebo mediálne to zatiaľ je
zahrané tak, že nám Raši nechce dať peniaze. No toto nie je pravda. My tie peniaze, čo
máme dohodnuté dostaneme. A posledná vec, ktorú sme mali nahlásiť do desiatej, tak ja
by som ešte nahlas jedného občana, pána Pavlíka, tak vás poprosím. Chcel by vystúpiť
v rozprave, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Jakubov a pán poslanec
Djordjevič.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Pán námestník, stále
sú 2 pohľady. Kto chce niečo urobiť, urobí všetko pre to, aby spravil. Kto nechce, bude
hľadať dôvody ako sa to nedá. Keď v roku 2010 nastúpil pán Raši ako primátor tohto
mesta, boli sme v prípravnej fáze Európskeho hlavného mesta kultúry. Ja som to už
párkrát spomínal. Bola presne taká situácia ako dnes. Len tie investičné akcie boli
ďaleko vyššie a boli to európske peniaze, ktoré som veľmi tvrdo kontrolujú. Neprebehla
takáto kritika na šiestich zastupiteľstvách predošlého vedenia, ale sa povedalo ideme do
toho naplno, lebo nechceme utŕžiť hanbu a je to veľká výzva. Aj Hanka sa urobila,
stavby sú odúčtované. Následne potom boli ďalšie investičné akcie atď. Ale
samozrejme, ja sám už keď som nastúpil ako námestník, keď sme potrebovali nejaké
zdroje, boli mesiace, keď som bol 4 – 5-krát v Bratislave rokovať, pýtať, žiadať a určite
som to nerobil z radosti. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán viceprimátor Gibóda, hovoríte, že
sponzorské príspevky nie sú garantované a zazmluvnené. Vy ste v úrade už štvrtý
mesiac. Koľko sponzorov ste vy osobne oslovil pre EYOF? Primátorské kampane stáli
státisíce eur a na šport Vám nedá nikto? Čo tí ľudia za to budú chcieť? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, je medzi vami niekto,
kto chce ešte navrhnúť niekoho z hostí z verejnosti do rozpravy? Prosím, urobte tak
teraz s faktickou. Čiže zatiaľ máme v rozprave 3 návrhy, je všeobecný súhlas s tým?
Dáme hlasovať? Podľa rokovacieho poriadku by sme mali dať hlasovať. Prosím,
kolegovia, hlasujeme o tom, aby v rozprave pre nás v tomto momente mohli vystúpiť
pán Bačo, pán Pavlík a pán Fabišík. Nech sa páči. Prosím, pán Djordjevič, máte ešte
nejaký návrh? Nie, nech sa páči, prosím, hlasujeme, aby mohli vystúpiť v rozprave.
Hlasovanie č. 5 -

za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán Bačo, máte 3 minúty. Nech sa páči, poďte ku
mikrofónu, čas Vám nebeží ešte, až keď prídete k mikrofónu úplne v pohode.
Pomaličky.
p. Bačo, občan mesta: Tak ešte raz, vážený pán primátor, vážení námestníci, vážení poslanci.
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V prvom rade ďakujem za možnosť vystúpiť. Chcem vystúpiť, nielen ako občan tohto
mesta, ako dlhoročný funkcionár športový, ale ako aj zástupca Slovenského tenisového
zväzu. Náš odkaz Slovenského tenisového zväzu k tejto udalosti, k EYOF je
jednoznačný. EYOF sme za, pretože pre tento projekt sme spolu s mestom Košice, bez
ohľadu na politické tričká, od roku 2015 spracovali. Dokonca ďaleko skôr, ešte za
primátora Knapíka, za pána Bauera, máme všetky dokumenty o jednaniach s pánom
Drahovským o územnom delení a nakoniec tento pozemok, ktorý je na Popradskú
prišiel, bol pozemok, ktorý bol doporučený mestom a schválený mestským
zastupiteľstvom. K niektorým pripomienkam, ktoré tu odzneli napr. pán Lipták, alebo aj
pán Miloš Ihnát, ako starosta mestskej časti, ohľadom tenisového areálu na Aničke. Ja
som na rozdiel od mnohých iných bol pri výstavbe. Od roku 1975 s nebohým doktorom
Kňazovickým. My to všetko vieme. Úplne je všetko ináč. To vôbec tak nieje, ako to
bolo deklarované. Ten pozemok, ktorý sme navrhovali pre EYOF aj pre NTC na Aničke
má svoje jasné podklady. A všetky podklady na všetkých primátorov mesta mám
odložené a sú uložené aj na majetkovo-právnom odbore tu na tomto Meste. Záverom,
nechcem tu robiť historické veci, o ktorých vie len pár ľudí. A fakt nerozumel som, čo
hovoril pán poslanec Lipták, lebo tomu sa nedalo rozumieť. Záverom chcem len
povedať toľko, tento projekt Národného tenisového centra nieje projektom len tenistov.
Je projektom mesta Košice. Mesto Košice tam má 49 %, má svojich zástupcov
v orgánoch spoločnosti a všetky pripomienky na výstavbu tohto centra sú pripravené.
Stačí len 1 maličkosť, ktorá bola zastavená v januári 2019. Nebudem rozoberať, nieje
dostatok času. Ja si myslím, že to čo bolo povedané aj poslancom Lesňákom,
aj mnohými inými. Ekonomicky tento projekt povznesie Košice, dá športu veľa. Je nás
tu veľa ľudí, ktorí si pamätáme rozvoj športu od roku 1950. Myslím si, že máme veľkú
šancu, keď ten projekt schválime, vážení páni poslanci, my sme dali aj jasnú výzvu
aj ekonomickú, aj spoločenskú, aj športovú. Verím, že sa rozhodne podľa svedomia
a podľa toho, čo mesto Košice, občania tohto mesta z hľadiska športu potrebujú. Je tu
obrovský deficit za posledných 20 rokov, 20, nehovorím o jednotlivých obdobiach
vládnutia, ale tento deficit je šanca napraviť. A ja vás o to prosím, aby ste tomu
dopomohli. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, pripraví sa pán Pavlík,
s tým, že ja len doplním. Národné tenisové centrum nedisponuje stavebným povolením,
ktoré malo dodať v júni 2018, kedy tu bolo iné vedenie mesta. Ak sa jedná o maličkosť,
nerozumiem, prečo predstavitelia NTC túto maličkosť nevyriešili za 5 mesiacov od júna
2018. Je vážny problém a vážne pochybenia, ktoré sú na strane projektu. Nech sa páči,
pán Pavlík, máte slovo.
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Dobrý deň, vážení páni, vážené dámy. Je mi cťou, že
môžem vystúpiť tuná v tomto mimoriadnom zastupiteľstve a vyjadriť svoj názor. Moje
meno je René Pavlík a som konateľ Cassosport, s.r.o., ktorá je vlastníkom vlastne po
Steel aréne druhej najväčšie haly tu v Košiciach. V roku 2004, len trošku k minulosti,
v roku 2004 sme prišli tuná mesto Košice s myšlienkou urobiť Národné tréningové
centrum pre loptové hry. Na začiatku to bolo naozaj s veľkou vervou. Všetci nám
prisľúbili to, že podporia tento náš projekt. Avšak márne sme sa pokúšali 13 rokov,
13 rokov, uzavrieť len zmluvu s mestom na pozemok, ktorý bol pod halou, aby sme
vôbec mohli akúkoľvek investíciu urobiť. Alebo žiadať o eurofondy alebo granty.
Nakoniec sa nám to podarilo. Aspoň za tú dobu sme urobili, sme získali, alebo sme sa
dospeli k jednej veci a to je, že vieme ako to je, ako sa to nemá robiť, ako také tu
športové projekty musia fungovať, aby boli rentabilné. To sa nám toto sme za tých
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13 rokov dostali. Ale prejdem k EYOF. Jednoznačne sme za EYOF. Jednoznačne je to
príležitosť, ktorá sa neodmieta. Nebudem hovoriť o ekonomických a ostatných
výhodách, pre mesto v oblasti športu, cestovného ruchu, hotely, reštaurácie, propagácie
mesta v zahraničí, ani o budúcnosti našich detí, lebo to jednoznačne tento projekt
prináša. Chcem si tento môj čas ešte vyhradiť pre riešenie tejto situácii. Vnímam tu dva
problémy. A t.j. po prvé: aj keď som s pánom riaditeľom mi povedal, že nemôžeme, že
nie je to pripravené, ostali nám tu po bývalom vedení prázdne skrine. Tak ako som
rozprával na Slovenskom olympijskom výbore s generálnym sekretárom pánom Libom,
ako aj s ďalšími športovými funkcionármi a ďalšími zanietencami športu, tento problém
som prosil som presvedčený na 100 %, že sme schopní zvládnuť aj s podporou rôznych
dobrovoľníkov a zanietencov športu. Dokonca som presvedčený, že tu, možnože
aj v tejto sále sa nachádzajú tí, ktorí pomôžu s touto organizáciou. A naozaj
stopercentne zvládneme túto organizáciu. To je po prvé. Po druhé, samozrejme,
nedostatok peňazí. Áno, riešenie: vláda deklarovala, že neuvoľní viac peňazí. Z toho
vyplýva, že rátať sa s viacerými peniazmi nedá. Ale máme tu NTC prepracované. Sme
radi, že tento projekt v Košiciach je. Avšak musím avšak musím naozaj stopercentne
súhlasiť s vedením mesta, že nie je, nenachádza sa v takej podobe v akej by malo
vyrásť. A nehovorím tu o doprave, nehovorím tu o ostatných veciach, ale zo skúseností
vieme, ako to funguje pri rôznych športových kultúrnych akciách, čo to všetko vlastne
znamená. A som naozaj presvedčený, že keby sa to takto robilo na tomto mieste, tak by
ste sa vy, ako poslanci, nevyhli neustálemu sťažovaniu občanov tohto mesta.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Pavlík, 3 minúty, prosím.
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Už, áno, skrátim to. Avšak v prípade, že by tam vyrástlo
tenisové centrum, klasické tenisové centrum, tak ako to bolo povedané, nie
multifunkčná hala, si myslím, že ani obyvatelia, ani vy, predstavitelia mesta, by ste
s tým problém nemali. Sám pán Moška sa vyjadril, že sa vráti k pôvodnému projektu
NTC s vládou schválenom rozsahu 15 mil. eur. To by znamenalo, že by sa uvoľnilo
9 mil. eur z pôvodne určených na NTC a zároveň aj na EYOF a z nich vlastne by sa dali
urobiť tieto investície. Investície kde je napr.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Pavlík, tri minúty uplynuli.
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Áno, napr. 7 mil. náš projekt Cassosport ráta
s rekonštrukciou 3 mil. eur a s investíciou do výstavby novej funkčnej modernej haly za
4 mil. Sme pripravení...
p. Polaček, primátor mesta: Nechcem byť neúctivý...
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: ...to zvládnuť. Tak ako ste hovorili, pán primátor,
že vlastne toto potrebujeme. Takže mesto potrebuje halu na medzinárodnej úrovni, to
vieme zvládnuť. A ešte...
p. Polaček, primátor mesta: Posledná veta pán Pavlík.
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Dobre. Tzn. ešte keď by z deviatich to sa 7 prečerpalo,
ešte vám dva milióny ostane na organizáciu. Takto preto, len aby ste ešte skúsili, páni
poslanci, zvážiť, že či nepôjdeme alebo nepôjdete s takouto variantou na vládu rokovať.
Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Ostaňte pán Pavlík, ešte jednu otázku verejnú Vám položím.
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Áno.
p. Polaček, primátor mesta: Povedali ste, použili ste slová schopný a presvedčený. Mesto
Košice Vám v uplynulých rokoch prenajalo halu Cassosport, kde ste sa v zmluve
zaviazali, že do EYOF, teda do roku 2021 ju zrekonštruujete. Bude táto hala k dispozícii
alebo nie na EYOF? Áno alebo nie, nič iné nechcem počuť.
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Pán primátor, neprenajali ste nám halu, hala je v našom
vlastníctve.
p. Polaček, primátor mesta: OK, pozemok na ktorom ste sa zaviazali, že halu
zrekonštruujete...
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Máme prenajatý pozemok pod halou len. A robíme na
tom...
p. Polaček, primátor mesta: Zmluvný záväzok zmluvy hovorí urobiť do roku 2021. Áno,
nie...len aby sme si rozumeli. Vás nechcem kárať nejakým spôsobom, len aby sme to
počuli...
p. Pavlík, konateľ Cassosport, s.r.o.: Bez ohľadu na to, či získame nejaké prostriedky z iného,
tak my to zrealizujeme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, nasleduje, nech sa páči nasleduje
pán Fabišík v tejto verejnej časti. A poprosím pána Fabišíka, aby sa zároveň aj vyjadril
k tolerancii mesta Košice k jeho čiernemu odberu elektrickej energie. Ďakujem.
p. Fabišík, prezident klubu Crows Košice: Dobrý deň, vážené mestské zastupiteľstvo, pán
primátor, najprv poviem, čo som chcel povedať. A to, že ste nás oslovili, pán primátor,
a hľadali ste cestu a spôsob riešenia a ako Vám môžeme pomôcť pri EYOF-e. Ja som
na tom premýšľal, teraz ste videli vonku tie články, že sa vzdávam tej dotácie na pol
milióna. Je to z toho dôvodu, lebo bez ohľadu na to koľko peňazí vlastne dáme do haly,
do hádzanárskej haly, nafúknuť ju nenafúkneme. Realita je taká, že športové kluby
nevlastnia milionári, ale sú to bežní ľudia, ktorí chodia do roboty, ktorí nemajú dostatok
financií. Problém, je ten, že máme staré haly, či už pána Pavlíka, alebo moje alebo
Angels Aréna a tým pádom sú energie vysoké a samotný nájom je vysoký. Čiže
takýmto tempom, keď sa nepostavia nové haly, ostane šport len pre vyvolených. A deti
z bežných rodín nebudú mať na to, aby mohli športovať. Ten jeden a pol milióna ja
nemám, mám 26 rokov, ja som jeden a pol milióna nevidel ani na obrázkoch. Ale mám
snahu a tak som vybudoval všetko. A chcenie. A preto som chcel ten 1,5 milióna nech
sa postaví na nízkoenergetickú halu, aby mali možnosť všetky deti v našom meste
trénovať, aby kluby, ktoré sa venujú mládeži a ktoré nemajú ambície rozbiehať svetové
ligy, európske, ktoré chcú fakt robiť čo ich baví, aby mali možnosť kde hrať za nízke
peniaze. To je pre mňa dôležité, lebo som prevádzkoval tie haly, chodili za mnou tie
kluby a viem ako sú na tom. Viem ako vyberajú z vlastných domov peniaze a skončí to
zle. Veľa klubov predsa krachuje a mesto ako ste povedali, nemá peniaze na to, aby to
financovalo. Čo som chcel povedať, príde mi zvláštne, aby sme dávali 1,5 milióna alebo
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dva alebo tri milióny do 50-ročnej haly namiesto toho, že sa za tie peniaze dá vystavať
nová hala. Preto som chcel vlastne tie peniaze použiť inde. To je, to bola ako moja
myšlienka ako pomôcť EYOF-u, ako pomôcť mestu či už tak alebo tak. Čo sa týka toho,
mesto tiež tú halu vlastne prevádzkovalo a urobilo tam straty desiatky tisíc eur. Ročne
posielalo bytový podnik na mesto Košice a sú to vlastne zbytočne vyhodené peniaze, čo
by sa dalo povedať, že tým, že som začal prevádzkovať halu som ušetril aj samotný
rozpočet mesta. Čiže tie peniaze sa mohli použiť povedzme niekde inde. A v princípe
vlastne mesto zobralo halu za korunu od vtedajších hádzanárov. A potom ju dalo do
stavu v akom som ju prebral a teda nefunkčnom. A tu naviažem aj na Vašu, odber, jak
ste to nazvali, keďže som prebral nefunkčnú halu, nemal som viac menej na výber, ale
musel som modernizovať, náklady energie boli absurdné pre zápasy či už najvyššej ligy
alebo iných líg, nemožné za tých podmienok, ktoré tam boli, VSS som oslovil, keďže
jak som spomínal, ja nie som žiadny milionár, ani som nezdedil po otcovi nič, som
požiadal, či vie prejsť modernizáciou. Prišli veľmi ochotne a radi nám pomohli,
naprojektovali samotný projekt. Mesto Košice bolo pri tom, bytový podnik bol pri tom,
VSS bolo pri tom a taktiež ja. Podpísal som zmluvu na 640 tis. eur. Momentálne,
od septembra už je hala v plnej prevádzke.
p. Polaček, primátor mesta: Nechcem byť neúctivý, len trošku rýchlejšie.
p. Fabišík, prezident klubu Crows Košice: Samozrejme. Ďakujem pekne. Je momentálne
funkčná, splátky riadne splácame a teraz čo sa stalo. K tomu čo ste povedali. September,
október, november, december, január, február nám prišli faktúry za elektrinu. Zaplatil,
zaplatil, zaplatil, zaplatil, zaplatil. A na to nám vo februári vyskočila nedoplatok
15 tis. eur. Z toho dôvodu, lebo bytový podnik vlastní trafostanicu, čiže má v podstate
vlastnú distribučnú sústavu a nemá na nej namontovaný merač. Vzhľadom k tomu,
že som musel zvýšiť príkon v hale, keďže celá hala je momentálne odpojená od TH,
keďže sme sa museli od TH odpojiť, lebo celá hala funguje na elektriku, keby bytový
podnik tam nedal merač a žiaľ bohu tam takáto vec vznikla. My sme samozrejme
povedali, že sa chceme dohodnúť, že sa chceme vyrovnať, že keď nejaká škoda vznikla,
ja nechcem mesto okrádať ani o euro a povedal som, že v prípade, že sa to riadne
preukáže faktúru, aby sme si to samozrejme vedeli dať do nákladov, veľmi radi
to zaplatíme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.
p. Fabišík, prezident klubu Crows Košice: Takisto keď sme prebrali minulého roku halu
v januári, tiež sme mali TH, tam sme vlastne tiež zaplatil bytový podnik, samotné
preberanie naťahovalo, tak som musel zaplatiť 8 tisíc. My sme požiadali mesto, aby
nám tých 8 tisíc rozložilo do ôsmych splátok, aby sme mohli sa dávať peniaze do haly
a do športu. A na tom mi záleží. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Procedurálny návrh má pán poslanec
Dominika Karaffa. Nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som chcel navrhnúť, je
momentálne prihlásených 11 rečníkov, minule sme rokovali 7 hodín v zásade každý kto
sa chcel vyjadriť sa vyjadril. Dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy.
Vystúpi týchto 11 rečníkov vlastne a budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch na
uznesenie. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Karaffu. Nech
sa páči, hlasujte teraz.
Hlasovanie č. 6 -

za: 22, proti: 13, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pardon sekundičku. Uznesenie pána Karaffu,
procedurálny návrh pána Karaffu bol prijatý. Teda nebude sa už ďalej dať prihlasovať
do rozpravy.
p. Polaček, primátor mesta: Pokračuje, aha, nech sa páči pán poslanec Ihnát, faktická.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Ešte by chcel
do diskusie za občanov vystúpiť pán Bergelský z Arény sršňov.
p. Polaček, primátor mesta: Je mi veľmi ľúto, ja som sa vyzval v tejto chvíli bola zrušená
diskusia. Prosím, neberte to ako neúctu,
p. Ihnát, poslanec MZ: Seriózne to nie je, poviem pravdu...
p. Polaček, primátor mesta: Nieje to seriózne...
p. Ihnát, poslanec MZ: To, že ma predbehne...
p. Polaček, primátor mesta: 2-krát som vyzval, ja viem, že to nie je...
p. Ihnát, poslanec MZ: Ale je to občan, preboha ... tak ako by bolo dobré, keby vystúpil. Je to
závažná situácia. zlietol, o čom by bolo také by bolo dobe, kedy vystúpila kultu závažná
situácia. Je to závažný akt. To nie je sranda. Tak sa tu nehrajme teraz ako... Nehrajme sa
tu teraz vlastne, ale dajme mu možnosť vystúpiť! Chce povedať niečo závažné
a dôležité!
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, môžete to povedať za pána, keby ste chceli. Máte
ešte 20 sekúnd.
p. Ihnát, poslanec MZ: To nemyslíte plne vážne, pán primátor! To nemyslíte plne vážne?!
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem.
p. Ihnát, poslanec MZ: ...že ja mám povedať za občana čo on má v hlave?!
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte mi, hlasovanie, rokovací poriadok, sme sa dohodli, že
budeme ho dodržiavať, nebudeme osobní. Prosím držme sa tejto línie. Nech sa páči,
nasleduje pani námestníčka Gurbáľová. (pozn.:
p. Polaček, primátor mesta: ďakujem pekne, nasleduje pani námestníčka. Prosím, prejavujme
k sebe úctu.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem za priestor, aj že ma počúvate. Chcem
povedať, že v súvislosti s touto témou viackrát odzneli slová ako blamáž, hanba. Ja som
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vo vedení mesta dva a pol mesiaca. A zdedila som spolu s kolegami tento projekt
nepripravený, nezabezpečený a napriek tomu, že sa mal v minulosti už realizovať,
nijako sa realizovať nezačal. Tlačíte nás do toho, aby sme za každú cenu dobehli
zanedbané a my prevzali zodpovednosť. Chcem sa opýtať v tejto súvislosti, keďže si
uvedomujem, že z toho teraz hrozí viac rizík a negatívnych dopadov pre Košičanov ako
osohu a efektov. Chcem sa správať zodpovedne voči Košičanom. A vrátim sa k tým
slovám blamáž a hanba. Koho hanba to je? Naša? Moja? Pred kým a za čo sa mám
hanbiť? Za to, že sa správam zodpovedne? Že chcem byť zodpovedná voči Košičanom?
Nemyslím si, že zodpovednosť je hanba. A ešte raz, z prejavu tejto zodpovednosti,
predkladám návrh, ktorý som v úvode tejto rozpravy predložila ako doplňujúci
samostatný návrh. Nie ako pozmeňujúci. Zopakujem ho ešte raz: Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach žiada primátora mesta Košice z dôvodu nedostatočnej investičnej
a finančnej pripravenosti projektu a zabezpečenia ukončiť všetky aktivity smerujúce
k zabezpečeniu konania 16. Letného európskeho olympijského festivalu mládeže Košice
2021 s termínom bezodkladne.
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem za slovo pani Gurbáľovej, pani viceprimátorke.
Teraz poprosím s faktickou pána poslanca Lesňáka, pripraví sa pán poslanec Jakubov.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Áno, pani
námestníčka, ste tu 2 a pol mesiaca. To je pravda, zobrali ste projekt v takom štádiu ako
je. Viac-menej zanedbaný, resp. úplne zanedbaný, ale mne stále nedá jednu vec
povedať. Kto sa hrabe v minulosti, nemá budúcnosť. Preto vás vyzývam, pozerajme sa
dopredu, inak mi pripadáte ako ex predseda vlády pán Fico, ktorý za všetko vinil
Dzurindu, Mikloša, Radičovú. Kto bude ďalší? Kiska, Čaputová, Raši, ja neviem.
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem za podnetný príspevok 4 mesiace po voľbách. Pán
poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani
námestníčka, ja som pred možno pol hodinou hovoril, že v akom stave preberalo mesto
Európske hlavné mesto kultúry, teda prípravu v roku, na prelome rokov 2010-11. Ale
ste ma teraz vyprovokovali. Viete, kto bol vtedy primátor. Pán Knapík. Pán Knapík
zvažoval, a je to člen Vašej strany, že vráti tento projekt, že je zle pripravený. Napriek
tomu nová garnitúra, ktorá si tu sadla, povedala ideme do toho. Áno, šli sme vtedy do
rizika. Bolo to veľké riziko a zvládli sme to a ten projekt je hotový, tie objekty tu stoja
a slúžia verejnosti Košíc. Takisto ako by tieto objekty, ktoré by sa zrealizovali, mohli
slúžiť najmä mládeži a mladým ľuďom tohto mesta. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje faktickou pán poslanec Špak. Ja len dodávam,
vraciame 5 mil. eur kvôli EHMK. Nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. No na tých 5 mil. eur by som tiež zareagoval, lebo
ste spomínali na finančnej komisii, že ste našli nejakého partnera, ktorý vám sľúbil,
že ich za nejaké percentá donesie, čo som budeme pýtať potom, lebo išlo to bez
verejného obstarávania. Ale to len pre novinárov ako nápad. Teraz ale sa chcem vrátiť
ku pani námestníčke. Všetci teraz, čo vás volili a, čo vidia, že je tu zmena vedenia,
naozaj očakávajú, že tu budú fungujúce Košice? Nie že sa budeme báť a že budeme tak,
ako povedal kolega, hľadať, že za všetko môže Radičovej vláda? A naozaj mám obavy,
že aj vy sa bojíte. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje pán poslanec Seman, pripraví sa pán poslanec
Schwarcz. Len podotýkam, pani poslankyňu Slivenskú som nechal zaradiť do rozpravy.
Prosím, dávajte si pozor na hlasovacie zariadenia. Neodpájajte si káble. Ďakujem pekne.
p. Seman, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Vážené
kolegyne a kolegovia, počas posledných týždňov mám pocit, že neriešime nič iné len
Európsky olympijský festival mládeže. Z niektorých mám pocit, že sa snažia len
politicky vyťažiť z tejto témy. Ako pán primátor povedal, Košičania si zaslúžia kvalitné
športoviská. S tým súhlasím. Mladí ľudia si zaslúžia kvalitné priestory pre šport, ale
zaslúžia si aj moderné internáty a to nielen na Jedlíkovej. Zaslúžia si moderné školy,
ktoré budú motivovať ku vzdelávaniu. Zaslúžia si priestory na stretávanie. Košičania si
zaslúžia aj parkoviská, chodníky, riešenie odpadu, zeleň v meste. Je veľa vecí, ktoré si
Košičania zaslúžia a šport nie je jedinou z nich ako sa podľa posledných dní zdá.
Bývalý primátor Richard Raši mal sám prísť za nami, ospravedlniť sa za všetko, čo
nestihli urobiť a zabezpečiť. A zabezpečiť maximálnu podporu pre svoje milované
mesto. A nie 2-krát zástupcov svojho mesta odmietnuť a ešte na nich aj nakydať, že sú
neschopní, lebo za 3 mesiace neurobili to, čo mal on a jeho zástupca urobiť od roku
2016. Tak sa vzdajme myšlienky na EYOF, neurobme si zbytočnú hanbu
potemkinovskou dedinou. Neplánujme čo chceme v podpore športu dosiahnuť, čo je
reálne, pardon, naplánujme, čo chceme v podpore športu dosiahnuť a čo je reálne.
O chvíľu nám končí koncepcia rozvoja športu, tak pracujme na novej. Hľadajme zdroje
na dlhodobejšie ciele. Urobme to s rozvahou za aktívnej participácie všetkých, ktorých
sa to týka a poďme už rieši naozajstné problémy mesta. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči s faktickými pán Špak, Djordjevič, pán
Lipták.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na pána Semana. Ak sa Vám
zdá, že naozaj 3 mesiace riešime len EYOF, tak mne vôbec. Lebo informácie napr.
z posledného jednania som sa dozvedel dnes, čo bolo na vláde, ale ja by som ani jednať
s vládou nešiel. Na čo? Však to, čo nám majú dať nám dajú. Ale k tomu riešeniu EYOF
a že iba to sa rieši. Mne sa skoro zdá, že sa to rieši len EEI, a to má hodnotu nejakých
podľa vás 1,2 milióna. Toto je 100 miliónov, keby sme tu sedeli každý druhý deň, aj tak
si to zaslúži na tom robiť. Ale ja nevidím nič, za posledné 3, či koľko ste tu, mesiacov.
Len to, že chodíme za Rašim. Díky.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. Faktická. Na pána
Semana.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor ,budem
reagovať na vystúpenie pána poslanca Semana, ktorý hovorí, že mesiac nič iné
neriešime. No, žiaľ, mesiac, lebo 14. februára, kedy bolo riadne mestské zastupiteľstvo,
bolo potrebné zvoliť alternatívu variantu a rozhodnúť sa. To, že ste predlžovali čas, išli
na vyjednávanie, o ktorých ste sami vedeli ako dopadnú, alebo ste si mysleli, a len ste
chceli zbaviť sa zodpovednosti a zvaliť vinu na olympijský výbor, ktorý bude nervózny
a nám podujatie zoberie, je len Vaša vina. Ale čo sa týka míňania peňazí a čo všetko
potrebujeme v meste, ja som čítal Váš starostovský program, keď ste kandidoval do
volieb, a na to, čo ste sľubovali ako zelené strechy ,jedlo pre všetkých zadarmo
a podobné veci, by nestačilo ani 5 rozpočtov mesta .Tak prosím vás, nehovorte tu
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o žiadnom populizme, o žiadnej lákavej téme pre nás, lebo ja som celý život športovec
a budem tak aj vychovávať svoje deti a chcem, aby mali kde športovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo. Mám pocit, že z všetkých debát
nám tu uniká jedna taká podstatná vec. A veľa ľudí tu hovorí o tom, že keď nebude
EYOF, tak že vlastne ideme proti mládeži, proti vlastným ľuďom. A ja si práve myslím,
že to, ja patrím k tým, ktorí budú hlasovať proti EYOF. Nie som za to, aby sme ho
realizovali, pretože nebolo dodržané takmer nič zo strany predchádzajúceho vedenia.
Ale tie peniaze, ktoré mesto Košice chcelo dať na EYOF, sme sa dohodli, že budú
vyčlenené práve na šport, aby sa doplnila a doriešila infraštruktúra, práve preto, aby tá
mládež a tí ľudia mali kde športovať, aby sa mala kde hrať hádzaná, aby sa mala kde
robiť atletika atď. Veci ako EHMK tu nebudem spomínať, pretože dneska ideme vrátiť
5,6 milióna za EHMK, čo je viac ako 10 %, takže to je všetko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: V diskusii, nech sa páči, pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení
hostia, dovolím si vysvetliť svoj osobný postoj k hlasovaniu, ktoré bude prebiehať.
Vysvetliť niektoré veci a vyjadriť sa k téme EYOF-u. Ja považujem za maximálne
legitímne právo športovcov, ktorých si vážim, ktorí robia naozaj ušľachtilú činnosť,
dožadovať sa zlepšenia podmienok. Zlepšenia či už financovania, logistiky, priestorov
a pod. So športovcami spolupracujem, spolupracujem s pánom Fabišíkom, moja dcéra
chodí na krasokorčuľovanie 6 rokov, čo je šport, ktorý si vyžaduje 13 tréningov
týždenne, takže skutočne vnímam svet športovcov. A ako som povedal, vážim si to, čo
robia. V súvislosti s EYOF nespochybňujem jediné pozitívum, ktoré bolo za posledné
obdobie prezentované. Aj napriek tomu budem hlasovať proti konaniu EYOF.
Vysvetlím prečo. Poprosím vás, chcel som ešte hneď na úvod povedať, aby sme sa
rešpektovali, pretože toto je demokraticky zvolené zastupiteľstvo a môžeme mať predsa
rôzne názory. Ja som povedal, že akceptujem vaše požiadavky, váš svet športový
a vážim si vás. Ale nechcite, aby každý mal šport ako totálnu prioritu. Ja som 20 rokov
pôsobil v školstve. A keď som šiel do volieb, mojou hlavnou témou bolo pomôcť
školstvu. Máme 16 tisíc detí, ktoré denne trávia v školách 6 a viac hodín v 100
školských budovách, v ktorých máme strechy, ktoré zatekajú, v ktorých máme okná, cez
ktoré fučí, v ktorých máme toalety z pred tridsiatich, päťdesiatich rokov. Aj napriek
tomu som bol náchylný podporiť EYOF. Aj napriek tomu, že mnohí
si nezargumentujeme tak, aby sme sa presvedčili navzájom, viacerí poslanci sme ešte
boli naklonení tomu, že ak sa vyjednávanie pondelkové podarí, tak EYOF podporíme.
Aby sme sa naozaj vyhli rizikám, ktoré z organizácie EYOF-u vyplývajú. A to
v maximálne možnej miere. Áno, ja priznávam, že sa bojím tých rizík, a bojím sa ísť
do akcie, pri ktorej, žiaľ, nemáme ani rozpočty. My totižto nevieme, koľko peňazí si tá
akcia vyžiada. Ja, keď som ako riaditeľ školy, chcel 5 tis. eur na rekonštrukciu toaliet,
musel som prísť s výkazom, výmerom a predpokladanou cenou zákazky .Keby sme
vedeli, že to bude 10 mil. eur, OK, vezmeme úver, a bude to 10 miliónov, beriem, že
nás tlačí čas, ale možno by sa to dalo. Ale my netušíme. Tie rozpočty sú úplne
orientačné, sú odhadmi a netušíme, či to nebude náhodou 15. A ja sa bojím práve tohto
rizika, poprosím, 2-krát keď sa dá, 3 minúty. Ja sa bojím práve tohto rizika, že potom
školám, ktorým by som veľmi rád počas týchto 4 rokov pomohol, budeme musieť
povedať, že nemáme peniaze na to, aby sme navýšili rozpočet na rekonštrukciu škôl.
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Verte mi, že keby som sem doniesol 100 riaditeľov škôl, a 100 predsedov rád rodičov,
tak keby som navrhol, že tých 10 miliónov dajme radšej na školy, tak mi zatlieskajú.
Prosím vás, aby ste vnímali môj osobný postoj ako osobný kompromis. A ja skutočne
podporím peniaze do športu v navrhovanej výške, pretože, ako som povedal, vážim si
to, čo robíte a tieto peniaze budú garantované. My sme ráno na klube sedeli a naozaj to
nie je o tom, že ideme urobiť nejaký papier a zabudne sa na to, na tento záväzok. Reálne
tieto peniaze budú vyčlenené a zároveň verím, že podobná suma sa podarí nájsť aj pre
školstvo. To, čo chcem ešte povedať je, že aj ja som bol štyri roky s pánom Karabinom
v komisii športu. A možno sa ho trošku zastanem. Skutočne v rámci komisie športu sme
dostali informácie, že ideme to kandidatúry, že sme kandidatúru, alebo teda že sme
organizovanie získali. A potom sme schvaľovali ešte štyroch ľudí do organizačného
výboru. Ja som skutočne mal pocit, že tá akcia sa pripravuje a že sme v takej fáze,
poviem príklad, ako dni Košíc, niekto to niekde pripravuje a potom nám oznámi, vtedy
sa to koná, vtedy sa bude diať to a to. Absolútne nevyvstal absolútne žiaden problém,
ktorý by bolo treba riešiť. To, čo chcem takisto povedať je, že 12 mil., ktoré nám
sľúbila vláda, je trošku nižšia suma ako je predpokladané na samotné organizačné
zabezpečenie EYOF-u. Čiže ako keby to bola nula, pretože v súvislosti s tým podujatím
celú túto sumu dáme na organizáciu. A ak som dobre počul, tak bolo nám odporúčané,
aby sme v podstate tie športy robili v existujúcich telocvičniach. Čiže naozaj neviem,
ako by rozvoj športu, ako by k rozvoju športu došlo, ak by sme to robili v tých
telocvičniach, ktoré momentálne máme. Možno by sme ich trošku zrekonštruovali. Tu
máme naozaj korektný návrh voči vám, športovcom, v rámci ktorého budeme sami sebe
pánmi čo budeme robiť, ako to budeme robiť. Určite prebehne diskusia s vami ako by
ste, aké máte vy potreby a požiadavky. A tieto peniaze nasmerujeme k deťom,
nasmerujeme k mládeži, nasmerujeme k vám, športovcom. Posledná záležitosť, keďže
sa máme rozhodnúť dnes, hovoriť o tom, že možno niekto dá 400 tis. do tej haly, do tej
haly, je opäť pre mňa riziko. Takže, poprosím vás, rešpektujme sa v názoroch,
nemusíme byť všetci športovci a presvedčení o tom, že ten EYOF nám prinesie to, čo
vy požadujete. Ale rád podporím šport, lebo si vás vážim, ale s menšími rizikami.
Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasledujú s faktickými pán poslanec Lesňák a pán
poslanec Jakubov.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega Schwarcz, boli
ste riaditeľom jednej základnej školy v Košiciach, rovnako ako ja. Predpokladám, viete,
kde je problém týkajúci sa obnovy areálu základných škôl. Zriaďovateľom základných
a materských škôl je mesto Košice, má ich pod sebou približne 45. Problém je zakopaný
v štatúte mesta. Ak aby sme tieto školy dali pod mestské časti, samozrejme nebudeme
tlačiť na starostov, ale tých, ktorí to robiť vedia, aby sme dali areály pod mestské časti,
súbežne vieme, za 1 rok zrekonštruovať niekoľko škôl, pretože momentálne je takéto
čerpanie eurofondov, že na jednu výzvu sa môže zapojiť 1 škola. Dobre to viete. Takže
zmeňme štatút a my budeme v Košiciach schopní zrekonštruovať 4, 5, 7, 8 areálov
základných škôl ročne. Keď sa toto nezmení, pri súčasnom modeli areály
zrekonštruujeme najskôr za 45 rokov, aj to za predpokladu, že budeme v každom
jednom roku úspešní. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Schwarcz, ono nie celkom ste
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presne použili tie čísla, pretože samozrejme za EYOF budú aj nejaké benefity a chcem
povedať jednu vec, že aj internáty vysokoškolské sú súčasťou školstva a tak ako som
hovoril na začiatku tie sumy, ktoré by mali do toho prísť, garantujem vám, ak EYOF
pôjde niekde inde, tak tie finančné čiastky, ktoré tu dnes nie sú, sú to len 3 milióny, sa
pravdepodobne presunú inde, ale súhlasím, v akom stave je školstvo. Košice sú
najväčším zriaďovateľom základných a materských škôl. Kedysi štát túto zodpovednosť
a zriaďovateľskú funkciu prehodil ako bremeno obciam a mestám. Je to tragédia, že
vyčlenil finančné prostriedky len na prevádzku, ale nie na modernizáciu týchto
objektov. A viete veľmi dobre, že od roku 1990 sa v Košiciach nepostavila žiadna
základná škola. naopak niektoré areály boli vyňaté zo školstva s stále to hovorím, že
v blízkej budúcnosti budú chýbať. A podpíšem vám, že ak by sme dnes 10 rokov
investovali len do týchto škôl, aj tak ich nedáme do poriadku. Toto musí byť systémové
opatrenie vlády. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. V diskusii nasledujú pán poslanec Špak, pani
poslankyňa Kovačevičová a opäť pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja začnem svoj príspevok dnes asi tým, že ma
prekvapilo takáto závažná vec povedaná tak ľahko pred chvíľou, pána Jakubova zo
Smeru, lebo on, ak ste počuli, kolegyne a kolegovia, naznačil, že ak tu EYOF nebude,
tak internáty ostanú také ako ste videli. Je toho vysoko pravdepodobné. Padlo tu
slovíčko, boli sme demokraticky zvolení a že tu zastupujeme Košičanov. Pamätám si,
keďže som jeden z menšiny poslancov, čo tu boli aj v minulom volebnom období, keď
sme tu sedeli a vzadu sedeli autičkári a kričali na nás a naozaj sa mnoho poslancov
vtedy si povedalo, že dvihnem prostredník tým autičkárom a dvihlo a mali sme tu EEI,
tak ja som naozaj zvedavý dnes, či mi poslanci a poslankyne dvihneme prostredník
košickým športovcom. Veľmi zvážte ako budete hlasovať, lebo naozaj sme to
demokraticky verím, že nastala zmena a že sa tu prostredníky dvíhať nebudú. Myslím,
že pre dnešok, keďže tu je viac informovaných ľudí ako som si myslel, tá diskusia viacmenej končí, takže toto hlasovanie o 10 miliónoch, ešte raz úpresním, lebo kolega
Seman spomínal, že nám treba na školstvo peniaze, tak ujasním. My sa bojíme
investovať 10 miliónov za 2 polroka, ale garantujeme, že investujeme 10 miliónov za 3
a pol roka, tzn. to nejde zo školstva, to nejde z ciest. Vy tých 10 mega garantujete, len
sa bojíte, že to nestihnete za 2,5 roka. Toto je ten rozdiel. Problém je ten, že s tými 10
miliónmi tu príde ďalších 90, lebo takého kalkulácie som tu videl. Takže aj toto zvážte
kolegovia. My nekradneme ani školstvu, ani sociálnym, nikomu, prosto tých 10 mega
do športu pôjde, ale obavy vedenia mesta nie sú v tom, že nie sú peniaze, nie sú v tom,
že Raši nám nepridal, sú v tom, že ste personálne nevybavení. Toto je problém.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. A len pán poslanec Špak pripomínam, že ľudské
zdroje mali byť nadefinované v máji 2018, pred rokom. Áno, za pár týždňov 10 - 15
profesionálov jednoducho je ťažko nájsť, pretože majú svoje záväzky a nedokážu zo
dňa na deň prísť. Nech sa páči s faktickými pán poslanec Jakubov, Gibóda a pán
poslanec Knap.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja som
nehovoril, že viem, že tieto peniaze neprídu, ale predpokladám, že keď 3 milióny sú na
účte tu, keď ďalšie 3 sú sľúbené a ďalšie môže žiadať TUKE, ak odmietneme EYOF,
EYOF pôjde inde a vláda sa bude snažiť vytvoriť samozrejme nášmu náhradníkovi,
ktorý sa bude snažiť zachrániť renomé Slovenska, všetky podmienky na to, aby to
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úspešne zvládol. Veď to je logické. Inak so zvyškom vášho diskusného alebo vašej
faktickej poznámky úplne súhlasím. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. To, že pán Špak neverí pánovi Rašimu,
to plne chápem, ale to, že pánovi Rašimu jeho vyhlásenia už neverí ani pán Jakubov, tak
to teda nechápem, lebo keď pán Raši vyhlási, že tých 10 miliónov na tie internáty príde,
aj keď tu nebude EYOF a on teraz hovorí, že tu teda nepríde, tak teraz nerozumiem, že
prečo nedôveruje zrazu pánovi Rašimu. Ja mu nedôverujem. Ale prečo pán Jakubov,
tomu nerozumiem. Možnože nám to vysvetlí. Čo sa týka stavieb. Máme tuná pána
Špaka, pána Jakubova, obidvaja ste stavebníci. Pán Raši tvrdí, že mesto nestihne
postaviť svoju multihalu, ale KSK, ktoré tiež nemá projekty stihne postaviť svoje dva
štadióny. To je zaujímavé, že jedni stihnú, druhý nie. A čo sa týka peňazí, viete, my sa
tu nebavíme iba o investície do infraštruktúry, ale je tu reálne aj koľko musíme minúť
do organizácie a to tak všetci prehliadate. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Knap a záverom faktickou
pán poslanec Karaffa.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Vážení kolegovia,
kolegyne. To, že ak by sa zamietol play-off, by bola obrovská škoda s tým plne
súhlasím. Košice si zaslúžia to, aby športoviská tu boli a aby tu bolo EYOF. Ale ak
nebude, ja som si vyžiadal stanovisko projektového manažéra Slovenského tenisového
zväzu, tak vás budem musieť poopraviť, že NTC v Košiciach sa postaví. No nepostaví,
pretože zmena lokality, by projekt posunula o minimálne 2 roky dozadu, kým by boli
vysporiadané pozemky, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie,
stavebné konanie, prepracovanie projektovej dokumentácie, nové verejné obstarávanie,
zbytočne by sa projekt predražil, ktorý už stál 800 tisíc a ďalšie náklady na
vysporiadavanie pozemkov a poviem ešte 1 dôležitý bod, keby ma aj kolegovia
počúvali, 1 veta. Taktiež to spôsobí, že vláda nedofinancuje ďalších 9 mil. eur nad
rámec doteraz schválenej podpory a presunie ho inde.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa. Ja len
doplním, že ak tu bolo hovorené, že z 30 miliónového projektu NTC, by sa dalo
uvažovať aj o 15 miliónov, uvedomme si, opäť, opäť všetky stavebné veci, opäť projekt,
opäť rozpočty, čiže pozor, ak chceme ísť, tu bolo také niečo povedané, umožnime NTC
ísť do menšieho projektu, tzn. všetko prerobiť. Opakujem NTC nemá stavebné
povolenie a mohlo ho mať v minulom období. Prečo ho nemá, pýtajte sa bývalého
vedenia. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Zobral si mi 30 sekúnd. Ja by som
chcel zareagovať na kolegu Špaka. Miro, včera sme mali na konferencii takú diskusiu,
aj Ivetka Adamčíková bola prítomná, opýtal som sa, ak by si mal sumu peňazí a mal by
si vybrať jednu oblasť, do ktorej by si ju zainvestoval, šport, školstvo, zdravotníctvo,
alebo povedzme oprava ciest, ty by si asi vybral šport, neviem. Ja by som si ten šport
nevybral, nie preto, lebo nie som športovec, alebo nemám rád šport, ale preto, lebo si
myslím, že sú tu aj dôležitejšie oblasti. To je jedna vec. A druhá vec, ja si myslím, že
toto vedenie je schopné, je schopnejšie a ukazuje to každý deň. Od rána na ten magistrát
chodím, ja reálne riešim problémy a vidím, že oni chcú pracovať a vedia pracovať.
Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, v diskusii pokračuje pani poslankyňa
Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň, kolegovia, vážený pán primátor. Verím, že
nasledujúce 4 roky sa nebudeme zaoberať len pánom Rašim a dnes sa mu musí veľmi
čkať. Rešpektujme sa v názoroch, viackrát tu dnes padlo. Môj názor myslím si, že
väčšina pozná. Prešla som si športoviská spolu s kolegami. Škoda, že z tých 41
poslancov myslím si, že aj kvôli časovej tiesni, kedy sme dostali informáciu o tej
exkurzii, prišlo len 10 a mňa to opäť ešte viac presvedčilo, že v tejto podobe, aj keď
sme tu prešli športoviská, v ako stave sa nachádzajú, predsa je možnosť a šanca toto
podujatie zrealizovať. Som presvedčená, že sa dá zrealizovať dokonca aj bez NTC. Tie
benefity už tu boli ixkrát spomínané, čo všetko môže získať športová verejnosť,
športová mládež, investície, pridané hodnoty, toto nebudem opakovať, ale tam kde
chýba zapálenie, presvedčenie, tá viera v tú olympiádu, čo všetko to prinesie od samého
začiatku, tak taký projekt je samozrejme odsúdený na neúspech, pretože samotné
vedenie mesta od januára prezentuje ako celé sa to nedá. Čiže každý projekt má dve
stránky mince, buď ideme do toho, chceme a budeme hľadať riešenia, spôsoby ako to za
tých 27 mesiacov zrealizovať bez politikárčenia, pretože šport má ľudí spájať a zatiaľ
sme len počuli, čo všetko naozaj nebolo zrealizované a v určitých veciach máte pravdu,
ale je tu spomínané, je tu nové vedenie, sľubujete fungujúce Košice a predsa od toho
januára mohol existovať pracovný tím, ktorý by sa tým naozaj skutočne zaoberal, alebo
potom keby sme do toho nechceli ísť, si v tom v januári povedať, vážení, nejdeme do
toho, ale buďme čestní, seriózni voči olympijským výborom a posuňme to inému mestu
na Slovensku. Ja som presvedčená, že už obiehajú Bratislavu a iné mesto sa toho chopí
a zrealizuje to za tieto peniaze, za ktoré sa to dá zrealizovať. Netreba to riešiť ani
megalomanský, ani premrštene, presne dá sa to riešiť na náš spôsob podľa príslušných
kritérií. Takže toľko z mojej strany.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickými pán námestník, pán Špak.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Súhlasím s vami, pani poslankyňa,
budem držať palce akémukoľvek inému slovenskému mestu, ktoré má v lepšom stave
športoviská a pustí sa do tejto organizácie a my sa sústredíme na postupnú a správnu
rekonštrukciu našich športovísk tak, aby slúžili obyvateľom. A ešte chcem podotknúť
iba jedno, že keď si myslíte, že sme sa do toho pustili s malou vervou, myslím si, že tie
viacnásobné, opakované rokovania aj mestského zastupiteľstva svedčia o tom, že sme
vám chceli prezentovať vždycky, aké sú problémy a že máme tuná problém, ktorý
potrebujeme vyriešiť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Keďže návrh ukončiť
debatu bol od pána Karaffu a ten mi dal teraz taký podnet na to, aby som na neho
reagoval, tak si dovolím na pána poslanca Karaffu reagovať krátko dvoma vetami. Je
úplne prirodzené...
p. Polaček, primátor mesta: Takže je mi ľúto, v tejto veci bola diskusia uzavretá. Nech sa
páči, nasleduje pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni.
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Dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných paragrafov: A) berie na vedomie
informáciu o výsledku rokovania námestníčky primátora mesta Košice Lucie
Gurbáľovej, predsedu komisie športu a poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Ladislava Lörinca a poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach Jana Jakubova
s podpredsedom vlády Slovenskej republiky Richardom Raši za účasti zástupcov
Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela, prezidenta a Jozefa
Libu generálneho sekretára s cieľom získať dodatočné finančné prostriedky na
dofinancovanie aktivít súvisiacich s organizáciou Európskeho olympijského festivalu
mládeže Košice 21; B) súhlasí, aby mesto Košice vykonalo ďalšie kroky smerujúce k
zabezpečeniu konania Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 21; C) žiada
primátora mesta Košice a) pripraviť návrh zmeny programového rozpočtu mesta Košice
na roky 2019 až 21 v potrebnej výške na zabezpečenie prípravy investičných akcií
v roku 2019 v rámci presunu položiek v súčasnosti platného schváleného rozpočtu
mesta Košice; b) pripraví návrh zmeny programového rozpočtu mesta Košice na roky
2019 až 21 z potrebnej výške na zabezpečenie realizácie investičných akcií v roku
2019-21 podľa vypracovaných projektov a rozpočtov jednotlivých investičných akcií; c)
vykonať všetky potrebné úkony k zriadeniu personálnemu obsadeniu a riadnemu chodu
neziskovej organizácie Európsky olympijský festival mládeže Košice 21, n. o.; d)
zabezpečiť z úrovne mesta Košice po dohode za Slovenským tenisovým zväzom
plynulé pokračovanie prípravy a výstavby Národného tenisového centra ako súčasť
investícii EYOF. Termín: okrem bodu b) najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Podotýkam, neuvádzam, kde bude Národná tenisová hala alebo národné
tenisové centrum. To je vecou rokovania vedenia mesta Košice a zástupcov
Slovenského tenisového zväzu. A je mi ľúto, že nestihnem, keďže sme mali len dve
vystúpenia, prečítať list, ktorý ste všetci dostali od podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pána Richarda Rašiho, v ktorom jednoznačne špecifikuje, čo všetko sa udialo
za ostatných 8 rokov v oblasti športu. Tak ak v minulosti sa zatvorili 4 futbalové
štadióny a piaty je nefunkčný a mnoho ďalších akcií od roku 90, za to osemročné
obdobie sa zrekonštruovalo kúpalisko Červená hviezda, vybudoval sa nový bazén,
začala sa stavať Košická futbalová aréna, ktorú aj dnes spomínal pán primátor a veľmi
rád by ju dokončil, pripravilo sa všetko na výstavbu Národného tenisového centra.
Okrem toho tu bolo ďalších veľa, veľa akcií zo štátnych zdrojov, či už to boli
multifunkčné ihriská pre školách, športové ovály, atď., atď. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán Jakubov, vy ste na mňa reagovali,
tuším, že ste to boli vy, kto hovoril, že sa teda to vedenie, že vy ste mali v tom roku
2010 tiež krátky čas do toho EHMK a dali ste to. No chcem povedať, že ja nezvyknem
ľuďom sľubovať vzdušné zámky, električky do Vianoc a pod. a takisto nechcem sa
zaväzovať k niečomu, k čomu sa bol ochotný bez problémov z vleku zaviazať pán
primátor, keď povedal, že výstavba futbalového štadiónu bude stáť toto mesto
12 mil. eur. Aktuálne máme s DPH zaplatiť 23 mil. eur a pán primátor, ako si... ako ste
spomínali ten list, teda ex primátor, pekne krásne to napočítal na 30 miliónov. To
znamená, ja veľmi rád ako ste vy povedal, že treba sadnúť a ísť do tej Bratislavy, veľmi
rád sadnem a pôjdem a budem si pýtať zostávajúce prostriedky, ktoré potrebujeme na
výstavbu futbalového štadióna. Verím, že mi ich pán Raši dá. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Karaffa.
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p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja sa venujem téme
Národného tenisového centra trochu dlhšie obdobie. Stále sa o tom hovorí a niektorí
kolegovia dosť vyvíjajú veľký nátlak, aby to stálo a stálo na tej Popradskej ulici, medzi
nimi aj pán kolega Jakubov. Ja by som sa ho chcel opýtať, že aký je vlastne jeho názor?
On by chcel tú halu pôvodne za 10 mil. eur alebo tú halu za 15 mil. eur, alebo by chcel
tú halu za 30 mil. eur? Ako tu lietajú také cifry, tak ako povedal pán Fabišík, to sú také
peniaze, ktoré ja som nevidel. Ja si neviem proste predstaviť, kde na to zoberieme a to
sme ešte ani nezačali stavať, na to som minule upozorňoval. Mám pred sebou
Memorandum o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní Národného tenisového centra,
kde sa píše, že odhadované investičné náklady sú vo výške cca 10 mil. eur, ktoré budú
hradené: 60 % z investičnej dotácie v rokoch 2016 a 2017.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pripraví sa pán poslanec Strojný. Ja len dopĺňam,
pán poslanec Jakubov, to sú tie investície, ČH najprv 2,4 - skončili sme na 5. NTC 15 skončili sme na 30. Futbal - začali sme na 12 - skončili sme na 24. Nepríde vám to
nejaké divné, že vždy 100 % prirážka? Komu? Prečo? Načo? Nech sa páči, pokračuje
pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: (pozn.: ruch v rokovacej sále) Ďakujem predrečníčke, svoje sekundy
jej rád venujem.
p. Polaček, primátor mesta: Zastavte čas pánovi poslancovi, prosím, ak je to možné. Dobre.
Nech sa páči, pán poslanec.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem vám ešte raz za slovo. Milé kolegyne, vážení kolegovia,
ctená verejnosť. Minulý týždeň sa zúčastnilo celkom pekné stretnutie, obhliadka
športovísk s majetkovou účasťou mesta Košice. Ďakujem veľmi pekne mestu, že to
zorganizovalo, ďakujem Lacovi Lörincovi, že to iniciatívne priniesol a ja si bohužiaľ,
myslím, že je to málo. Je to málo, čo sme urobili, poďme urobiť viac. Poďme urobiť
viac pre šport a preto mám návrh na uznesenie, prečítam: Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach po A) žiada primátora mesta Košice zorganizovať opätovnú detailnú
obhliadku športovísk s majetkovou účasťou mesta Košice za účasti kompetentných
stavebných odborníkov a projektových manažérov. Výsledkom týchto obhliadok bude
feasibility study, teda štúdia uskutočniteľnosti, v ktorej budú zhrnuté všetky relevantné
technické, ekonomické, obchodné a finančné informácie o každom športovisku zvlášť, s
termínom do 1. mája 2019. Po B) Mestské zastupiteľstvo v Košiciach poveruje
poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorí sú členmi Komisie športu a
aktívneho oddychu, aby sa na týchto obhliadkach zúčastnili a následne na komisii
športu a aktívneho oddychu spoločne vypracovali materiál, ktorý predloží predseda tejto
komisie na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu 20. júna 2019. Prečo? No lebo mi je
veľmi ľúto, že naozaj minulý týždeň sme sa na tom zúčastnili mizivé percento, a veľa z
tých, ktorí tu majú plno príspevkov k športu, tam ani neboli. Takže poďme si to
zopakovať, urobme to kľudne celý týždeň, ja tomu venujem čas, ja venujem čas športu,
nemám s tým problém a budem rád, ak tento môj návrh podporia všetci, ktorí chcú
pomôcť športu v meste Košice. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. S faktickými pán poslanec Špak, Knap, Rovinský.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný, už si
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naozaj nevyčítajme, že tam nám chýbali v tej našej partii desiatich tí zvyšní tridsiati,
lebo fakt mali šancu si to prečítať ráno a prísť poobede o 13. hale. Chodia do roboty.
Ako myslím si, že majú, čo robiť, aby vôbec si prečítali ten email a neboli tam. Takže
skúsme to chápať, že tam neboli a tolerujme to. Ak by bola pozvánka týždeň vopred,
prídu. Ku tomu návrhu vášmu, že poďme to pozrieť, poďme zainvestovať, tak som
zvedavý, že ako bude hlasovať pán poslanec Karaffa, ktorý nechce do toho športu
investovať, lebo nechce. Takže vlastne on bude proti tomu. A posledná vec, upozorním
pána primátora Polačeka, snažím sa byť korektný, aj voči vám, aj voči Rašimu.
Nakladal som Rašimu a stále fakticky, ale s tou ČH, tam ste vyhrali aj na demagog.sk,
tam naozaj nemáte dobré informácie, skúste si to naštudovať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za upozornenie. Nech sa páči, pán poslanec Knap,
Rovinský, Lipták, s faktickou.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán primátor, chcel by som
reagovať na kolegu Strojného. Keď sa organizuje stretnutie na športoviskách, v slušnej
spoločnosti sa niekoľko dní dá pozvánka vopred. Ráno, keď si to prečítate, je jasné, že
sa zúčastní asi 10 % ľudí na obhliadke, jedine, že by to bolo zámerom, aby tam prišlo,
čo najmenej ľudí. Takže, ak by sme pozvánku dostali včas, tak určite by sme na tú
obhliadku prišli a som rád, že sledujete aj naše tlačové konferencie. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský, faktická.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som chcel upozorniť, pani
poslankyňa a pánov poslancov, že tak isto ako by sme sa mali vybrať na prechádzku po
športoviskách, by bolo dobré keby sme dostali pozvánku, aby sme išli pozrieť do
mestských podnikov, škôl a zariadení, aby sme videli, v akom stave sú a aby sme sa tiež
vedeli rozhodovať pritom. Čiže bolo by dobré, keby pán poslanec Schwarcz a pani
poslankyňa Gurbáľová zorganizovala napríklad takú návštevu škôl, to isté vo všetkých
zariadení, do Dopravného podniku to môže Igor Petrovčik ako šéf komisie dopravy.
Čiže bolo dobre, keby sme sa pozreli všade, aby sme vedeli, o čom to rozhodujeme, že
všetko na nás padá a my sa musíme rozhodnúť, že čo budeme hasiť ako prvé.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Laco spomínal vo svojom
príhovore niečo o štúdii uskutočniteľnosti, čo sa týka realizačných fáz. Priznám sa, ja
som očakával od dnešných ľudí, ktorí podporujú EYOF, že práve s takým niečím prídu,
že sa nás budú snažiť presvedčiť, že páni poďme do toho, že ak v novembri spravíme
toto, tak vo februári spravíme toto, až do konca, aby sme to do mája 2021 splnili. Nikto,
ani jeden z vás s tým neprišiel, že či sa to naozaj zrealizovať dá vo vzťahu k výberovým
konaniam, stavebným veciam, atď. K tenisovej hale, ide mi o to, že je ťažké sa
rozhodovať, keď niekto príde za vami a sa vás opýta, chceš tenisovú halu za
10 miliónov? A my povieme, že áno. A potom tá hala narastie na 15 miliónov, potom
nakoniec sa zvýši na 30 miliónov a potom vám niekto vytýka: Ty nechceš tenisovú
halu? Veď si povedal, že si za. Len zabudol povedať, že tá cena je o 20 miliónov väčšia,
vyššia, atď., atď., atď. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková, následne pán Ihnát, pán
Djordjevič, s faktickou na pána poslanca Strojného.
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem. Chcela by som sa pána
kolegu Strojného opýtať, že tento váš návrh znamená to, aby sme zase posunuli
rozhodnutie ohľadne EYOF? Čiže bude to bez ohľadu na to ako. tak s tým súhlasím,
myslím, že je to dobrý návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ som dobre
pochopil, tak dnes tu sedíme preto, aby sme sa rozhodli áno alebo nie. Čiže vlastne to sú
len také 2 slová: áno alebo nie. Takže preto som tu aj prišiel. To je tá pred 1 stránka
veci, čiže za takýto nezmysel hlasovať nebudem. To je tá jedna vec. Ja som sa osobne
zúčastnil tejto prehliadok týchto zariadení a som aj ráno sa jasne vyjadril a deklaroval
vlastne ako sa na to pozerám a som presvedčený o tom, že sa to dá. Ďalej chcem ešte
tuto doplniť, že nikto nepovedal aké rozpočty, projekty a či sa to vôbec dá. No máme tu
má pána Šuleka, tu máme práve, s ktorým sme prešli tieto zariadenia, všetky kompletne
a jednoducho sme si určitým spôsobom urobili ohľad o týchto skutočnostiach. Práve on
vie o týchto rozpočtoch a o tom či by sa to dalo alebo nedalo povedať. Čiže tu niekto
chce od poslanca, aby presne vydeklaroval vlastne, že či sa to dá alebo nedá. Však ten
poslanec sa tu rozhoduje na základe svojho vedomia, svedomia a svojej vôle. Vlastne
som za to, aby sme potom odhlasovali. A nie takýto nezmysel. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čas... Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. My
reagujeme na pána poslanca Strojného. Nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Samozrejme, pán primátor, ďakujem pekne
za slovo. Ja si nemyslím o tomto návrhu, že je nezmysel, ale že prichádza neskoro.
Tento návrh mal prísť vo februári a jednoducho nedovolil by som povedať, že je
nezmysel, ale čo sa týka tej obhliadky, nie lenže bola zorganizovaná neskoro, ale na
poslednú chvíľu, ale ja pracujem do 15:00, ale neprišiel som hlavne kvôli tomu, že
chodím aktívne športovať takmer do každého jedného športoviská. Na plavárni
zbytočne budem robiť obhliadku suterénu, ktorú absolvujeme ako poslanci Starého
mesta každý rok a jediné športovisko, ktoré som nepoznal je Anička - tenisová hala a už
keď sme pritom, pri tej pozvánke, ktorá bola 24 hodín pred stretnutím, tak bola
odoslaná 12. marca a na pozvánke písalo, že nás pozývajú na stretnutie 13. januára,
takže bola skutočne písaná narýchlo, ale samozrejme, že chybička krásy, ale jednoducho
neobviňujte nás z niečoho, čo vy neviete. Neobviňujte nás z takých vecí.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja už si pripadám, že aj na tomto zastupiteľstve
sme zaviedli nový šport a to pingpong. Ja by som sa chcel vyjadriť len k jednej veci, čo
ma nejakým spôsobom presvedčilo k tomu, že mesto je schopné nejakým spôsobom to
EYOF zorganizovať. Stále si neuvedomujeme, resp. je tu určitá skupina športových
nadšencov, ktorí nám vedia pomôcť, mesto v tom nie je samé. Mesto sa vie oprieť o tú
športovú infraštruktúru, ktorú tu máme, aj v rámci tých športových bláznov, ktorí
vystúpili buď teraz, lebo minule. Čiže ja by som sa do toho nebál ísť, je tu rukavica,
ktorú by sme mohli a mali zdvihnúť. Je to jedinečná príležitosť. Nechcel by som už
ďalej vysvetľovať tie pre a proti, pretože už tu bolo veľa povedané. Len v tej krátkosti,
myslime na to, že máme tu aj ten základ alebo ten kapitál v podobe tej športovej
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infraštruktúry a tých osôb, ktorí sú nám nápomocní a chcú byť nám nápomocní.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje s faktickou pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Musím reagovať na pánov kolegov a dúfam, že
mi odpustia na plačkošov, lebo keď najväčší problém EYOF-u je kedy bola zvolaná
obhliadka ihrísk, tak to je vážne zlé, kolegovia. A v piatok sme rozhodli, že odkladáme
rozhodnutia, máme ísť vyjednávať a boli to práve ľudia, ktorí teraz hovoria, že
vyjednávanie je, vedeli, že bude neúspešné a tí ľudia kričali, že slovami máme ísť
vyjednávať. To bol prvý deň. Druhý deň, v pondelok sme sa stretli na porade a v 3. deň
išla pozvánka. Čiže ja neviem, či ste chceli 3 týždne dopredu pozvánku alebo kedy
a jednoducho sme mali 10 dní na všetko. Čiže si uvedomte a prestaňte, prosím plakať
nad nezmyslami a poďme k hlasovaniu, nezdržujte faktickými poznámkami.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pri tejto príležitosti treba poďakovať pánovi
poslancovi Lörincovi, že naozaj niekoľko dní robil čo mohol, aby uspokojil všetkých
a sa mu to teraz vracia. Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak skúsim aj na kolegu poslanca Lörinca, však ja
si myslím, že ohľadom...
p. Polaček, primátor mesta: Na pána Horenského. Nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám niečo na Horenského. Ja som mal to čo
spomínal, presne to chcem pripomenúť, že tu nie sme len my poslanci, absolútne v tejto
veci. Tu je presne ten tím ľudí vzadu, tí športovci, ktorých chápem, že pán primátor
nepozná, lebo sa tomu nevenoval, ale tu je naozaj obrovské množstvo klubov, s ktorými
som bol aj ja v kontakte, ktorý si myslím, že bez problémov dajú dokopy tím, či už
dobrovoľníkov alebo profíkov a to čo napr. v súvislosti s týmto spomínal aj kolega
Lipták, že nikto z nás tu neprišiel a neponúkol sa. Však minule sa tu kolega Djordjevič
ponúkol, že to zoberie na seba a ja sa tomu tak isto môžem pridať. Takže vôbec to tak
nie je. Áno, aj ja ponúkam a môžete ma rovno aj šéfom urobiť celého toho výboru. A
dáme to.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec... Obyvatelia mesta vám nedali
mandát. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, kolegovia, som starostom Pereša
13 rokov, som piaty rok mestským poslancom a keď mi pre mestskú časť Košice - Pereš
vláda alebo toto mesto ponúkne 12 mil. eur, tak ich pre Pereše vezmem, do jedného
mesiaca zrekonštruujem prvú komunikáciu, do pol roka urobím futbalové ihrisko. Som
starostom a poslancom, lebo hľadám riešenie ako sa to dá, ja neponúkam len sľuby. Na
toto dnešné zastupiteľstvo som nepoužil mestskú hromadnú dopravnú alebo motorové
vozidlo, dnes som si to z Pereša po R2 na tento magistrát zabehol. Zabehol som to aj za
naše športujúce deti, za našu mládež, za všetkých športovcov. Doručil som a prečítal
som môj pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že som jednoznačne za EYOF. A čo
pre EYOF a pre naše deti robíte vy, pán primátor?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja len pripomínam, že podľa
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štandardov EYOF organizácia, teda nie investície, organizácia stojí 13 mil. eur. Tento
rozpočet sme dostali od predchádzajúceho vedenia, sú v ňom okrem, že sa treba
postarať o deti, o mládež, ubytovať ich, dať im najesť, sú tam antidopingové záležitosti,
rozhodcovia, atď., atď., všetko smerom k organizačnému tímu, k európskym
olympijským výborom, tzn. je to obrovská pálka na organizáciu a nie na investíciu. To
si treba uvedomiť, že 13 miliónov je len organizácia a z toho je 0 tehla, 0 omietka,
0 športové vybavenie. S faktickými, nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová,
Gibóda, Rovinský.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak tu sa kolegovia núkali, že by radi
pomohli v rámci organizácie, čiže ja tiež hlásim ako dobrovoľníčka. V minulosti som
pracovala na medzinárodných športových projektoch, takže veľmi rada v rámci tohto
projektu využijem svoje skúsenosti. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ja považujem za dosť populistické, keď
dvaja neúspešní kandidáti na primátora, starosta, ktorý nemá problém do mesiaca
zrealizovať cestu asi bez verejného obstarávania, hovoria ako toto mesto má
zodpovedne pristupovať ku rekonštrukciám a výstavbe športovísk za niekoľko miliónov
eur. Dámy a páni, my sme na organizáciu podľa rozpočtu pána Rašiho, toto mesto spolu
s regionálnou vládou malo dať 1.100 tisíc eur aktuálne to poskočilo na 8 miliónov
až 9 miliónov. Ako vy si reálne myslíte, že to skončí pri tejto sume, ak by sme do toho
išli? Tu my chce niekto tak ako pán Raši povedať, že áno ten futbalový štadión bude
12 miliónov, áno tá električka pôjde do Vianoc? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin, vy ste dnes bežali po
ceste pre motorové vozidlá. Dovoľujem si vás upozorniť, že sme porušili zákon, pretože
po tejto ceste nesmú chodiť chodci, nesmú tam chodiť dokonca ani cyklisti, napriek
tomu, že my sme požadovali, neviem koľkokrát vy ako starosta ste požadovali to, aby
Pereš bol spojeným normálnym chodníkom a cyklochodníkom, aby mohol sa niekto na
kolobežke dostať z Optimy do Pereša napríklad. Hej? Takže to by bola vaša podpora
športovcov, aby ľudia konečne mohli na bicykli ísť až do USS a podobne. To, že si na
seba natiahnete tričko I love EYOF, to je dosť málo.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči... Ďakujem pekne. Dohodli sme sa, že nebudeme
toto robiť. Máme pred sebou 3 posledné príspevky v rámci diskusie, nakoľko je
rozprava uzavretá. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Knap, pripraví sa pán poslanec
Djordjevič.
p. Knap, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Reagoval by som
na mojich predchodcov. Ranné, trošku nešťastné vyhlásenie, EYOF nebude, ešte pred
hlasovaním. To sú podľa mňa veľmi tvrdé slová a treba niekedy zvážiť, či až takto sa
môže pred hlasovaním dopredu vyjadriť. Mi to pripomína niekedy také časy, keď sme
nevedeli vstúpiť do EÚ a NATO. Plnenia akčného plánu, keď sme rozoberali, že nebol
splnený. Správne ste pomenovali, že niektoré veci neboli naplnené, nesplnené. Ja by
som doplnil ešte jeden bod, obdobie 12/2008 až 3/2019, že neviem, či je splnená, lebo
občania sa ma na to pýtali práve včera. Pretože, že čo sme urobili ako poslanci pre
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EYOF okrem toho, že o ňom stále rokujeme. Obhliadka športovísk, 23 hodín pred
začiatkom sme dostali pozvánku ako povedal pán predseda Lörinc. Ja chápem časovú
tieseň, ale vy aj chápte aj nás, že nie je možné všetkých zúčastniť sa, keď si ráno čítate
pozvánku, aby sme na športoviskách boli, určite by sme radi na to prišli, keďže sme aj
členovia športovej komisie, verte tomu, aby sme videli reálny stav. Nie je to ignorácia.
Chceme stavať novú halu. Dobre sme za to všetci ako sme tu, stále dávam výzvu,
ťahajme za jeden povraz povedať a neosočujme sa navzájom. Ja za 3 mesiace som
nepočul, kde tá nová hala má stáť. 3 mesiace sa dožadujem toho, kde sa postaví nová
multifunkčná hala. Ja neviem o tom pozemku. 4 nástrely boli, žiadny reálny, možno
jeden, ktorý máme kúpiť za 8 miliónov. Ja si myslím, že za tie 4 roky občania od nás
očakávajú, to čo ukážeme my a nie to, čo tu urobili predchodcovia. To myslím, že
každý chce. Našou výzvou je šport a EYOF. Jednoznačne som za to, aby EYOF tu
prišiel, pretože je to výzva nie o 10 miliónoch na najbližšie 4 roky, je to
o 100 miliónoch. Reálne hovorím a vysvetlím aj prečo, aj tej pani vzadu kľudne. Je to
o tom, že je to investícia pre mládež, je to pre nás, je to investícia do športovísk, ktoré tu
zostanú, je to oprava internátov, ktoré nikto nemôže poprieť, že sa neopravia za tých
25 miliónov, 12 ako ste spomínali dáva vláda. 30 bolo ochotné riešiť Národné tenisové
centrum. Poprosím si preniesť čas. Myslím, že dá sa.
p. Polaček, primátor mesta: Ale... To je ako keby nové prihlásenie.
p. Knap, poslanec MZ: To je moje 1. vystúpenie.
p. Polaček, primátor mesta: Ale keď diskusia sa už neviete prihlásiť, neviete si zobrať ďalší
čas, ale dohodnime sa na jednej minúte. Na jednej minúte sa dohodnime, nemáte na to
nárok, podľa môjho názoru. Neviete sa prihlásiť do diskusie, teda neviete si vyčerpať
ďalšie 3 minúty. Plus 1 minúta, aby sme ostali v úcte. Dobre?
p. Knap, poslanec MZ: Budem to rešpektovať. Ja poviem len nakoniec, jednoznačne by sme
do projektu EYOF mali všetci, ale spolu ísť, stavať poprípade aj Národné tenisové
centrum, je nám úplne jedno kde, len nech sa niečo pre športovcov a tenistov začne
tu stavať, pretože najväčšie talenty už v štrnástich rokoch nám odchádzajú
do Bratislavy, najväčšie atletické talenty z Košíc nám trénujú vo Viedni, pretože nemajú
kde. Tá športová infraštruktúra tu chýba. Ja netvrdím, že sa nemala stavať, mala sa
stavať, ale keďže je to výzva, mali by sme ju prijať a všetci spoločne sa pustiť do toho
projektu. Ja osobne tak isto sa pripájam do organizačného tímu, aby sme mohli
zorganizovať dôstojné EYOF aj s dostatočným množstvom peňazí. Veľmi pekne
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickými na pána poslanca, pán
poslanec Burdiga, pán poslanec Špak, Gibóda, Schwarcz, Lipták, Ihnát. Nech sa páči.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň, panie poslankyne, páni poslanci.
K pánovi Knapovi, čo sa týka organizačného výboru, tak ste mi naozaj hodil na smeč.
V apríli v roku 2017 mal byť ustanovený organizačný výbor EYOF, v ktorom bol Raši,
Lenártová, Klima a Šulek. Dnes sme v situácii, kedy tento organizačný výbor myslím,
že totálne zlyhal. Myslím, že sme počuli pána primátora, ktorý nadefinoval niekoľko,
respektíve drvivú väčšinu veci, ktoré boli nesplnené. Ja si myslím, že konečne by bol
naozaj aj zo strany športovcov čas, aby brali niekoho na zodpovednosť a zodpovednosť
za to, že nič nebolo urobené, resp. len minimum to, čo spomínal pán Jakubov, istá časť
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urobená bola, ale väčšina pripravená nebola, a my sme prišli na mesto a neboli
pripravené ani projekty. Rozprával som s pánom Šulekom, povedal mi, že kancelária skrine sú prázdne. Tak čo urobilo bývalé vedenie mesta a ako tento projekt pripravili?
Ešte raz organizačný výbor v apríli roku 2017 pán Raši, Lenártová, pán Klima, pán
Šulek. Ešte vás poprosím 3 minúty, keď sa to dá.
p. Polaček, primátor mesta: Ale máte faktickú.
p. Burdiga, poslanec MZ: Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Takže pán Knap, pán poslanec, dobre
hovoríte, škoda, že ste nedostali viacej minút dneska, lebo mali ste zopár informácií
dnes, ktoré aj mňa obohatili. Škoda, že sme sa ich nemohli dozvedieť úplne. To, že nie
je pripravený organizačný výbor, že nie sú pripravené projekty, že nie je nič, potom
nerozumiem ako sme mohli ísť do Bratislavy s niečím vôbec a pýtať na to peniaze. To
teraz povedal kolega Burdiga, ale dobre. No a pred chvíľou sme počuli, že tu je ochota
urobiť organizačný a potom na to reagoval pán kolega Burdiga, že nemáme
organizačný. Znamená, že fakt je problém len person, persóny, ľudia. Peňazí je dosť.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník s faktickou.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Budem reagovať na pána poslanca
Knapa a na to, že peňazí je dosť. Opäť to šermovanie s číslami. 25 000 000 nepôjde do
infraštruktúry, 13 pôjde na organizáciu. 30 miliónov na NTC nepadne z neba, podiel
mesta je minimálne 6 miliónov, pôvodne mal byť 2 milióny. Rástol z 10 na 15, na 30.
10 miliónov na výstavbu futbalového štadiónu, ktorú už dnes staviame, budeme ešte len
splácať, tie peniaze nemáme z pôžičky, z dotácie, resp. budeme ich musieť splatiť.
A rovnako nemáme 5 miliónov na dostavbu 2. a 3. etapy. Keď hovoríte, že na toto
všetko dostaneme peniaze, super, len ja som nikde nevidel písomnú záväzok ku
18 miliónom na NTC. Nikde. Neexistuje.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Existuje len záväzok na 9, na 18 neexistuje.
Nech sa páči, pán poslanec Schwarcz s faktickou?
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána Knapa. Ďakujem veľmi pekne. No ja
sa opäť vrátim k tomu rozpočtu a zopakujem to najväčšie riziko, je to, že my nevieme,
koľko tých peňazí potrebujeme a pripomeniem, že naozaj sa bavíme o spojenej nádobe,
jednom rozpočte mesta, z ktorého sú financované všetky kompetencie mesta. A vždy
z toho jedného balíka, keď bude niečo chýbať na EYOF, musíme to zobrať inde. Ja opäť
zopakujem, že šport si vážim, športovcov si vážim, ale my máme v prvom rade
organizácie zriadené mestom, o ktoré sa musíme postarať. A ja už len 1 číselný údaj,
šport v podstate 6 miliónov futbalová aréna, 6 miliónov NTC dávame, myslím, že
celkom fajn dotácie na šport. Športovci majú možnosť čerpať osobitné zretele pred os
Nitra proti ženám v týchto 300 minút a čin v sekundách na stredoškolské pri prenájme
mestských priestorov... minúta... sekunda... a na školy, na 100 školských budov, nie je
ich Milan 47, na 100 školských budov dávame milión a pol ročne na opravy. Ďakujem
pekne.

39

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pripraví sa, nech sa páči pán poslanec
Lipták, následne sa pripraví pán poslanec Ihnát.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo. Všetci sa tu oháňame nejakými
číslami a tvrdíme, že tie čísla sú správne a relevantné. Keď si zoberieme ale všetky
akcie, ktoré bývalé vedenie spustilo, tak dneska tie čísla sú o 100 % drahšie. Čiže akú
mám záruku, že tie čísla, ktoré vyfabrikoval Richard Raši aj so svojím smeráckymi
športovcami, ktorí hore tlieskajú vehementne, aj keď sú za to plne zodpovední, ja tým
číslam neverím. Ďalšia vec, pána Knapa sa chcem opýtať jednu vec. Keď ste mali včera
tlačovku a tak všetko máte perfektne naštudované, tak nám, prosím, povedzte, kde bude
bývať tých 3500 študentov, ktorí tu majú prísť, minimálne 3500? V akom štádiu sú
urobené rekonštrukcie internátnych izieb? A časovo a čo sa týka financií, vás poprosím,
ako to vidíte, koľko izieb ešte treba zrekonštruovať a v akom časovom horizonte.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ako to bolo nebola
faktická na pána Knapa, ale to nič. Ja v nadväznosti na vystúpenie pána poslanca
Knapa, by som navrhol, aby sa k možnostiam a reálnosti realizácie tejto olympiády
v júli 2021 vyjadril pán Šulek. To by som navrhoval ako pred hlasovaním ešte, aby sa
vyjadril tento kvalifikovaný človek, ktorý bol v tomto prípravnom výbore, ako,
a jednoduchou má najlepší prehľad jak o cenách, tak isto by som povedal o všetkom
komplet, čo súvisí s touto olympiádou. Takže ja by som toto navrhoval. Pán primátor,
dajme mu potom slovo, aby sa vyjadril pred hlasovaním. Je to veľmi závažné
hlasovanie a dôležité hlasovanie pre Košice. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. V prvom rade, keďže je to jeden
z posledných príspevkov a čo sa týka aj mňa, keďže som dal návrh na uznesenie
a hráme sa tu so slovíčkami o tom, že či zmluva je platná abo neplatná, ja vo svojom
uznesení som nehovoril podľa platnej zmluvy, ale podľa zmluvy. Tu môžme pozerať na
kontext aj v tom, že sa bavíme o rozsahu zmluvy a nie o jej splatnosti, keď už sa tak
radi hráte so slovíčkami. Ale poďme k veci. Tu sa snažíte, teda jeden z vás zalepiť
ľuďom oči, aby nevideli ako budete hlasovať proti EYOF uznesením, že športoviská sa
budú skúmať, vytvorí sa akčný plán, blá, blá, blá. Výsledky budú zaujímať ľudí o 4
roky a verte mi, ak tie športoviská po štyroch rokoch vybudované nebudú, dnešný deň si
nie len košická športová verejnosť, ale všetci Košičania zapamätajú mená ľudí, ktorí
budú hlasovať za EYOF a verte mi, že vám to zrátajú. Ale aby som nebol negatívny,
vrátim sa k tomu, čo hovorím, och, jak mi pribudli vidím... vidím, že pribudlo kopec
rečníkov, asi som ich namotivoval, ale dobre, hlavne tí čo nechceli, aby diskusia bola
neobmedzená, sa teraz prihlasujú.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Djordjevič, k veci.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Fajn, k veci. Vidím v EYOF jeden obrovský potenciál, dostať
športoviská alebo vybudovať a dostať peniaze od vlády, jednoducho v dosť podstatnej
miere vyriešiť žalostný stav športovísk, ktorý vidím aj ja. Dnes túto príležitosť zrejme
po politickej dohode chcete zahodiť. Naozaj apelujem na vás ostatných poslancov, ktorí
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máte vlastné hlavy, aby ste si boli vedomí toho, že, keď ste športoviská ako sa to hovorí,
keď kauzy prídu a keď prídu výdavky rôzne nepredvídané, keď tieto investície do Košíc
neprídu, resp. keď mesto Košice nevybuduje do štyroch rokov športoviská, spomenú si
na vás ľudia. Dobre? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. To je procedurálny? Nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Aby sme to mysleli plne
vážne, dávam procedurálny návrh, aby potom vystúpil alebo vystúpil pán Šulek.
Poprosím, aby ste dal hlasovať o tom. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Je mi ľúto. Po prvé je to, pán poslanec, diskusia bola uzavretá.
Platí to žiaľ pre všetkých. Pán Šulek mal možnosť sa vyjadriť na poslednom stretnutí,
dostal času, pýtali ste sa ho. Ideme opakovať tie isté frázy? Myslím si, že nie. Všetky
informácie, ktoré ste dostávali boli zároveň z dielne pána Šuleka. Nerobme to aj preňho
ťažším ako to je. Ani jemu táto téma nie je príjemná, je medzi mlynskými kolami,
urobil preto, čo mohol, urobil toľko, koľko mu bývalé vedenie umožnilo a dovolilo.
Nerobte z neho martýra. Je to zbytočné a nezaslúži si to. Prosím v faktických nasleduje
pán poslanec Knap, Burdiga, Gibóda, Vrchota. Nech sa páči.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja len v krátkosti
prečítam stanovisko od pána Ivana Gregušku, projektového manažéra Slovenského
tenisového zväzu.
p. Polaček, primátor mesta: Reagujete na koho, pán poslanec?
p. Knap, ,poslanec MZ: Na poslanca Djordjeviča. Z pohľadu výstavby športovísk majoritný
akcionár STZ 51 % si zabezpečuje tých 18 miliónov na dostavanie NTC haly
kdekoľvek. My sme minoritný, preto dávame len tých 6 a nemusíme sa o to starať, bude
riešiť aj sám prevádzku. Opakujem to už tretíkrát. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Burdiga.
p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som ešte doplnil... Reagujem na pána
Djordjeviča... Čo sa týka platnosti zmluvy, myslím, že by sa nám mohol vyjadriť pán
kontrolór mesta, máme tu aj právnikov mesta, ktorí sa môžu vyjadriť k platnosti zmluvy
v súvislosti s jej nezverejnením. Pokiaľ ja mám vedomosť, ak sa do troch mesiacov od
uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu táto nezverejní, zmluva sa..., na zmluvu sa
pozerá tak, ako by ani nebola uzavretá. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán Djordjevič, vy ste
povedal, že keď prídu kauzy, že bude problém. Spýtam sa, a keď budú kauzy tesne pred
dokončením EYOF, kto, vy nám ich odobríte? Vy hovoríte, že keď nestihneme
vybudovať športoviská do štyroch rokov, nezabudnú nám to voliči. Ak to nestihneme do
dvoch rokov, kto nám to nezabudne? Nie náhodou celá Európa? Vy hovoríte, že nám
neveríte, že stihneme vybudovať akčný plán, ktorý sa schváli, prejde komisiami, prejde
odborníkmi, že ho nestihneme vybudovať do štyroch rokov, ale zároveň nám neveríte,
keď my vám hovoríme, že problém to vyrieši do dvoch rokov. Ja nerozumiem. Vy si tak
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protirečíte, že ja nerozumiem, čo nám veríte a prečo nám neveríte, že keď si na to dáme
4 roky, že to toto mesto zvládne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Vrchota a následne pán poslanec Špak.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Pán
poslanec, kolega poslanec Burdiga mi zobral vlastne tú moju myšlienku. Tiež alebo
záujem otázku o tom, že či vlastne vôbec zmluva je účinná. Tiež by som bol rád počul
vyjadrenie...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, reagujeme na pána Djordjeviča.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. To je tiež vlastne reakcia na pána Djordjeviča.
Ja poviem k pánovi Djordjevičovi akurát toľko, ja som napríklad za EYOF niekedy
v roku 2029, keď na to bude mesto Košice pripravené. Nepoďme teraz do niečoho čo je
takto so šibeničnými termínmi. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Špak, so záverečnou
faktickou pán Schwarcz.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Takže pán Djordjevič, k tomu, k tej
zmluve. Hovorili ste o obsahu a nie o platnosti, či neplatnosti. Dobre, chápem, OK.
Dobre, chápem to, že dnes tu vyletelo niečo na vzduch, že niečo je neplatné, nejaká
zmluva. Sorry, ale mám pocit, že toto už je naozaj chytanie sa slamky, hľadať už takúto
vec, kvôli ktorej my nemôžeme usporiadať EYOF.
p. Polaček, primátor mesta: Aby bolo všetkým jasné, tá zmluva je dôkaz ako nepripravene,
flagrantne a hlúpo sme zahodili obrovskú možnosť a obrovskú príležitosť organizovať
jedno nádherné podujatie. Nech sa páči, pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Zareagujem.
Ja organizujem akcie 20 rokov. Ročne sa ich zúčastní okolo 200 tis. ľudí. Skutočne
nemám problém organizovať veci, ale viackrát som bol v situácie, kedy naozaj som
musel zvážiť, či to zvládnem a nejakú akciu som zrušil. Tu je to naozaj o dvoch slovách
o rizikách a o zodpovednosti. Nemáme vešteckú guľu, možno keby sme EYOF
odhlasovali, možno ho naozaj zvládneme, ale tie riziká, že to nezvládneme, že
nestihneme termíny, že nebudeme mať dosť peňazí, alebo ich vezmeme inde, sú tak
veľké, že tá miska váh sa prekladá tam, a to čo povedal pán viceprimátor, oveľa väčšia
blamáž bude, ak zistíme pol roka pred podujatím, že pre verejné obstarávania, pre iné
veci sme nestihli urobiť veci a dopadneme ako s deaflympiádou, ako keď teraz korektne
povieme, že to nedáme, nejdeme do toho, nevezmeme to riziko a jednoducho nájde sa
niekto iný, kto to riziko na seba vezme. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Takže môj prvý výstup, takže dobrý deň, vážení kolegovia.
Myslím, že tu už dnes bolo povedané všetko. Preto, ja budem absolútne vecná. Nebude
súdiť, kto za to môže, kto je zodpovedný za tento stav, ktorý tu je, ale mám pripravený
návrh uznesenia, pretože na poslednom zastupiteľstve sme dali impulz voči
Európskemu olympijskému výboru, resp. sme im takto aj mediám postúpili informáciu,
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že vyjadríme sa im neskôr, no mne v tom oficiálnom návrhu, ktorý nám prišiel, chýba to
jednoznačné vyjadrenie, že áno, chceme EYOF, nie, nechceme EYOF. Táto orga... teda
tento festival, počiatok toho bola zmluva. Dnes tu bolo povedané, že tá zmluva je podľa
vašich slov neplatná. Opäť, nie som poslankyňou ešte ani 100 dní, mestskou
poslankyňou a už druhýkrát riešime platnosť - neplatnosť nejakej zmluvy, čo ja
nepovažujem za veľmi šťastné, ale ak to tak je, ak naozaj táto zmluva je z uvedeného
dôvodu nezverejnenia neplatná, to nás neospravedlňuje k tomu, aby my sme
pristupovali k zmluvným partnerom, ktorí boli v dobrej viere v tom, že táto zmluva je
platná, aby sme voči im nastavili chrbát a povedali, zmluva je neplatná, bohužiaľ, robte
si, čo chcete. Toto, toto mi nepríde ako korektné zo strany mesta. Preto ja si myslím,
nakoľko sme na poslednom zastupiteľstve povedali, že vyjadríme sa neskôr, pošleme do
Bratislavy vyjednávať iných ľudí, tak by sme dnes sa mali jednoznačne vyjadriť. Preto
predkladám návrh uznesenia, ja ho prečítam a následne ešte vysvetlím k tomu niečo v
krátkosti. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov žiada primátora mesta Košice, aby
v súvislosti s usporiadaním Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021
s dátumom konania 25. 7. 2021 až 31. 7. 2021 dohodou zmluvných strán ukončil
zmluvu s hostiteľským mestom zo dňa 21. 10. 2016 uzatvorenú medzi zmluvnými
stranami Európske olympijské výbory, Slovenský olympijský výbor a mesto Košice.
Vysvetlím. Ja som jednoznačne za EYOF. Tento návrh uznesenia predkladám
v takomto znení len z dôvodu, aby informácia nebola negatívna. To znamená, ten kto ho
bude hlasovať za tento návrh uznesenia, tak stojí na strane tým, že chce ukončiť tento
zmluvný vzťah. Nechajte ma, prosím vás, ešte dokončiť, lebo toto je dosť podstatné pre
hlasovanie. A ten kto sa zdrží alebo bude proti tomuto návrhu uznesenia, tak má zámer,
aby sme ďalej boli viazaní touto zmluvou, resp. v prípade naozaj preukázania
neplatnosti, aby sme vykonali všetky kroky k tomu, aby sme boli viazaní naďalej
organizovaním tohto festivalu. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Prebehne 5 faktických a potom vyhlásime 3-minútovú prestávku,
aby sme sa na to pozreli, zoradili všetky návrhy. Je ich príliš veľa, aby sme tomu dali tú
kultúru, ktorá je potrebná. Nech sa páči, s faktickými na pani poslankyňu Slivenskú pán
poslanec Rovinský, Karabin.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani poslankyňa Slivenská spomínala dobrú
vieru - že niekto koná v dobrej viere. Ja by som použil slová pána Šuleka, pracovníka
Magistrátu mesta Košice, zodpovedného za prípravu. Použil také podobenstvo, že on,
ako plavec, častokrát stál na štartovom bloku, a rozhodoval sa - skončiť alebo neskočiť.
Pravdepodobne, vždy sa pozrel, že či je v bazéne voda. Lebo, nemôžem spoliehať na to,
že verím tomu, že tá voda tam je. A my máme rozhodnúť o tom, či za týchto
podmienok, ako stanovené sú, do toho ideme alebo nie. To je náš záväzok voči
olympijským centrám aj voči vláde. Jasne sa vyjadriť, či áno alebo nie. Ja si myslím, že
v bazéne nie je voda. Nemáme ako plávať na druhý breh.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Budem reagovať na kolegyňu
Slivenskú, ohľadom zmluvy. A de facto aj trošičku na vás, pán primátor. Hovoríte, že
zmluva neplatná, lebo nie je zverejnená alebo ste nenašli, že bola zverejnená. Tak vám
poviem jednu vec. Preukážte to! Vieme, že už druhý alebo tretí mesiac má mesto Košice
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novú webovú stránku. Viete mi preukázať, že na starej webovej stránke táto zmluva
nebola zverejnená? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Existuje záznam, s ktorým pracovalo sa ... Áno, vieme... Nech sa
páči, pán námestník Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pani poslankyňa Slivenská, podstata
dnešného rozhodovania keď môžem poprosiť pána poslanca - chcem hovoriť ku pani
poslankyni Slivenskej, lebo na ňu reagujem - Podstata dnešného rozhodovania nie je
o tom, či je táto zmluva platná, alebo nie. Je to o tej pripravenosti na organizovanie
tohto podujatia. Iba týmto detailom o tejto zmluve sme vám chceli ilustrovať to, že
niektoré - a veľa veci, sa zanedbalo, za posledné 2 roky. A keď vy navrhujete dohodou
ukončiť tento zmluvný vzťah, chcem povedať iba jedno - je to šikovná formulácia; ale
otázka znie, ako dlho nám bude trvať dosiahnuť nejakú dohodu? Preto, ja si myslím, že
kolegovia by mali hlasovať za pôvodne predložený návrh pani poslankyne Gurbáľovej.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Oceňujem
návrh pani Slivenskej. Pani kolegyňa, akurát sa mi vidí, že je ten návrh vlastne veľmi
podobný tomu, čo dávala pani Gurbáľová, alebo .resp. podobný nie je, ale rieši to isté.
A plus, naozaj, ja som svoj návrh vytlačil, rozdal, aby si mohli poslanci prezrieť.
Nabudúce vás poprosím, tak isto, aby sme to vedeli. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vidíte, tu je ten problém, čo na
začiatku ste boli proti, že sme si mohli napr. aj tento návrh, ktorý vidím, že má hlavu aj
pätu, vydiskutovať. Teraz, napr. sa musí opýtať - kolegyne, že keď som za EYOF, či
mám hlasovať proti? Lebo tak som to pochopil. Ak som za EYOF, som proti tomuto
návrhu, alebo sa zdržím. Tak. Dobre. No a toto poprosím nabudúce aj kolegov,
samozrejme, keď naozaj budete mať pocit, že vám tu je dlho, nehlasujte radšej, ako byť
proti otvoreniu diskusie pri 100 miliónoch eur. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Vyhlasujem päťminútovú prestávku do
11:55. Dobre?.
- - - prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, hostia, prosím, pripravme sa na pokračovanie
rokovania. Máme pred sebou už len pár minút. Návrhová komisia mi avizuje, že je
pripravená postupne návrhy predkladať. Veci, ktoré bolo treba odkonzultovať, sa
odkonzultovali. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím zaujmite rokovacie miesta.
Kolegovia poslanci, prosím ešte... Ďakujem teda ešte raz. Budeme pokračovať
v rokovaní V. mimoriadneho mestského zastupiteľstva k téme olympiády mládeže.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, uplynulý čas som sa aj ja osobne stretol
s mnohými predstaviteľmi košických športových klubov. I môj otec je aktívny plavec,
ktorý v minulosti naše mesto a túto krajinu reprezentoval. Verte mi, že aj ja som
vychovaný v športovom duchu. Ale nedá mi, aby sme neprihliadali na zodpovednosť
a rozvážnosť. Všetkých si vážim, ktorí ste prejavili pomoc a ktorí ste hovorili o tom, že
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chcete byť súčasťou tímu, ktorý by o niekoľko mesiacov priviedol naše mesto
k úspešnému odštartovaniu olympiády mládeže. Ako som už povedal, Košice sú
metropola východu, ktorá si zaslúži poriadne športoviská medzinárodného významu.
A naozaj, ja, ako primátor, nemôžem akceptovať polovičné a zároveň predražené
riešenia pre naše mesto. Bez peňazí sa nedá prerobiť byt, postaviť chodník, ani
zorganizovať hry. Robím a urobím všetko, čo je mojich silách, aby sa šport v Košiciach
zdvihol. Mojou prioritou ostáva vybudovanie nového futbalového štadióna, ale aj
Národného tenisového centra, bez predražených riešení; a ako som už pred chvíľkou
povedal, hlavne bez provízií. To bol môj volebný program a urobím všetko pre to, aby
som ho dodržal. Mojim cieľom je a verím, že aj vaším, aby sme haly, ktoré patria
mestu Košice rekonštruovali a aby sme mohli šport posunúť do nového času. Našim
cieľom je vybudovať nové športoviská. A preto z našej dielne zároveň sme podložili aj
návrh, ktorý hovorí o budúcich investíciách. Chcem vás poprosiť, aby ste naozaj zvážili,
či sa chceme hnať smerom, ktorý môže spôsobiť v budúcnosti tomuto mestu blamáž
a problémy, alebo či dáme prednosť rozvahe a záväzkom, ktoré sme si dnes
pomenovali. Poprosím návrhovú komisiu, aby postupne predkladala návrhy, tak, ako
káže rokovací poriadok. Nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán
predsedajúci. Návrhovej komisii boli doručené 4 pozmeňujúce návrhy, 2 doplňujúce,
resp. 3 doplňujúce návrhy a potom máme základný návrh. Budeme vlastne ich čítať
v takom poradí, v akom boli doručené jednotlivými navrhovateľmi. Chcem vás poprosiť
o pokoj a pozornosť, aby sme sa nepomýlili ani my, ale ani vy pri prihlasovaní.
Ďakujem. Čiže ako prvý pozmeňujúci návrh doručil pán poslanec Michal Djordjevič.
Jeho návrh znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369 z
roku 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a § 10 ods. 3 zákona
č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov po A) berie na
vedomie informáciu o výsledku rokovania námestníčky primátora mesta Košice Lucie
Gurbáľovej a predsedu Komisie športu aktívneho oddychu Mestského zastupiteľstva v
Košiciach Ladislava Lörinca s vládou Slovenskej republiky s cieľom získať dodatočné
finančné prostriedky na dofinancovanie aktivít súvisiacich s organizáciou Európskeho
olympijského festivalu mládeže - Košice 2021. Po B) súhlasí, aby mesto Košice
organizovalo Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021, podľa zmluvy
uzavretej medzi mestom Košice, Slovenským olympijským a športovým výborom a
Európskym olympijským výborom. Po C) žiada primátora mesta Košice po a) pripraviť
návrh zmeny programového rozpočtu mesta Košice na roky 2019 až 2021 v potrebnej
výške, s možnosťou zdrojového krytia z bankového úveru; po b) vykonať všetky
potrebné úkony k zriadeniu, personálnemu obsadeniu a riadnemu chodu neziskovej
organizácie Európsky olympijský festival mládeže - Košice 2021, nezisková
organizácia. Termín: najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.“ Koniec
návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca
Djordjeviča. Nech sa páči, hlasujte teraz.
Hlasovanie č. 7 -

za: 17, proti: 4, zdržali sa: 17

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh na uznesenie nebol prijatý. Návrhová
komisia, nech sa páči.

45

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh predniesol pán
poslanec Miloš Ihnát. Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 11 ods. 4 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice, v znení
neskorších predpisov po A) súhlasí, aby mesto Košice vykonalo relevantné kroky
smerujúce k zabezpečeniu konania a organizácie Európskeho olympijského festivalu
mládeže - Košice 2021 s dátumom konania 25. 7. až 31. 7. 2021. Po B) žiada primátora
mesta Košice pripraviť návrh zmeny programového rozpočtu mesta Košice na roky
2019 až 2021, pre zabezpečenie potrebných projektov a investičných akcií. Po C)
vykonať všetky potrebné úkony k zriadeniu, personálnemu obsadeniu a riadnemu chodu
neziskovej organizácie Európsky olympijský festival mládeže - Košice 2021, nezisková
organizácia. Termín: na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva.“ Koniec
návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu
pána poslanca Ihnáta. Nech sa páči, hlasujme, teraz.
Hlasovanie č. 8 -

za: 17, proti: 4, zdržali sa: 17

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na toto uznesenie prijatý nebol. Návrhová komisia, nech sa
páči, prosím pokračujte.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Takže tretí
návrh, pozmeňujúci od pána poslanca Karabina: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach,
podľa § 6 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice, v znení
neskorších predpisov berie na vedomie informáciu primátora týkajúcu sa financovania
a realizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže - Košice 2021; Deklaruje po 1.)
záujem organizovať Európsky olympijský festival mládeže - Košice 2021, podľa
zmluvy uzavretej medzi mestom Košice a Slovenským olympijským výborom
a Európskymi olympijskými editormi. Po 2.) podporu výstavbe Národného tenisového
centra, podľa pôvodného zámeru. Žiada primátora pripraviť zodpovedajúcu zmenu
rozpočtu na najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Zodpovedný: v texte. Termín: v texte.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii. Budeme hlasovať
o poslaneckom návrhu pána poslanca Karabina. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 9 -

za: 15, proti: 8, zdržali sa: 15

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh nebol prijatý. Pokračujte prosím návrhová
komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Ďalší návrh bol od
pána poslanca Jakubova. A ten znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
a § 10 ods. 3 zákona číslo 401/ 1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších
predpisov po A) berie na vedomie informáciu o výsledku rokovania námestníčky
primátora mesta Košice Lucie Gurbáľovej, predsedu komisie športu a poslanca
Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ladislava Lörinca a poslanca Mestského
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zastupiteľstva v Košiciach Jana Jakubova s podpredsedom vlády Slovenskej republike
Richardom Rašim, za účasti zástupcov Slovenského olympijského a športového výboru
Antona Siekela, prezidenta SOŠV a Jozefa Libu, generálneho sekretára SOŠV s cieľom
získať dodatočné finančné prostriedky na dofinancovania aktivít súvisiacich
s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže - Košice 2021. Po B)
súhlasí, aby mesto Košice vykonalo ďalšie kroky smerujúce zabezpečenú konania
Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021. Po C) žiada primátora mesta
Košice po a) pripraviť návrh zmeny programového rozpočtu mesta Košice na roky 2019
- 2021 v potrebnej výške na zabezpečenie prípravy investičných akcií v roku 2019
v rámci presunov položiek v súčasnosti platného schváleného rozpočtu mesta Košice;
po b) pripraviť návrh zmeny programového rozpočtu mesta Košice na roky 2019 až
2021, v potrebnej výške na zabezpečenie realizácie investičných akcií v rokoch 2019 až
21, podľa vypracovaných projektov a rozpočtov jednotlivých investičný akcií. Po c)
vykonať všetky potrebné úkony k zriadeniu, personálnemu obsadeniu a riadnemu chodu
neziskovej organizácie Európsky olympijský festival mládeže - Košice 2021, nezisková
organizácia. A po d) zabezpečiť z úrovne mesta Košice, po dohode so Slovenským
tenisovým zväzom plynulé pokračovanie prípravy a výstavby Národného tenisového
centra, ako súčasť investícií EYOF-u. Termín: najbližšie riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva, mimo bodu b).“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu
pána poslanca Jakubova. Nech sa páči, hlasujeme.
Hlasovanie č. 10 -

za: 16, proti: 8, zdržali sa: 14

p. Polaček, primátor mesta: Návrh pána poslanca prijatý nebol. Nech sa páči, návrhová
komisia. Pán poslanec Filipko, máte slovo.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Teraz prečítam pôvodný návrh uznesenia k
materiálu, nakoľko všetky ostatné návrhy pokladané ako doplňujúce sú samostatné
uznesenie, ktoré nemenia v podstate pôvodný návrh. Návrh číslo jeden: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o výsledku rokovania
námestníčky primátora mesta Košice Lucie Gurbáľovej a predsedu Komisie športu a
aktívneho oddychu Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ladislava Lörinca s vládou
Slovenskej republiky s cieľom získať dodatočné finančné prostriedky na dofinancovanie
aktivít súvisiacich s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice
2021.“ Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Jedná sa o návrh predložený Magistrátom mesta
Košice. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 11 -

za: 26, proti: 3, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia, pokračujte.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
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neskorších predpisov žiada primátora mesta Košice vypracovať akčný plán
dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na roky 2019 až 2022
v minimálnej výške 10 mil. eur pri použití externých zdrojov v maximálnej výške
10 mil. eur a tento po prerokovaní v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva a
po schválení mestským zastupiteľstvom zapracovať dodatkom do Koncepcie rozvoja
športu na roky 2015 až 2020. Termín: do 30. 6. 2019.“ Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o pôvodnom návrhu mesta Košice.
Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 12 -

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, návrh bol prijatý. Nech sa páči Návrhová komisia.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh je pani námestníčky
Gurbáľovej: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona
č. 401/1992 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov žiada primátora mesta
Košice z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti projektu
a zabezpečenia, ukončiť všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu konania XVI.
Letného Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021. Termín:
bezodkladne.“ Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme za návrh pani námestníčky, ktorá ho
predložila. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 13 -

za: 20, proti: 16, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia, prosím
pokračujte.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší, ako samostatný návrh, predložený
pánom poslancom Strojným: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov za A) žiada
primátora mesta Košice zorganizovať opätovnú detailnú obhliadku športovísk
s majetkovou účasťou mesta Košice v zátvorke (hádzanárskeho Slavomíra Šipoša,
tenisová hala Anička, Mestská krytá plaváreň, kúpalisko Červená hviezda, Angels
Aréna, Steel Aréna) za účasti kompetentných stavebných odborníkov a projektových
manažérov. Výsledkom týchto obhliadok bude feasibility study, teda štúdia
uskutočniteľnosti, v ktorej budú zhrnuté všetky relevantné technické, ekonomické,
obchodné a finančné informácie o každom športovisko zvlášť. Termín: do 1. mája 2019.
Za B) poveruje poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorí sú členmi
Komisie športu a aktívneho oddychu, aby sa na týchto obhliadkach zúčastnili a následne
na komisii športu a aktívneho oddychu spoločne vypracovali materiál, ktorý predloží
predseda tejto komisie na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu 20. júna 2019.“ To je
všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Strojného.
Nech sa páči.
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Hlasovanie č. 14 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol schválený. Návrhová komisia, nech sa
páči, prosím pokračujte.
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Posledný
doplňujúci návrh je návrh pani poslankyne Slivenskej. Ale vzhľadom na to, že bol
schválený návrh pani námestníčky Gurbáľovej a tento návrh pani poslankyne Slivenskej
má vylučujúci charakter, návrhová komisia má za to, že sa o ňom hlasovať už nemusí.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.
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Záver rokovania
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom MZ za ich účasť.
Vyhlásil V. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
za ukončené.

Mgr. Marcel Čop
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 23.04.2019
Zapísal: A. S. Partner a Blanka Lukáčová, Oddelenie právne a majetkové, RSO MMK

Overovatelia zápisnice:
Miroslav Špak ......................................................................

Podpísal dňa: 15.05.2019

Mgr. Marcel Šaňa .................................................................... Podpísal dňa: 16.05.2019
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