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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Zápisnica
z XV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
11. februára 2013

Prítomní: podľa prezenčných listín

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol MUDr. Richard Raši, PhD., MHP, primátor mesta Košice.

Úvod rokovania

p. Raši, primátor mesta - Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci pokračujeme v rokovaní. 
- - -

K programu rokovania

p. Raši, primátor mesta - Program rokovania ste dostali v pozvánke. Chcem vám dať do pozornosti, že vám bol v sobotu elektronicky zaslaný materiál, ktorý je zaradený pod bodom číslo 11. Je to návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy, pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2013, na základe záverov komisie na posudzovanie došlých návrhov. Čiže bod 11 v sobotu vám došiel elektronicky, je zaradený do programu rokovania a chcem program rokovania doplniť o nasledujúce body. Bol by to bod 9/1. Je to Informácia o záveroch vykonaného mimoriadneho dohľadu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nad poskytovaním sociálnych služieb v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. A ako druhý bod by som zaradil bod 13/1 je to Informácia o petícii občanov Zachráňme trolejbusy. 
Nech sa páči, prosím o vaše pripomienky a doplňujúce návrhy. A ešte by som, aj keď to nemáme ako samostatný bod ale v bode Rôzne by sme sa mohli vyjadriť ku petícii občanov, ktorá prebieha práve teraz, respektíve zástupcov občanov, ktorí sa nachádzajú vo foyer nášho parlamentu. A je to iniciatíva "NIE ŤAŽBE A SPRACOVANIU URÁNU V KOŠICIACH!". Čiže nemáme to spracované ako materiál ani ako samostatný bod, ale keďže sú požiadavky na vyjadrenie sa mestského zastupiteľstva, tak v bode Rôzne by sme mohli o tejto téme diskutovať. Pani námestníčka Lenártová, nech sa páči, vaše pripomienky resp. doplňujúce návrhy.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo, chcela by som stiahnuť materiál číslo 14, ktorého som predkladateľka. Ide o materiál s názvom Výstavba viacúčelového športového komplexu na ZŠ Slobody, prenájom ako prípad osobitného zreteľa z dôvodu rozhodnutia majetkovej komisie mesta Košice, ktorí navrhujú stiahnuť uvedený bod programu rokovania z dôvodu nedostatku informácií o investičnom zámere v kontexte rozsahu žiadateľa prenájmu. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, čiže pani námestníčka ako predkladateľ pred schválením programu mestského zastupiteľstva sťahuje materiál číslo 14. Čiže tento materiál bude stiahnutý. Pán poslanec Berberich, nech sa páči.

p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ja by som vás len chcel poprosiť o ospravedlnenie pána Michala Kočiša z dnešného rokovania pretože je služobne vzdialený a včera som dostal informáciu. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím uviesť do zápisu ospravedlnenie pána poslanca Michala Kočiša kvôli tomu, že sa zdržiava mimo mesta Košice. Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie doplňujúce alebo návrhy alebo pripomienky, budeme hlasovať o jednotlivých doplňujúcich návrhoch o zaradenie bodov rokovania. Čiže budeme hlasovať o zaradení bodu 9/1 je to Informácia o záveroch vykonaného mimoriadneho dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov ktorý je zaradený ako bod 9/1. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 1 - 	za:  41, proti:  0, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - So zaradením tohto bodu ste súhlasili. Teraz budeme hlasovať o zaradení materiálu 13/1 je to Informácia o petícii občanov Zachráňme trolejbusy. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 2 - 	za:  42, proti:  0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Tento materiál ste posunuli do záverečného hlasovania o programe. Bod 14 predkladateľ materiálu na základe možnosti rokovacieho poriadku z rokovania sťahuje. Keďže sme žiadne ďalšie doplnenie alebo zmeny programu nemali, budeme hlasovať o programe ako celku aj s jeho úpravami. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 3 - 	za:  40, proti:  0, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem teda, že dnes sa budeme riadiť týmto schváleným programom rokovania aj s jeho úpravami. 
- - -

Overovatelia zápisnice:	MUDr. Igor Jutka, MPH a JUDr. Jaroslav Kaifer
- - -

Návrhová komisia

p. Raši, primátor mesta – Teraz by som poprosil predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, nech sa páči, pán poslanec Géci.

p. Géci, poslanec MZ -  Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu SMER - Sociálna demokracia, MOST - HÍD predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení Margita Adamčíková, Jozef Andrejčák a Marek Kandráč.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Ak nemá nikto iný návrh alebo pripomienky, budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie v zložení: pani poslankyňa Adamčíková, pán poslanec Andrejčák, pán poslanec Kandráč. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 4 - 	za:  40, proti:  1, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem teda, že na XV. rokovaní mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení: pani poslankyňa Adamčíková, páni poslanci Andrejčák a Kandráč. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom dvanástom rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácií prítomných poslancov.
- - -

Bod č. 1
Pokračovanie rokovania o bode č. 101 zo  XIV. rokovania MZ  dňa 10.12. 2012 -  Projekt výstavby bytových domov Obytného súboru Košice – Ťahanovce IV. a V. – návrh majetkovoprávneho usporiadania pozemkov

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 1. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci dnešné rokovanie začíname pokračovaním rokovania o bode číslo 101 zo XIV. rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 10.12.2012. Bol to materiál pod názvom Projekt výstavby bytových domov obytného súboru Košice - Ťahanovce IV. a V. - návrh majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Pokiaľ viete, rokovanie o tomto bode materiálu sme predložili na požiadavku občana, ktorá bola prezentovaná cez poslanca mestského zastupiteľstva, že prebiehajú nejaké súdne spory medzi pôvodnými a súčasnými majiteľmi spoločnosti, ktorá sa uchádza o majetkovoprávne vysporiadanie týchto pozemkov. Chcem vám oznámiť, že vám boli poslané vyjadrenia a stanovisko spoločnosti TH STAVBYT k vyjadreniam pána Štrajta, ktorý predniesol svoje námietky na zastupiteľstve 10.12. a tak isto sme dostali e-mail od samotného pána Štrajta. Čiže dovolím si to len veľmi stručne zhrnúť. Pán Štrajtl napísal: "Dobrý deň pán primátor, dovolím si vás informovať o skutočnosti, že dnešného dňa bol definitívne ukončený spor medzi mnou a mojimi bývalými spoločníkmi spoločnosti TH STAVBYT, ktorá pripravuje dostavbu sídliska Ťahanovce  IV. a V. stavba." A tak isto som dostal vyjadrenie stanovisko spoločnosti TH STAVBYT, kde sa konštatuje, že neexistuje žiaden spor s pánom Štrajtlom, neexistuje žiaden záväzok, ktorý by bol po splatnosti a že spoločnosť si riadne plní všetky daňové, odvodové ako aj zákonné a zmluvné povinnosti a neeviduje žiadne porušenie svojej povinnosti, nebola jej uvedená žiadna sankcia či pokuta na udelenie akejkoľvek sankcie či pokuty, ani nehrozí. Plus sú tu vyjadrenia, že potenciálny bývalý spor medzi bývalými spoločníkmi je vyriešený. Takže toto sú informácie k prerušenému bodu číslo 1. Otváram k nemu rozpravu. Pán poslanec a starosta Petrvalský, nech sa páči.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Všetkým prajem príjemné dobré ráno. Chcem k tejto záležitosti povedať len toľko, že mali sme jednanie s pánom Opaterným,  samozrejme, že sme si vyjasnili celú túto nepríjemnú záležitosť. A mám v ruke ešte jeden dokument z 28. decembra 2012 z Úradu špeciálnej prokuratúry,  nebudem ho celý čítať, len záver prečítam: „S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, neboli zistené žiadne porušenia zákona. Je potrebné váš podnet z 13.11. 2012 odložiť bez prijatia prokurátorského opatrenia, čím považujem váš podnet za vybavený. JUDr. Marek Sivák, prokurátor.“ Ja si myslím, že toto hovorí za všetko. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta – Ďakujem pekne. Pokiaľ sa nikto ďalší nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a ustanoveniami Štatútu mesta Košice, schvaľuje zámer spoločnosti TH STAVBYT s.r.o., ďalej len investor, zrealizovať bytovú výstavbu na území lokality Ťahanovce IV. a V. a s tým spojené s majetkovoprávne usporiadanie. Po b) zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, o budúcej zámennej zmluve, o budúcej nájomnej zmluve a o zriadení predkupného práva k nehnuteľnostiam a o spolupráci v predloženom znení, ktorá sa uzatvorí medzi mestom Košice a investorom, ďalej len zmluva o budúcej zmluve. Za c) zriadenie predkupného práva pre investora za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve a za d) prevod vlastníctva zámenu a dlhodobý nájom v zmysle zmluvy o budúcej zmluve vo vzťahu k pozemkom, ktoré sú uvedené v prílohe tejto zmluvy ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že aktuálna rozdrobenosť pozemkov, príliš mnoho spoluvlastníkov ako aj vznesené reštitučné nároky znemožňujú mestu efektívne nakladanie s týmito pozemkami. Zároveň zámer celkového majetkovoprávneho usporiadania pozemkov investorom ma následne viesť k jeho využitiu pre výstavbu bytových domov. Vzhľadom na projekt, ako vyplýva zo zmluvy o budúcej zmluve, nie je účelné dávať dotknuté pozemky pred majetkovoprávnym usporiadaním do užívania rôznym osobám, predovšetkým však investor už na dotknutom území aj nadobudol do svojho výlučného vlastníctva resp. spoluvlastníctva niektoré príslušné pozemky.“

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Na schválenie uznesenia je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, je to prípad hodný osobitného zreteľa, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 5 - 	za:  41, proti:  1, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 2
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. rokovania MZ

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 2. Vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o mojej činnosti od XIV. rokovania mestského zastupiteľstva. Koniec roka sa niesol v duchu blížiacich sa Vianoc a podujatí, ktoré mesto Košice pre svojich obyvateľov a návštevníkov pripravilo. Niekoľkodňový bohatý vianočný program a s tým spojené vianočné trhy mali aj svoj charitatívny rozmer. Predajom primátorského punču sa nám podarilo spoločne s vami a s mnohými ďalšími predstaviteľmi mesta vyzbierať takmer 12000 eur, ktoré sme rozdelili na slávnostnom novoročnom koncerte v Historickej radnici. Len aby ste vedeli, finančné prostriedky sme rozdelili pre Krajské centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých, pre neziskovú organizáciu Oáza - nádej pre nový život a pre Artest - umelecké združenie znevýhodnenej mládeže. Tak isto sme organizovali 3. ročník benefičného podujatia z názvom Anjelská kapustnica, ktorého výťažok bol venovaný občianskemu združeniu Usmej sa na mňa, na podporu realizácie letného rozvojového programu pre 60 detí s mentálnym a telesným postihnutím. Tak isto sme vianočnú kapustnicu podávali aj ľuďom bez domova, opäť s niektorými z vás, v Oáze - nádej pre nový život v Bernátovciach a tiež v charitatívnom dome Arcidiecéznej charity na Bosákovej ulici. Na Hlavnej ulici sme organizovali a privítali spoločne rok 2013, po ktorom som absolvoval niekoľko novoročných pracovných stretnutí. Či už so starostami košických mestských častí, rektormi košických univerzít či novinármi. V priestoroch Historickej radnice sme prijali súčasných aj bývalých hráčov nohejbalového klubu Dopravného podniku mesta Košice, ktorý je nielen pravidelným účastníkom, ale najmä výnimočne úspešným športom, ktorý potvrdil na majstrovstvách sveta v nohejbale, keď získal všetky 3 zlaté medaily v kategórii mužov. Obyvateľom Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici, ktoré prešlo komplexnou rekonštrukciou a modernizáciu boli odovzdané vynovené priestory, ktoré zabezpečia zvýšenie štandardu poskytovania a kvality poskytovaných sociálnych služieb. Otvoril som aj niekoľko športových podujatí. Bol to napríklad šiesty ročník medzinárodného športového podujatia Memoriál Michala Bozogáňa. Absolvoval som slávnostné zasadnutie Vysokej školy bezpečnostného manažmentu či spolu s mnohými z vás sme si pripomenuli kladenie vencov 68.výročie oslobodenia mesta Košice. Na pôde generálneho konzulátu Maďarskej republiky som sa stretol s primátorom Miškolca a generálnou konzulkou Maďarska na spoločnej tlačovej konferencii, pričom hlavnou témou stretnutia bola podpora maďarských partnerov, vzájomná podpora Košíc a Miškolca počas nasledujúceho roka. Robili sme prezentáciu programu Európskeho hlavného mesta kultúry na pôde Národnej rady, absolvoval som množstvo rozhovorov s domácimi či zahraničnými médiami. Spoločne sme absolvovali Otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý bol odštartovaním roka v ktorom sa Košice, pevne verím, stanú, ktorý sa pre Košice stane významným medzníkom v novodobej histórii. Sprevádzal som eurokomisárku a mnohých čelných predstaviteľov štátu počas týchto dní a aktívne som sa zúčastnil takmer všetkých podujatí. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem pekne za pozornosť a otváram rozpravu k tomuto bodu. 

p. Rusnák, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Potešil som sa, že sme vašu správu dostali pán primátor aj v písomnej forme a tak som si ju samozrejme prečítal. Obsahuje kopu údajov o vašich stretnutiach od Anjelskej kapustnice až po prijatie hráčov nohejbalového klubu. Skôr ma však zaujalo to, čo som sa v tejto správe nedočítal, preto som čakal či v tomto ústnom komentári svojej správy o činnosti za ostatné 2 mesiace sa k tomu nevrátite. Určite som očakával váš hlas, ako hlas prvého muža tohto mesta, v kauze memoranda o ťažbe uránu v lokalite Košíc. Je to skutočne aktivita ministerstva hospodárstva, ktorá si myslím, nemala byť urobená tak, ako bola urobená tzn. v tichosti a na pôde na ktorej urobená bola, tzn. v Bratislave. Osobne považujem za korektné, aby pán minister prišiel sem do Košíc, minimálne na túto pôdu a diskutoval o tejto veci. Nehovorím o odbornej stránke, pretože toto je diskusia vyslovene odborná a patrí na iné miesto, hovorím o tom, že od 1. februára, kedy táto informácia bola oficiálne zverejnená, mimochodom nie  samozrejme mestom, ale médiami, zavládlo zo strany mesta a vašej ticho. Druhá vec, ktorú som očakával vo vašej správe, alebo aj možno dnes v tomto ústnom dovetku, možno, poďakovanie sa Košičanom za to, že každodennou tvrdou prácou, ktorou si zarábajú na svoj každodenný chlieb, sa starajú o to, aby sa mestská kasa napĺňala a ich pričinením a to v tom, že včas a v plnej výške platia miestne dane. A samozrejme, že to bude aj poďakovaním a akýmsi ospravedlnením za to, že vaše poďakovanie na začiatku tohto roka smerovalo iba úzkej skupine ľudí, ktorí sú možno drahí, ale nie sú to všetci Košičania. No a do tretice by som si dovolil upozorniť ešte na jednu záležitosť. V nemenovanom americkom filmovom kanáli, ktorého produkciu môžeme v českom jazyku sledovať aj my, bežal ostatné 3 nedele film Horiaci ker, ktorý hovorí o dobách, ktoré sa udiali alebo aktivitách ľudí v živote po roku 68. Hovoria o tom čo sa udialo po upálení Jána Palacha. V poslednom diele tohto filmu sme práve mohli vidieť aké praktiky boli používané v tom čase a ako pravda bola zastieraná a ako sa pravda tvrdo vymáhala. Chcem upozorniť na váš otvorený list šéfredaktorom slovenských denníkov, pán primátor, kedy minimálne jedna veta vo svojom odseku môže znieť ako možno nechcený návrat do dôb minulých. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, vážený pán poslanec, materiál, ktorý som čítal, bola Správa o činnosti primátora mesta Košice. Ako ja chápem, že tento rok je prvým rokom volebným, keď idú komunálne voľby, teda keď idú voľby do vyšších územných celkov. Ale myslím si, že vaše pripomienky zo správou primátora nesúvisia. Ja by som vás veľmi poprosil, aby sme takéto veci preberali v bode Rôzne alebo pri bodoch, ktoré sú k tomu príslušné. V bode Rôzne budeme debatovať o téme uránu a kľudne sa môžeme rozhodnúť o zaradení materiálu do ďalšieho mestského zastupiteľstva, môžeme si čítať memorandum, môžeme si čítať petíciu, vyjadrenia občanov, prijať petičný výbor, ale nesnažte sa prilepiť k mojej správe môj postoj k uránu. Ja som verejne povedal, že budem akceptovať verejnú mienku a povedal som to aj dnes, dobre, takto vás láskavo poprosím, ako a tak isto správa o činnosti nemá obsahovať žiadne poďakovania. Už neviem, čo s mojou správou o činnosti od 10.12. do 10.2. má tragédia pána Palacha. Ja som študoval vysokú školu už po revolúcii. Dobre? Ja som bol aj aktívny počas revolučných dní. Tak už mi nedávajte s mojím menom do súvisu veci, ktoré naozaj s mojím menom žiaden súvis nemôžu mať. Ako,  láskavo vás poprosím, myslím si, že korektne sme doteraz vychádzali, nemá význam, aby sme si ten vzťah, aby sme ten vzťah ukončili. Dobre? Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Uzavrel som rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice berie na vedomie informáciu primátora mesta o svojej činnosti od štrnásteho rokovania mestského zastupiteľstva.“

Hlasovanie č. 6 - 	za:  43, proti:  1, zdržal sa:  1
 
p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 3
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 3. Poprosím pani inžinierku Jakubíkovú, hlavnú  kontrolórku mesta, aby uviedla Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra.

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. V písomnej forme ste mali k dispozícii správu o činnosti za rok 2012, v ktorej je uvedený súhrn kontrolných výsledkov za minulý rok. Taktiež máte k dispozícii správu o činnosti a výsledky kontról, ktoré sme vykonali od predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva a zároveň máte k dispozícii stanovisko k návrhu programového rozpočtu na rok 2013. V krátkosti uvediem, že kontrolná činnosť bola vykonaná v Základnej škole Masarykova 19 a na Magistráte mesta Košice, ktorá bola zameraná na kontrolu pokladníc za obdobie roka 2011, pričom boli zistené tieto nedostatky: prekročenie denného limitu zostatku finančnej hotovosti, nevystavovanie výdavkových pokladničných dokladov pri odvode hotovosti, vykonávanie zápisov do pokladničnej knihy neoprávnenou osobou, porušenie zákona o účtovníctve a internej smernice, nevykonávanie inventúr minimálne 4x do roka, nevedenie pokladničných kníh a vykonávanie pracovnej činnosti pokladníka pracovníkmi, ktorí nemajú uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti. Na Základnej škole Masarykova 19 boli zistené tieto nedostatky -  pri prenájme nebytových priestoroch prenajímateľ postupoval nesprávne pri určovaní výšky nájomného, nakoľko pri výpočtoch úhrad prevádzkových nákladov používal nesprávne údaje jednotlivých médií za predchádzajúce obdobie, čo neodrážalo reálny stav. Prenajímateľ neuplatňoval možnosť voči nájomcovi uplatniť si úrok z omeškania, bolo neuhradené nájomné, sa neevidovalo a  nezúčtovalo sa ako pohľadávka. Uzatvorila sa neefektívna zmluva o právnom zastupovaní advokátom, pričom pri faktúrach nebol doložený rozsah vykonaných úkonov. Pri dodávateľských prácach chýbajú náležitosti, ako napríklad súpis vykonaných prác a rozpis použitého materiálu a podobne, výber dodávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami nebol realizovaný formou prieskumu trhu. Bližšie informácie o kontrolných zisteniach sú uvedené v správe o výsledkoch kontrol a prílohu tvoria prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov. V súčasnosti sa vykonáva následná finančná kontrola v Knižnici pre mládež mesta Košice za obdobie rokov 2010 a 2011. Kontrolné zistenia budú predložené na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Taktiež prebieha kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v Základnej škole Družicová 14 za obdobie rokov 2011 a 2012. Ďakujem za pozornosť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani hlavná kontrolórka, poprosím pána riaditeľa magistrátu o vyjadrenie sa ku kontrole.

p. Lazúr, riaditeľ MMK - Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na základe kontroly Útvaru hlavného kontrolóra sme okamžite previedli nápravné opatrenia, čiže chyby, ktoré sa vlastne vyskytli na detašovaných pracoviskách mimo budovu magistrátu, čiže na stavebných úradoch a na detašovanom pracovisku Mestskej polície boli odstránené. Všade je už zavedená povinná evidencia, hmotne zodpovedné osoby a riešia sa inventarizácie v zmysle zákona. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k bodu číslo 3. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice berie na vedomie správy a stanovisko hlavného kontrolóra podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 7 - 	za:  44, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -



Bod č. 4
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2012 do 31.12.2012

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 4. Je to Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti Mestskej polície v čase od 1.7. 2012 do 31.12. 2012. Nech sa páči, pán náčelník, keď chcete urobiť krátky úvod.

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP - Vážené poslankyne, vážení poslanci a vedenie mesta, v rámci bodu 4 vám predkladám správu o činnosti Mestskej polície za druhý polrok 2012, ktorá pozostáva z nasledujúcich oblastí riadiacej a kontrolnej činnosti, personálnej práce, materiálno-technického zabezpečenia, verejného poriadku, spolupráce a prevencie ekonomickej oblastí, vymáhanie pohľadávok a úloh pre nasledujúce obdobie. Pretože táto správa je dosť rozsiahla, uvediem iba niektoré dôležité informácie. V oblastí personálnej práce a výcviku bol v porovnaní s rokom 2011 navýšený početný stav na staniciach Mestskej polície o 30 nových príslušníkov Mestskej polície na súčasný stav 199 príslušníkov. Kritériom pri rozdelení príslušníkov Mestskej polície na jednotlivé stanice Mestskej polície nielen počet obyvateľov mestských častiach územného obvodu konkrétnej stanice, ale hlavne náročnosť zabezpečenia výkonu služby konkrétnej stanice, kde sa posudzuje celková rozloha územného obvodu stanice, počet riešených priestupkov, počet kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí a taktiež špecifiká, napríklad demografické ukazovatele, kumulácie osôb s asociálnymi prejavmi správania, existencie kamerového systému a podobne. Ako príklad môžem uviesť stanicu Mestskej polície Stred, ktorá je z pohľadu rozlohy jej územného obvodu najväčšou stanicou Mestskej polície. Rovnako sa v jej územnom obvode pravidelne koná aj najväčšie množstvo kultúrnych športových spoločenských a iných podujatí Dní mesta, Medzinárodný Maratón Mieru, Košické Vianoce a taktiež v roku 2013 sprievodné akcie Európskeho hlavného mesta kultúry. Táto stanica má na celkovom počte riešených priestupkov Mestskej polície vyše tridsaťpercentný podiel. Z týchto dôvodov je na uvedenú stanicu Mestskej polície pridelený najväčší počet príslušníkov mestskej polície. V oblastí materiálno-technického zabezpečenia v prezentovanom období bol zrealizovaný nákup piatich nových motorových vozidiel Škoda Octavia, ktoré boli po dodaní pridelené a dané do užívania na jednotlivé stanice. Ďalej boli nakúpené GPS zariadenia, ktoré boli nainštalované do služobných motorových vozidiel. Vďaka týmto zariadeniam vieme okrem iného monitorovať presný pohyb služobných vozidiel prostredníctvom tzv. elektronickej knihy jázd, vieme optimalizovať spotrebu pohonných hmôt, taktiež efektívnejšie a flexibilnejšie vysielať hliadku Mestskej polície na rôzne udalosti. V súvislosti s kamerovým systémom, ktorý prevádzkuje Mestská polícia v priestoroch operačného a dohľadového centra na magistráte bola nainštalovaná nová moderná monitorovacia stena kamerového systému a boli vymenené 2 otočné kamery, ktoré boli už technicky zastarané za nové otočné kamery. Ku 31.12. na území mesta máme celkom 49 bezpečnostných kamier. Z toho: Dargovských hrdinov - 1, Juh - 1, Košická Nová Ves - 5, Nad jazerom - 14, Staré mesto - 15, Šaca - 7, Západ - 6. Viac ako 12 ročná skúsenosť s prevádzkovaním a analyzovaním výstupov z kamerového systému potvrdzuje aj fakt, že kamerový systém je účinným preventívnym nástrojom, ktorý významnou mierou prispieva k znižovaniu trestnej a inej protispoločenskej činnosti, čo potvrdzuje aj fakt, že po zavedení kamerového systému na niektorých miestach poklesol nárast trestnej činnosti až o 70 percent. V nachádzajúcom období v roku 2013 bude na úseku zabezpečovania poriadkových aktivít najnáročnejším podujatím projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý bude pozostávať zo stoviek veľkých podujatí a rôznych sprievodných akcií, situovaných prevažne v prírodných a mestských scenériách. Vzhľadom na rozsiahlosť a náročnosť zabezpečenia poriadkových aktivít je predpoklad, že niektoré podujatia budú personálne a materiálne zabezpečované nad rámec bežných plánovaných a pracovných činností Mestskej polície.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu do ktorej sa ešte pred otvorením prihlásil pán poslanec Kažimír. Nech sa páči, máte slovo.

p. Kažimír, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, vážený pán náčelník, chcem sa opýtať, hovorili ste tu o monitorovacom systéme kamerovom. Akým spôsobom sa uskutočňuje spolupráca s Krajským dopravným inšpektorátom a využívaním dopravnej ústredne, ktorá je tu na magistráte, kde sa monitorujú hlavne križovatky? Či Mestská polícia využíva tento systém pri odhaľovaní niektorých priestupkov a či vlastne tá spolupráca je na nejakej úrovni? Ďakujem. 

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči, pán náčelník, odpoveď.

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP -  Čo sa týka monitorovania križovatiek, tak s nimi nespolupracujeme až tak úzko, pretože dopravnú situáciu neriešime v dynamike, ale len v statike. Ale ak sa tam udeje niečo, že tie kamery mohli zachytiť nejaký priestupok alebo niečo podobné, tak ich požiadame a samozrejme, že by nám poskytli ten kamerový záznam. Tak tak isto aj my pre políciu.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová, po nej pán poslanec Kasterko, nech sa páči.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne. Dobrý deň pán primátor, kolegyne, kolegovia, chcem sa spýtať pána Palčika, prosím, vraveli ste o tom, že Mestská stanica Stred má najväčší počet príslušníkov. Koľko ľudí slúži počas jednej zmeny? Ako dlho približne trvá tzn. neviem či je to 6 hodín 8 hodín? Čiže, koľko ľudí máte počas bežného pracovného dňa? Koľko ich je v piatok? A koľko z toho je motorizovaných a koľko je peších v Starom meste? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Poprosil by som, pán náčelník, keby ste si popísali otázky, lebo zrejme aj ďalší poslanci položia otázky a potom na záver ich odpoviete. Čiže prvá otázka bola od pani poslankyne Blaškovičovej, pán poslanec Kasterko, nech sa páči.

p. Kasterko, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, chcel by som sa informovať, vidím v príjmovej časti Mestskej polície príjem - transfer od spoločnosti EEI s.r.o. Chcem sa spýtať, že o aké transfery ide?

p. Raši, primátor mesta - Na záver pán náčelník, dobre? Spíš si otázky. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Bereš.

p. Ihnát, poslanec MZ - Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, chcem sa len opýtať pána náčelníka pri riešení prostitúcie na Svätoplukovej ulici, či sa počíta aj s kamerou? To je tá prvá otázka. Chcem sa mu poďakovať za to monitorovanie. Fakt, ako tí chlapci monitorujú, každé 2 hodiny chodia. Takže, ďakujem pekne. 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne a pán poslanec Bereš, nech sa páči.

p. Bereš, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som len na doplnenie, ten úvod bol v podstate z odpovede na moju interpeláciu, chýbalo mi tam číslo, keď bolo vysvetlené, čo všetko sa zohľadňuje, ale aké je percento na tisíc obyvateľov? Bolo by to také, možno, porovnateľné, lebo viem, že rozloha je síce dôležitá, ale určite sa nerobí, keď zoberieme, že územie je tak Sever väčší, tak nechodia po Čermeli predpokladám mestskí policajti, takže aj ten počet obyvateľov a hustota sídlisk je podľa mňa také zohľadniteľnejšie kritérium. Ďalšia vec je, že v interpelácií som sa ešte pýtal a nedostal som odpoveď, či ešte stále pretrváva situácia, že policajti z jednotlivých staníc chodia robiť výkon služby do Starého mesta, čo sa týka vyberania pokút. To bola taká otázka, na ktorú nebolo zodpovedané. A ďalšia vec je, ako funguje kontrolná činnosť ohľadom výberu parkovného keď to má teraz súkromná firma? Či pokuty vyberá Mestská polícia, či to robí tá súkromná firma? Aká tam je spolupráca? Komu ide príjem z tých pokút? Či je to príjmom mesta alebo súkromnej firmy? A niečo k tomu. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže poprosím, pán náčelník, prvá otázka pani poslankyňa Blaškovičová: Koľko ľudí je v službe v Starom meste počas bežnej prevádzky, koľko je motorizovaných, nemotorizovaných?

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP - Počas bežnej prevádzky na Hlavnej ulici je nonstop minimálne 2 pešie hliadky. Tie sa posilňujú podľa potrieb najmä v piatky a keď sú nejaké akcie. Vtedy samozrejme, že je navýšený ten počet minimálne 2 motorizované hliadky, niekedy sú 3 až 4 motorizované hliadky na Hlavnej ulici. A nie na Hlavnej, ako v Starom meste. 
Tak, čo sa týka tej druhej otázky, ten transfer, tak tam bolo to, že sme mali ten Deň Mestskej polície. To bolo sponzorské na túto akciu vo výške 1000 eur od EEI-čka. 
Čo sa týka Svätoplukovej, to ja som už odpovedal viackrát. 

p. Raši, primátor mesta - Kamerové systémy či budú doplnené? 

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP -  Áno, my tam momentálne nepočítame s kamerovým systémom na Svätoplukovej, ako z rozpočtu Mestskej polície. Čo sme dávali aj požiadavku na Ministerstvo vnútra, tak ten kamerový systém počítame k McDonaldu, ku Steel Aréne a ku Galérii. Tam to je ako priorita.

p. Raši, primátor mesta - Potom, poprosím, pán poslanec Bereš chcel, aby sa dopĺňali percentuálne zastúpenie policajtov nielen ku rozlohe územia, ale aj ku počtu obyvateľov. Čiže treba tento údaj doplniť, čiže aby bola hodnotená mestská časť a počet obyvateľov a počet policajtov percentuálne. A potom bola otázka, či chodia policajti mestskí z iných časti mestských robiť do Starého mesta výber pokút.

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP - Áno, v rámci služby z iných častí chodia tam v rámci služby v priebehu, keď je viac motorových vozidiel, keď je to mesto preťažené, tak sú plánované tak, že idú na 2 hodiny napríklad z Jazera, napríklad z Východu a podobne.

p. Raši, primátor mesta - A rovno nasledujúca otázka. Z toho výberu pokút aký je príjem mesta?

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP - No, z výberu pokút je komplet, to je všetko pre mesto. 

p. Raši, primátor mesta - Čiže pokuty, ktoré sú vybraté sú príjmom mesta. 

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP - Áno, sú v plnej výške príjmom mesta. Tam ešte čo bola ešte spolupráca s EEI-čkom?

p. Raši, primátor mesta - To bolo to, že keď je EEI správcom, že ako vlastne putujú finančné prostriedky, ktoré sú vybraté za pokuty, či je to príjem mesta cely objem. 

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP - Áno, v plnej výške. 

p. Raši, primátor mesta - Aj odťahová služba? 

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MP - Aj odťahová služba. Pre EEI-čko nejde nič. 

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k bodu číslo 4 a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, berie na vedomie správu podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 8 - 	za:  44, proti:  1, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 5
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré  boli  prednesené na XIV. rokovaní MZ dňa 10.12.2012

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 5. Poprosím pána riaditeľa magistrátu, aby uviedol Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIV. rokovaní dňa 10.12. 2012. Nech sa páči, pán riaditeľ máte slovo.

p. Lazúr, riaditeľ MMK -  Ďakujem za slovo. Na interpelácie a dopyty bolo odpovedané v zákonných lehotách. Samozrejme sú tu úlohy, ktoré niektoré sú už dnes fyzicky splnené, ďalšie sú závislé od verejných obstarávaní, budú splnené v priebehu roka. Potom sú to úlohy, ktoré majú priamu väzbu na stanovený rozpočet a na finančné zdroje, ktoré idú nad rámec možností mesta. A ďalšia skupina úloh je, kde je potrebné riešiť majetkové vysporiadanie. Čiže toto bolo aj poskytnuté pánom poslancom, poslaneckému zboru. Poprosím správu zobrať na vedomie. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne pán riaditeľ. Otváram rozpravu k bodu číslo 5. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie správu podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 9 - 	za:  46, proti:  1, zdržal sa:  0
 
p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 6 
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2013 – 2015

p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Pod bodom číslo 6 predkladám materiál Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2013 až 15. Dovoľte mi, aby som tento materiál, ktorý je kľúčový pre fungovanie mesta uviedol. Návrh rozpočtu vychádza z finančných možností mesta. Zároveň rešpektuje zákon o obecnom zriadení a zákon o štátnom rozpočte v oblasti prerozdelenia podielových daní pre obce a dotácií na prenesený výkon štátnej správy predovšetkým v oblasti školstva a sociálnych služieb. V rámci konsolidácie v súlade s memorandom popísaným medzi vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, bolo nevyhnutné v rozpočte hľadať rezervy a ušetriť v bežných výdavkoch oproti schválenému rozpočtu v roku 2012. Na mzdách a odvodoch je to 5 %, a na tovaroch a službách 10 %. Tieto úspory sú premietnuté v Programe 10 Podporná činnosť Magistrát mesta Košice v celkovej sume 500000 eur. Zároveň sme rešpektovali odporúčania ministerstva financií a ZMOS, aby mestá a obce prispeli ku konsolidácií verejných financií vykázaním prebytkových rozpočtov. Je to súčasť bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií, a to v súlade s metodikou ESA 95, ktorá je pre Slovensko záväzná. V súlade s týmto kritériom sme zostavili bežný a kapitálový rozpočet na rok 2013 ako prebytkový s prebytkom takmer 1000000 eur. Celkový rozpočet bežný, kapitálový a finančné operácie je vyrovnaný. Okrem splnenia tejto požiadavky sú rozpočtom kryté výdavky na všetky základné funkcie a zároveň sú v ňom zahrnuté výdavky na dofinancovanie investičných projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry a ďalších troch väčších investičných projektov, ktoré sú financované z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a úverových prostriedkov. Je to rekonštrukcia Základnej školy Kežmarská 30, ukončená rekonštrukcia Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici, či rekultivácia skládky v Myslave. Sú to projekty, ktorých dátum vzniku sa datuje do starších období. Čo sa týka mestských častí, napriek tomu, že vývoj financií nie je zďaleka taký, aké sú potreby mesta, rozhodol som sa do návrhu programového rozpočtu zastabilizovať objem finančných prostriedkov pre mestské časti na úrovni roku 2012, a k tomu pre malé mestské časti vyčleniť časť 10000 eur na kapitálové výdavky, 30000 eur pre veľké mestské časti. Tak isto na kapitálové výdavky, ktoré nechávam na rozhodnutí daných mestských častí. Je tam ešte jedna časť bežných a kapitálových výdavkov, ktorá je v kompetencii vedenia mesta. Túto časť v obmedzenej miere som zachoval a bude použitá ako rezerva v prípade nutnosti kreovania rozpočtových opatrení, a v prípade nenaplnenia finančných príjmov mesta chcem použiť na vyrovnanie tejto disproporcie práve túto rezervu tak, aby mestské časti, ako tomu bolo v roku 2011 aj v roku 2012, nemuseli v priebehu roka meniť svoje rozpočty a rozpočtovými opatreniami znižovať bežnú prevádzku a regulovať svoje bežné príjmy a výdaje. Podielové dane z príjmov fyzických osôb sme teda rozpočtovali na úroveň 60 mil. eur. Je to konzervatívny odhad. Ale aj počas minulých rokov, vezmem len rok 2012, keď ministerstvo financií prognózovalo 62,8 milióna eur a realita bola len 59,6 milióna  eur. Aj toho roku sme sa rozhodli podielové dane dať do návrhu na základe našich odhadov a nie prognóz ministerstva financií práve preto, aby sme nemuseli v priebehu roka siahať na finančné prostriedky, či už mestských častí alebo iných subjektov, ktoré sú naviazané na tento rozpočet. Z hľadiska financovania dochádza k niektorým zmenám. Možno tá najzákladnejšia zmena je financovanie centier voľného času. Financovanie centier voľného času prechádza zásadnou zmenou a to v tom, že centrá voľného času budú financované na žiaka alebo na toho, kto sa zúčastní krúžkovej činnosti a na obec v ktorej sa nachádza. Práve kvôli tomu sme oznámili starostom obcí a miest, ktorých obyvatelia chodia k nám do centier voľného času, pretože navštevujú základné školy v našom meste, že budeme žiadať na každého žiaka, ktorý navštevuje danú obec, ktorý býva v danej obci a chodí do krúžkovej činnosti do mesta, budeme žiadať, aby s ním prišli aj financie. Sú to financie určené na krúžkovú činnosť a nemôžeme ju dotovať, keď sú viazané prostriedky na hlavu. Napriek tomu si myslíme, keďže je avízo, že niektoré obce si budú otvárať centra voľného času, aby tieto prostriedky nestratili, preto si myslíme že k poklesu financií na centrá voľného času dôjde. Ale pokiaľ študent z obce alebo z mesta v okolí Košíc bude chcieť navštevovať centrum voľného času, bude musieť obec poslať aj s ním finančné prostriedky. Ináč bude musieť tento rozdiel kompenzovať, aby sme to nemuseli kompenzovať my, z nášho mestského rozpočtu, keďže nejde o obyvateľov mesta. 
Čo sa týka dane z majetku, je tam vyšší príjem z dôvodu schválenia zvýšených sadzieb daní, ale zároveň v časti dane, tovary a služby sú oproti roku 2012 nižšie príjmy v objeme 863000 eur. Tým hlavným dôvodom je to, že sa očakáva nižší príjem za uloženie odpadu od spoločnosti U. S. Steel Košice z dôvodu nižšej produkcie tak, ako to bolo aj v roku 2012. Čo sa týka nedaňových príjmov, sú to príjmy z prenájmu majetku mesta obchodným spoločnostiam, príjmy z dividend spoločnosti Kosit, Mestských lesov, príjmy z prenájmu školského majetku a ostatné príjmy z prenájmu majetku mesta. Ale sú tu aj administratívne poplatky. Sú tu rôzne pokuty a penále vyberané Mestskou políciou, či poplatky od klientov sociálnych zariadení alebo poplatky za pobyt v školských zariadeniach. Celé tieto príjmy sú vyššie oproti roku 2012 o 67000 eur. 
Granty a transfery. Sú rozpočtované vo výške 26,7 milióna eur. Najvyšší podiel tu majú dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva  22 mil. eur. Tak isto očakávame v tejto časti väčší príjem z grantov o približne 1,9 milióna eur z dôvodu očakávaného príjmu z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry a tak isto vyššiu dotáciu v oblasti školstva na prenesený výkon štátnej správy. Je to viac o 330000 korún. Čo sa týka údajov o transferoch na vzdelávanie, sú už presne stanovené podľa rozpisu Ministerstva školstva a pokrývajú aj zvýšené výdavky na mzdy o 5 %. Rozpočet, ktorý bol zverejnený a ktorý máte k dispozícii, obsahuje údaje o normatívoch na vzdelávanie. Odhadom to bolo vo výške 21640000 eur. To aktuálne číslo, ktoré sme upresnili na základe informácie z ministerstva školstva je 21974000 eur. Čiže o tento rozdiel o sumu 334148  eur  bude upravené uznesenie v schvaľovacej časti v bode 1, nakoľko toto je presné číslo, ktoré nám z týchto prenesených kompetencií účelovými  transfermi dôjde. 
Čo sa týka kapitálových príjmov, najväčšia časť očakávaných príjmov je očakávaný príjem z dražby objektu na sídlisku KVP na Hemerkovej ulici. Ako viete, prvá dražba bola neúspešná, ja verím, keďže táto informácia bude zverejnená a verejne známa, že sa obchodné centrum na sídlisku KVP na Hemerkovej ulici podarí predať. Granty a transfery vo výške 46,5 milióna eur predstavujú prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry a projekty Európskej únie na refundáciu prostriedkov z EÚ na splátky krátkodobých úverov. 
Čo sa týka výdavkov, výdavky sú tak isto rozpísané. Možno si všimnete, že v oblasti MESTO RODINY je znížený objem finančných prostriedkov o 300000. Nie je to kvôli redukcií niektorých činností, je to kvôli tomu, že je rozpočtovaný nižší transfer na dávky v hmotnej núdzi a prídavky na deti, pretože oproti roku 2012 sa nám znížil počet ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi. To je 200000 eur a 100000 eur je z dôvodu zníženého príjmu z nájmu obecných bytov. Je to jednak kvôli zmene kategorizácie bytov ale aj kvôli odpredaju bytov a samozrejme aj kvôli asanácii. 
Čo sa týka mesta kultúry a výraznému nárastu, ten výrazný nárast je spôsobený tým, že očakáva sa tu príjem finančných prostriedkov z Európskej únie a štátneho rozpočtu, najmä v súvislosti s financovaním projektu Európske hlavné mesto kultúry. A kapitálové výdavky predstavujú 38,1 milióna, tak isto ide o dofinancovanie investičných projektov. 
Čo sa týka ZDRAVÉHO MESTA, je tu úspora oproti minulého roku 100 tisíc eur. Tak isto nie je to kvôli redukcii niektorých činností, je to kvôli tomu, že toho roku si bohužiaľ nemôžeme dovoliť dotáciu na basketbalový klub a ďalších 50000 eur predstavuje úsporu tým, že sa nekonajú niektoré významné podujatia, ktoré sa konali v minulom roku, napríklad Juniorské majstrovstvá sveta v orientačnom behu, či vo vzpieraní. V školstve sme sa snažili zachovať rozpočet aj s pokrytím nárokov a miezd učiteľov. Preto je vyšší o 330000 eur. Sú tu spomínané prenesené kompetencie. 
Čo sa týka dopravy, bežné výdavky sú nižšie o milión eur. Zase to zdôvodním. Bežná údržba je nižšia o 400000 eur, ale nie kvôli tomu, že by sa redukovala bežná údržba ciest a komunikácií, ale kvôli tomu, že sa podarilo odsúťažiť na rovnaký rozsah údržby komunikácií nižšiu sumu. Teda tá úspora je kvôli prebehnutému verejnému obstarávaniu. Ďalšia úspora výdavkov je 680000 eur. A to je kvôli tomu, si to pamätáte, v minulom roku muselo mesto ako stopercentný akcionár Dopravného podniku mesta Košice kompenzovať 670000 eur, ktoré súviseli s prehratým súdnym sporom so spoločnosťou OutClaim. 
O bezpečnosti sme tu rozprávali. Čiastka navýšenia súvisí najmä s prijatím nových policajtov v roku 2012. V Programe 10 PODPORNÁ ČINNOSŤ je avizovaná úspora na mzdách 5 %, na tovaroch a službách 10 %. 
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Poprosím pána Laského, po ňom pán poslanec Süli.

p. Lasky, poslanec MZ - Dovoľte aby som vás informoval. Finančná komisia riadne zasadala a odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť programový rozpočet mesta Košice na roky 2013 a 2015, vrátane predložených pozmeňujúcich návrhoch. Skúsim ich upresniť. Pozmeňujúce návrhy spočívajú: zvýšiť bežné príjmy  transfery zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na vzdelávanie o 334148 eur a zároveň bežné výdavky v programe číslo 4 Školstvo, transfery na vzdelávanie o 334148 eur . A druhý pozmeňujúci návrh: zvýšiť bežné výdavky v Programe číslo 1 Mesto rodiny, podprogram 1 Sociálne služby, aktivita Stravovanie dôchodcov o 21000   eur, presunom z Programu číslo 9 Interné služby, podprogram 6, Ostatná podporná činnosť, aktivita a záväzky mesta Košice. 
Na finančnej komisii nikto nemal žiadne námietky, všetci boli „za“. Ďakujem pekne. 

p. Süli, poslanec MZ - Pán primátor, chcel by som sa spýtať, ohľadom tohto rozpočtu, čo je tu predložené, aké sú riziká v tomto rozpočte? A konkrétne by ma zaujímalo, že aký je posun v kauze Strelingstav a ako vyzerá nejaké reálne riešenie v dohľadnej dobe? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Hneď odpoviem, keď môžem. Možno ste si všimli, že v Programe Interné služby máme zahrnuté vyššie výdavky o 612 tisíc eur. Ale je to najmä z dôvodu súdneho rozhodnutia týkajúceho sa nehnuteľnosti Hlavná 70. Čo sa týka kauzy Strelingstav, stále prebiehajú rokovania medzi právnym zastúpením mesta Košice a medzi spoločnosťou, ktorá je majiteľom pohľadávok voči mestu. Prebiehajú v dvoch úrovniach. Teda jedna úroveň je opätovná právna analýza celého procesu a hľadanie možností mesta, ako v tomto procese ešte pokračovať z hľadiská možných oddialení týchto rozhodnutí. Druhá vec je dohoda v prípade, pretože vieme, že v danom súdnom procese rozhodol Najvyšší súd o merite vecí a určil znaleckú organizáciu, ktorá určila sumu, ktorú by malo mesto zaplatiť. Toto druhé vyjednávanie prebieha v oblasti výšky sumy a teoretických možností splácania, teda ako a čím. Takže, akonáhle tieto rokovania budú ukončené, boli požiadané aj súdy, aby dovtedy nerozhodovali, tak vás budem informovať a predpokladám, že akonáhle bude informácia, zvoláme k tomu aj mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, aby sme sa vedeli rozhodnúť ako ďalej, pretože tie manévrovacie možnosti máme obmedzené a hlavne z hľadiska vysúdenej sumy. Takže to je momentálny stav. Konkrétnejšie informácie vám dám hneď, ako sa ukončia rokovania právneho zastúpenia mesta s danou spoločnosťou. Pán starosta Hlinka.

p. Hlinka, poslanec MZ - Chcel by som sa opýtať vo vzťahu k prehratému súdnemu sporu s OutClaimom, či za tento nelichotivý výsledok, ktorý sa negatívne prenáša do nášho rozpočtu, pretože sme jediný zriaďovateľ a akcionár dopravného podniku, či kto a kedy bude vzatý na istú zodpovednosť vyplývajúcu so všeobecne právnych predpisov? Pretože vyzerá to tak, ako keby tu bolo nejaké mlčanie a to, čo by malo za tým nasledovať, t.j. vyvodenie istých záverov, dôsledkov, nateraz o tom ja osobne neviem nič. Je to iba o hľadaní akéhosi dôvodu, čo s tým budeme robiť. Ale zaujímavé by bolo pre nás všetkých a pre verejnosť vedieť, či tá história, ktorá tomu predchádzala, tomuto súdnemu sporu, či ľudia, ktorí okolo toho chodili boli zodpovední za to v tej dobe, či budú nejakým spôsobom hmotne alebo ináč stíhaní? 
K samotnému návrhu rozpočtu, samozrejme, môžem povedať možnože aj za niektorých mojich kolegov, že sme radi, že tento rozpočet pri všetkej problematike, ktorá súvisí s nedostatkom výberu podielových daní v našej spoločnosti, teda v ekonomike Slovenska, že je riešený vo vzťahu k potrebám mestských časti tak, ako je a zabezpečuje vlastne istým spôsobom stabilitu v zmysle plánovania našich aktivít, ako aj prežitia ako takého. Takže myslím si, že môžeme, ja za seba, za Juh, poďakovať. Isteže by si každý z nás vedel predstaviť aj iný návrh, ale musíme prihliadať na to všetko, čo s tým súvisí, a na tie povinnosti a úlohy, ktoré mesto Košice má aj voči ostatným subjektom, ktoré sú napojené na rozpočet mesta. 
K Programu 5 Doprava, podprogram Investície, budovanie dopravnej infraštruktúry mám poznámku. Tu sa v oblasti kapitálových výdavkov nateraz plánuje preinvestovať 351000 eur na výstavbu odbočovacieho pruhu Rastislavova a Kukučínova, vrátane aj ďalšieho rozšírenia komunikácie od Milosrdenstva po Kukučínovu. Na Rastislavovej ulici, všetci veľmi dobre vieme, že tento ťah je veľmi dopravne zaťažený. Takže ja to samozrejme veľmi pozitívne prijímam v záujme aj na všetkých účastníkov dopravy ale aj obyvateľov Košíc. Zostáva však tu jedna nedoriešená téma a požiadavka. A to je prísľub, ktorý bol daný z úrovne mesta, že je potrebné riešiť celkové riešenie križovatky na Kukučínovej ulici a Rastislavovej ulici, vzhľadom na očakávanú dostavbu Kulturparku, ktorý bude so sebou prinášať zvýšené nároky na účastníkov, na návštevníkov. A vieme veľmi dobre, že Kukučínova ulica, Zborovská ulica, Mlynárska ulica, Vojvodská ulica, to sú ulice, ktoré v minulosti samozrejme netušili, že taký obrovský rozvoj tam v susedstve nastane. Dokonca sa tam budujú krásne nové byty v jednej časti bývalých kasární. Toto všetko bude spôsobovať nároky na príjazd, odchod a ďalšie s tým súvisiace veci. Keď sme tento návrh územného rozvoja prerokovávali v tejto danej lokalite v našom miestnom zastupiteľstve na Juhu, tak naše zastupiteľstvo prijalo po vysvetlení istých možnosti reálnych, ktoré sú v rozpočte mesta v tom čase uznesenie s dodatkom, že súhlasíme, ale žiadame, aby sa táto situácia komplexne doriešila. Ja viem, že je nedostatok peňazí, ale prosím, ak budú nejaké možnosti nejakého krytia finančného alebo z nejakej rezervy, treba hľadať na to prostriedky, pretože ten Kulturpark nemôže fungovať tak, že síce Rastislavova bude štandardne dobavená a rozšírená a toto všetko okolo, čo súvisí s tým zostane tak, ako je dnes. Takže poprosím o pamätanie sa aj na tento problém. 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, s faktickou pripomienkou na vystúpenie pána starostu Hlinku, pán poslanec Ihnát.

p. Ihnát, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ja by som chcel len ako fakt, fakticky zareagovať na pána starostu Hlinku, ja sa vrátim k tej kauze OutClaim, to je DPMK. Som člen dozornej rady Dopravného podniku mesta Košíc, takže k tomu určite mám čo povedať. Treba povedať, že som nikdy nebol v pozícii v takej, aby som pchal hlavu do piesku pred problémom. Vždy som bol ten, ktorý skôr inicioval nejaké riešenia. A ja osobne som toho názoru, nechcem to teraz nejako rozvíjať, ale viacej informácií k tomu vie určite povedať pán generálny riaditeľ Hrehorčák. A to z dôvodu toho, že celá dozorná rada asi 3x sedela len kvôli tomuto problému. A verím tomu, že kvalifikované informácie podá práve pán generálny riaditeľ. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, nech sa páči, poprosím pána riaditeľa Hrehorčáka, aby nám podal informáciu.

p. Hrehorčák, generálny riaditeľ DPMK - Dobrý deň pán primátor, ctené zastupiteľstvo. Kauza OutClaim. Po právnej analýze sme pristúpili k vyrovnaniu alebo k dohode s proti stranou. Keby sme to neurobili v tom čase, doteraz by sme platili asi 17 a pol tisíc euro mesačne navyše. Takže ako pán Ihnát, člen dozornej rady už spomenul, my sme boli dozornou radou zaviazaný vykonať všetky kroky, ktoré by viedli k trestnoprávnej postihnuteľnosti vedenia v tom čase, ktoré uzavrelo tie zmluvy. My sme to aj urobili. Podali sme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ale od orgánov činných v trestnom konaní sme dostali odpoveď, že v danej kauze podľa nich nedošlo k trestnému činu. Takže to stíhanie zastavili. Takže myslím, že toľko k tomu. Momentálne žiadne procesné veci k tomuto nekonáme. 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Kažimír, po ňom pán poslanec Berberich.

p. Kažimír, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Takže k rozpočtu mám dve pripomienky. Jedna je taká pozitívna. Chcem poďakovať primátorovi aj pánovi námestníkovi, šéfovi komisie dopravy, že v Programe Doprava, podprogram 3 Dopravná infraštruktúra a údržba cestnej svetelnej signalizácie sa objavila položka 99000 eur, tzn. bežné výdavky, údržba riadiacej ústredne, ktorá tu funguje, ktorá pomáha dopravnej polícii pri objasňovaní dopravných nehôd. Ja verím, že táto suma samozrejme pomôže aj tomu, aby tá dopravná ústredňa plnila také funkcie, ako plní v Bratislave a v Prahe, kde policajt môže vyhodnotiť aktuálnu dopravnú situáciu a samozrejme úpravou signálnych plánov, vie pustiť viac vozidiel do jedného jazdného pruhu. Tam ešte nie sme, ale myslím si, že pokiaľ sa tam pravidelne každý rok vyčlení určitá suma, tak aj Košičania v podstate budú to môcť pocítiť pri tých najhlavnejších dopravných uzloch. Takže ešte raz, jedno poďakovanie. Verím, že tam naštartujeme ďalšie samozrejme kroky, aby k tomu sme sa postupne dopracovali. 
A druhá pripomienka, pán primátor, pozeral som si rozpočet v časti Dotácie pre mestské časti. Beriem všetko, čo tu bolo povedané a akceptujem aj to, že respektíve som rád, že aspoň ostala tá úroveň ako v minulom roku. Ale nedalo mi to a pozrel som si rozpočet obce Valaliky, ktorá má približne 4180, nie približne, v piatok mala 4185 obyvateľov, tzn. toľko ako MČ Krásna. Výnos dane z príjmov, podielové dane, majú vo výške 1210900 eur. Krásna má 475261 eur. Celkový rozpočet nebudem radšej spomínať, samozrejme je tam aj Základná škola, ale v tejto súvislosti chcem poprosiť, vzhľadom k tomu, že mesto je správcom komunikácií, tam kde jazdí MHD a na štátnej ceste 2/552 hlavne centrum Krásnej, kde jazdí MHD je v dezolátnom stave. Výtlky niektoré sú už aj životu nebezpečné nielen pre auto, ale aj pre vodiča. Tak isto je tam problém s rigolmi. Rigoly si myslím, že v 21. storočí už takéhoto charakteru nemajú miesto. Takže, keď môžem poprosiť, pokiaľ sa nájdu dostatočné finančné zdroje, tak či v priebehu roka alebo v priebehu ďalšieho roka, aby mesto na to nezabudlo, pamätalo, lebo mesto je zodpovedné za tento stav, aj napriek tomu, že ako starosta aj súčasný starosta aj z vlastných zdrojov sme sa snažili tento stav zmierňovať a upravovať. Pokiaľ samozrejme je to možné. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, s faktickou pripomienkou na pána poslanca Kažimíra pán starosta Hlinka.

p. Hlinka, poslanec MZ – Faktická pripomienka. 
Nie na p. Kažimíra, ale na pána riaditeľa z dopravného podniku. Len jedna poznámka.  „Že mimo trestno-právnej zodpovednosti.“ Všetci dobre priemerne znalí ľudia vieme, že existujú aj iné formy právnej zodpovednosti, vrátane teda hmotnoprávnej, občianskoprávnej a podobne. Takže ma udivuje, že keď to orgán činný v trestnom konaní kvalifikoval, že nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty, že sme sa s tým takto ľahko uspokojili, pri takejto veľkej sume. To nie je veľmi správny postup. A minimálne sa mali zaoberať a odporúčam riaditeľovi, aby sa zaoberali aj týmito ďalšími veľmi obvyklými spôsobmi. A niekedy veľmi efektívnejšími spôsobmi z právnej zodpovednosti, ako je samotná trestná zodpovednosť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže pán generálny riaditeľ, poprosím a podľa mňa vás k tomu uznesie aj dozorná rada, aby ste zanalyzovali ešte ostatné formy. Ide o peniaze. Čiže ostatné možné formy, keď trestnoprávna zodpovednosť bola uzavretá, tak sú iné formy právneho vymoženia škody, ktorá vznikla. Pán poslanec Halenár s faktickou poznámkou.

p. Halenár, poslanec MZ - Faktická pripomienka. 
Ja na tú istú tému, ako pán poslanec Jutka, lebo bol veľmi malý čas na reagovanie, na podanie faktickej. Ja naozaj už neviem, čo povedať k tomu, aby sme... Ako je možné podať poslancom takúto okusanú chabú informáciu o neuveriteľnom postupe dopravného podniku? Akí sú právnici v dopravnom podniku, keď takto formulovali podanie? Čo sú to tam za neschopní ľudia? Ako je možné, že nám riaditeľ dopravného podniku nepovie, kto podpisoval zmluvu. Kto konkrétne je podpísaný pod zmluvu s OutClaimom? A kto konkrétne je podpísaný pod vypovedanie tejto zmluvy? Prečo nemôžeme vedieť tieto mená tu nahlas dnes a teraz? Ako je možné podávať na nejakého neznámeho páchateľa, kde všetko je popodpisované? Všetky listiny sú niekde. To je predsa výsmech. Ja neviem, či si mám myslieť, že či my sme z pomocnej školy nejakej prišli? Alebo tu sú všetci tak na tých dôležitých postoch v meste múdri ľudia, že si z nás môžu robiť verejne posmech? Žiadam teda toho riaditeľa dopravného podniku, aby nám to tu jasne povedal, kto konkrétne vypovedal zmluvu a z akých dôvodov?

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, poprosím vás, až to nie je problém, určite nie je, nech vám donesú veci súvisiace s vypovedaním zmluvy a potom v bode Rôzne by som vás poprosil, určite tu všetci budeme aj na bod Rôzne, aby ste nám prečítali kto podpísal zmluvu, kto vypovedal zmluvu. Myslím si, že sú to údaje, ktoré už v médiách odzneli x-krát, lebo tu nie sú žiadne tajnosti, takže poprosím vás. Dobre? Prichystajte sa, aby ste podali komplexnú informáciu, aby tu bola všeobecná spokojnosť. 
Čo sa týka pána poslanca Kažimíra. Máte pravdu, je to tak, ako hovoríte. Stále si myslím, že fungovanie Krásnej v rámci mesta je väčšou výhodou pre Mestskú časť Krásna, ako keby fungovala sama. Lebo ide o mestskú hromadnú dopravu, svetlá mnohé veci, aj pridanú hodnotu, ktoré mesto Košice Krásnej poskytuje tým, že je súčasťou. Ale je fakt, tie rozdiely sú také. Na druhej strane verím, že obyvatelia Krásnej sú radi, že zatiaľ, teda, že sú súčasťou mesta Košice. Pán poslanec Berberich, po ňom pán poslanec Jutka.

p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. K rozpočtu by ma zaujímali dve veci. Týkajú sa tiež dopravy. Aj napriek vysvetleniu, by som sa rád opýtal, pretože myslím, že každý, kto prejde po košických cestách, vidí na niektorých miestach teda určite ten katastrofálny stav. Tak ma trošku zamrzelo, že teda sa neobjavila v rozpočte žiadna súvislá oprava, ako tomu bolo povedzme aj v minulosti. To je jedna vec, jedna otázka a tiež, že prečo teda tie súvislé opravy nie sú. A druhá vec, tiež sa týka dopravy, čo sa týka Slaneckej  cesty. Tiež sa to tam nejako neobjavilo. Viem, že Mestská časť Jazero vždy pri rozpočte na to poukazovala a tentokrát neviem prečo sa neozýva. Takže, ďakujem pekne. A ešte by som teda na kolegu nadviazal, na kolegov, ktorí rozprávali predo mnou, ak sa teda bavíme o nejakej zodpovednosti za kauzy z minulosti. Konkrétne tak si myslím, že by bolo treba aby sme dostali aj informáciu o Strelingstave. Lebo aj to je kauza. Aj za tú je niekto zodpovedný. Takže skúsme aj na to odpovedať potom. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poviem krátko k tým cestám. Problém, tá suma je nižšia, pretože sa lepšie odsúťažila firma. Ale tie súvislé opravy, možno si nie všetci pamätáte, za súvislé opravy v rokoch 2005 až 2008 bol vzatý úver, ktorý mesto bude splácať až do roku 2018. Je to viac ako milión eur ročne. Čiže súvislá oprava je možná, len sa potom musíme dohodnúť znova na vzatí úveru presne na túto činnosť. A môžeme sa do toho znova pustiť. Len viac ako milión eur ročne si tlačíme až do roku 2018 za opravy, ktoré skončili v roku 2008, čiže je to vec peňazí. A čo sa týka kauzy Strelingstav, súhlasím s vami. A verte mi, toto bude rozobraté tak, že od úplného vzniku, teda od toho, ako kedysi sa podpísala zmluva, ktorá potom bola vypovedaná. A keď tam bude možný trestnoprávny dosah, tak urobíme všetko. Či už trestnoprávnou alebo inou formou, aby sme sa k tomuto vrátili, lebo na počiatku bola zmluva. A tak to bolo. Ďakujem pekne, pán poslanec Jutka, nech sa páči.

p. Jutka, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, nedá mi, aby som nezareagoval na to, čo otvoril pán poslanec Hlinka, tému OutClaim. Myslím si, že ani terajšie vedenie DPMK, ani vtedy, keď ja som bol predseda predstavenstva, v podstate sme museli túto zmluvu nejakým spôsobom akceptovať. Jej vypovedanie a museli sme sa s tým vysporiadať. Myslím si, že ani terajšie vedenie a tak isto ani ja, keď som bol predseda predstavenstva, sme hľadali akékoľvek riešenie, ktoré by som povedal, bolo najmenej poškodilo dopravný podnik. Ani jeden z terajšieho vedenia určite za túto kauzu nemôže. Musí sa s ňou ale vysporiadať. Toľko k OutClaimu. 
A nedá mi, aby som nezareagoval trošku k rozpočtu. K samotnému rozpočtu ako nemám nejaké zásadné pripomienky, ale svojho času som dostal od námestníka primátora, pána inžiniera Jakubova odpoveď na interpeláciu ohľadom výstavby detského ihriska Petzvalová, kde mi bolo napísané, čo som aj akceptoval, že vlastne mesto v súčinnosti s mestskou časťou sa bude podieľať na výstavbe a dokončení detského ihriska na Petzvalovej ulici. A v tomto rozpočte samozrejme nemôže tento rozpočet riešiť podrobnosti, ale chcel by som požiadať v podprograme 3 Zdravé mesto Košice a v programe 3 podprogram 4 Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život, Starostlivosť o zeleň, kde je kapitálový transfer pre Správu mestskej zelene vo výške 100000 eur, aby sa aspoň 15000 eur viazalo na výstavu tohto detského ihriska, keďže som dostal som prísľub mesta a chcel by som, aby takýto transfer bol aj fyzicky zrealizovaný. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Ako som už povedal, okrem tých 30000, čo kapitálovo dostane každá veľká mestská časť, vieš, že časť vyhradených na projekty, ktoré mestské časti predkladajú, takže, to vieme použiť aj z týchto finančných prostriedkov. Aby sme nemuseli... je to už zaradené v programe. Sú tu  bežné a kapitálové výdavky, ktoré sú tak, ako sme tým istým spôsobom, ako sme riešili osvetlenie na Grote, čo sme 30000 poslali mestskej časti. Tak takouto žiadosťou môže osloviť mestská časť priamo mňa a vieme to takto vyriešiť. Pán starosta Petrvalský, nech sa páči, máte slovo.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Ja som sa k programovému rozpočtu vyjadroval už na mestskej rade aj na finančnej komisií, že bohužiaľ, ale na dnes asi lepší rozpočet nezostavíme. Ale vrátim sa k tým komunikáciám. Už sme o tom tiež rozprávali, že mesto Košice doplácame veľmi silne na koeficient, ktorý je pre nás daný, na rozdiel od mesta Bratislava. Pokiaľ by sa dal tento koeficient aspoň trošku zmeniť, že by do mesta pritieklo viac peňazí, tak už by sme lepšie dýchali. Už by sa dali aj cesty lepšie opravovať, lebo vidíme, že tie cesty sú skutočne v katastrofálnom stave a pokiaľ my nevyriešime nejaký doplňujúci externý zdroj, ktorý by prišiel do mestského rozpočtu, tak dovtedy tie cesty určite nevyriešime a budeme chodiť po takých cestách po akých chodíme. A to by bolo veľmi zlé. Takže ja osobne by som poprosil poslancov Národnej rady, kde by malo dôjsť k nejakej politickej vôli alebo politickým jednaniam, či by skutočne sa nedala trošku zreálniť koeficient pre mesto Košice, na základe ktorého by pritiekli nejaké extra zdroje do tohto mesta, ktoré by sa dali na takéto záležitosti použiť skutočne vo všetkých veciach. Pokiaľ sa pozriete, máme rozpočet napätý až na 100 percent. Nie je dobré takto  fungovať. Nedá dá sa. Ešte chvíľu, ale potom už skutočne sa nám cesta pod nohami rozpadne totálne a nebudeme vedieť, čo s ňou. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán starosta, uzatváram rozpravu a ešte predtým ako dám slovo návrhovej komisii, chcem povedať, že mohli by sme v tomto postupovať. Keďže tie koeficienty vznikli kedysi na návrh ZMOS-u, tak sme tu členovia ZMOS, starostovia mestských častí, tak isto aj ja, ako primátor, čiže mohli by sme ísť zase tým postupom. My dáme žiadosť za zvýšenie koeficientu. Dobré by bolo, aby sme tú žiadosť okrem odôvodnenia aj nejako nadefinovali, nejakým indexom a predložíme to ako starostovia a primátor mesta zase tou cestou, ako to bežne cez ZMOS ide. Ten ZMOS má väčší výhľad ako naša individuálna žiadosť. A s tým, že k tomu urobíme elektronické odôvodnenie. 
Ďakujem pekne, chcem vás požiadať o podporu tohto materiálu, ktorý je pre fungovanie mesta samozrejme kľúčový. Myslím si, že preto, aby sme všetci v tejto ťažkej dobe fungovali, je potrebná jeho podpora. Bez ohľadu na to, aký svetonázor vyznávame. Takže ja vás chcem poprosiť o podporu tohto materiálu a poprosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca Laského, ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje zvýšenie bežných príjmov, transfery zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na vzdelávanie o 334148 eur a zároveň bežné výdavky v Programe číslo 4 Školstvo - Transfery na vzdelávanie o 334148 eur a zvýšiť bežné výdavky v Programe číslo 1 Mesto rodiny, podprogram 1, Sociálne služby aktivita Stravovanie dôchodcov o 21000 eur, presunom z Programu číslo 9 Interné služby podprogram 6 Ostatná podporná činnosť aktivita Záväzky mesta Košice. Ďakujem všetko. 

Hlasovanie č. 10 - 	za:  45, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči návrhová komisia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice schvaľuje po 1) programový rozpočet mesta Košice na rok 2013. Príjmy celkom 186953924 eur, výdavky celkom 186953924 eur. Rozdiel 0. Bežný rozpočet príjmy 125637194 eur, výdavky 123396256 eur, rozdiel prebytok 2240938 eur. Kapitálový rozpočet, príjmy 58899723 eur, výdavky 52152899 eur, rozdiel schodok mínus 1253176 eur. Finančné operácie, príjmy 10417007 eur, výdavky 11404769 eur, rozdiel schodok mínus 987762 eur. Po 2) Rozpočtové opatrenie, viazanie rozpočtovaných výdavkov v Programe číslo 4 Školstvo v bežnom rozpočte vo výške 1000000 eur. Po 3) Rozdelenie  podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti podľa predloženého návrhu. Po 4) Rozdelenie účelových finančných prostriedkov pre mestské časti nasledovne: po a) opatrovateľská služba vo výške 800000 eur pre mestské časti podľa predloženého návrhu, po b) účelové prostriedky na bežné výdavky vo výške 410000 eur pre Mestskú časť Juh podľa predloženého návrhu a pre Mestskú časť Staré mesto podľa predloženého návrhu, po c) účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti podľa predloženého návrhu, po d) účelové finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti na verejnoprospešné služby a investičné akcie 10000 eur pre malé mestské časti a 30000 eur pre veľké mestské časti. Uvedené finančné prostriedky budú mestským častiam poukazované priebežne na základe predložených faktúr a iných daňových dokladov. Po 5) Použitie finančných prostriedkov vyplývajúcich z regulatívov v rozpočtoch mestských časti s účelovým určením na verejnoprospešné práce, zeleň, komunikácie, verejné osvetlenie, zimná údržba na územie príslušnej mestskej časti alebo na údržbu majetku zvereného mestom do správy mestskej časti. Všetky schválené účelové finančné prostriedky a odvody z regulatívov podliehajú finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku. Po 6) Dotáciu v zmysle VZN číslo 76 Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho za účelom zabezpečenia aktivít všetkých národnostných menšín, ktoré pôsobia v meste Košice vo výške 3000 eur, Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice za účelom zabezpečenia aktivít v oblasti ekumenizmu a duchovného rozvoja v spolupráci so všetkými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na území mesta Košice vo výške 4000 eur. Ďalej poveruje primátora mesta Košice podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 a zákona číslo 583/2004 aktualizovať rozpočet o uhradené záväzky presunom zo schváleného rozpočtu z Programu číslo 9 Interné služby, záväzky z minulých rokov do príslušného programu a podprogramu a podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej únie, o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov, o návratné zdroje financovania a ich splácanie súvisiace s predfinancovaním investičných projektov podporených zo zdrojov EU a zo štátneho rozpočtu. Po ďalšie berie na vedomie Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014 a 2015 podľa predloženého návrhu. Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2013 a na roky 2013 a 2015.“

Hlasovanie č. 11 - 	za:  45, proti:  1, zdržal sa:  0
 
p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
Ďakujem veľmi pekne všetkým ešte raz. Ďakujem pekne za podporu rozpočtu.
- - -

Bod č. 7 
Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 7. Pod bodom číslo 7 je materiál Návrh na zmeny a doplnenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78 o čistote a verejnom poriadku. Ako viete na základe protestu prokurátora sme museli zmeniť všeobecne záväzné nariadenie o čistote a o verejnom poriadku a toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je pripravené dnes, jeho cieľom je dosiahnutie, respektíve maximálne priblíženie sa pôvodnej úprave VZN a to jednak čo sa týka používania pyrotechnických výrobkov, jednak obmedzenia predaja používania alkoholických nápojov s cieľom dosiahnuť rozumný kompromis medzi absolútne voľným konaním dotknutých osôb a príliš reštriktívnym obmedzením. Ten absolútny zákaz bol práve protestom prokurátora vytýkaný. Preto sa predložilo všeobecne záväzné nariadenie v takej forme, aby mestá, mestské časti mali kompetenciu upravovať používanie alkoholických nápojov či pyrotechniky vo svojich častiach. Otváram k bodu 7 rozpravu. Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, legislatívno-právna komisia sa zaoberala týmto všeobecne záväzným nariadením a z jej poverenia by som si dovolila vám predložiť návrh na jednu zmenu v paragrafe 8, ktorý hovorí o zákaze predaja, podávania, požívania alkoholických nápojov v čase od piatej hodiny do tretej hodiny nasledujúceho dňa, spôsobom takým, že písm. a) až e) hovoria: „v okolí areálov, v okolí zdravotníckych zariadení“. Legislatívno-právna komisia vzhľadom na vymožiteľnosť práva v tomto prípade odporúča, aby slovíčko „v okolí“ bolo nahradené slovíčkom „vo vzdialenosti 25 metrov“ od tých jednotlivých prevádzok. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Rozprava k bodu číslo 7. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh od pani poslankyne Adamčíkovej a tento pozmeňujúci návrh znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje podľa príslušných ustanovení v paragrafe 8 ods. 1 písm. a) až e) znejú: po a) v areáloch škôl, školských, predškolských a výchovno-vzdelávacích zariadení, na detských ihriskách a vo vzdialenosti 25 metrov od nich, po b) vo vzdialenosti 25 metrov od zdravotníckych zariadení. Po c) vo vzdialenosti 25 od úradov štátnej správy, územnej samosprávy, súdov a ďalších orgánov verejnej moci, po d) vo vzdialenosti 25 metrov od obchodných centier. Po e) vo vzdialenosti 25 metrov od účelových zariadení, registrovaných cirkví a náboženských spoločností, kostolov a iných modlitební“. 

Hlasovanie č. 12 - 	za:  45, proti:  0, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím ďalej návrhovú komisiu.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78 o čistote a verejnom poriadku podľa predloženého návrhu so schváleným pozmeňujúcim návrhom.“ 

Hlasovanie č. 13 - 	za:  45, proti:  0, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 
- - -

Bod č. 8
Zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice 2012, zmena č. 65, 66 a 67

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 8 predkladám materiál Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2012, zmena číslo 65, 66 a 67. Poprosím pani architektku Királyovú aby nám uviedla materiál.

p. Királyová, hlavný architekt mesta - Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice sa týkajú, ako bolo spomenuté, troch lokalít. Prvá lokalita Magnezitárska ulica navrhuje zmenu z pôvodnej funkcie občianskej vybavenosti, časť územia zmeniť na výrobnú zmenu nezávadnú, ako je tam uvedené v textovej časti. Druhá zmena sa týka preloženia komunikácie, ktorá bola v severnejšej polohe, teraz sa prekladá vzhľadom na rešpektovanie vlastníckych vzťahov do južnej polohy. Tá komunikácia je prepojením medzi tejto oblastí a sídliska Ťahanovce. Tieto prúžky, ktoré sú tam, tak sa pričleňujú z východnej strany zeleni, ktorá je z východnej strany. Je to vlastne zeleň, ktorá bude kompaktná vo väzbe na funkciu, ktorá tam je, ktorá sa nemení a zo západnej strany vlastne tiež ostáva prúžok pôvodná komunikácia, mení sa na občiansku vybavenosť. To je lokalita Magnezitárska. 
Druhá lokalita sa týka lokality za Hornádom. Táto pôvodná funkcia občianskej vybavenosti severnej strane, teda tohto územia, sa zväčšuje o tzn. že tá občianska vybavenosť sa rozširuje východným a západným smerom s tým, že tak isto sa preložila komunikácia, ktorá opäť rešpektuje vlastnícke vzťahy ale nadväzuje sa na pôvodný bod napojenia Masarykovej ulice a pôvodný bod napojenia na Prešovskú cestu. Tzn. rieši ešte v území zmenu funkčného využitia, v strede územia, kde podľa funkcie bola občianska vybavenosť a bývanie viacpodlažné, na nezávadnú výrobu. Tak isto sa navrhuje presmerovanie komunikácie, ktoré je vzhľadom na obslužnosť mestskej hromadnej dopravy ako vo výhodnejšej polohe alebo vo výhodnejšom tvare, je obslúžiteľné to územie. 
Tretia lokalita Napájadlá sa týka, pôvodná funkcia priemyslu je navrhovaná na malopodlažnú zástavbu. Táto lokalita je z tej východojužnej strany od komunikácie Napájadiel navrhovaná vzhľadom na takú, nejakú izoláciu, to je územia malopodlažnej zástavby zeleňou a občianskou vybavenosťou, zo západnej strany je od železnice navrhovaná občianska vybavenosť, zeleň, šport a tak isto ešte prešrafované to občianskou vybavenosťou. To je z dôvodu tých negatívnych vplyvov od železnice, aby boli vlastne realizované tieto stavby. Lokalita je napojená na jestvujúcu dopravnú sieť. V podstate táto lokalita navrhuje takú revitalizáciu územia, ktoré je v súčasnosti nevyužívané. Ten priemysel sa z mesta vytláča a máme overené, že vlastne v tomto území, v minulosti sa uvažovalo vo väzbe na východnú stranu to bolo bývanie na tej južnej strane alebo na tej západnej strane, bola taká ťažšia výroba, táto sa z tohto územia vytláča, už sa pretvára na občiansku vybavenosť, napríklad od tej ulice Slaneckej, kde vlastne ide občianska vybavenosť. V minulosti to bola robená zmena a vlastne pomalými krokmi sa vytláča priemysel, ťažký priemysel sa stade dostal preč a ostáva tam len nezávadná výroba. Tzn. že táto zmena je v súlade s týmito zmenami, ktoré sa tam dejú v tom území.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k bodu číslo 8. Pán poslanec Lasky, po ňom pán poslanec Berberich, nech sa páči.

p. Lasky, poslanec MZ - Ja len krátku informáciu, že týmto bodom sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá má odporúčajúci charakter pre mestské zastupiteľstvo schváliť tieto zmeny a doplnky. Ďakujem pekne.
 
p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť k tej lokalite Jazerskej, ak dovolíte. Vítam každú takúto iniciatívu, ktorá pomôže rozvoju danej lokality, pretože momentálne je tam nevyužívaná, takže myslím, že je to vhodná vec. Ale chcem upozorniť na niektoré veci, pretože je treba myslieť dopredu. Pri preštudovaní tejto dokumentácie na túto zmenu som nenašiel nikde zmienkou o riešení Slaneckej cesty, ktorá sa v tejto súvislosti, teda jedná sa o lokalitu o ktorej sa bavíme,  teda bývalá priemyselná zóna na západnej strane Slaneckej cesty, sa nachádza. Návrh zmeny ako sme počuli, túto lokalitu mení na polyfunkčnú časť, kde bude malopodlažná zástavba a dopravne by mala byť napojená na križovatku Napájadlá v mieste obslužnej komunikácie bývalého mlynu. V prednej časti je už zrealizovaná prevádzka McDonald a plánuje sa tam ďalšia výstavba obchodných služieb. V minulosti sa pri takýchto zmenách zaviazali investori vybudovať časť Slaneckej cesty. Možno si spomeniete na Tesco a na Jednotu a to aj so zreteľom na to, že zmeny, ktoré sa idú prijímať alebo aj predtým sa prijímali, zhodnotili predmetné územie. A takto to bude aj teraz v tomto prípade. Nakoľko v uvedenej lokalite bývam, tak myslím, že je zrejmé, že už teraz na Slaneckej je problém a pri tejto výstavbe sa podľa mňa tá doprava len zahustí. Čiže bude problém ešte väčší. Čiže o tomto probléme sa vo všeobecnosti vie a ešte raz teda chcem poukázať na to dopravné riešenie. Myslím, že aj v minulosti na to bolo veľmi často poukazované. Pani starostka na to poukazovala. A pokiaľ som si pozrel materiál, teraz je kladné stanovisko. Tak sa veľmi tomu čudujem, pretože pokiaľ sa dobre pamätám v predchádzajúcom volebnom období dokonca bolo prijaté také uznesenie a neviem, či bolo zrušené, že Mestská časť Jazero,  presne si ho nepamätám, možno by mi pani starostka vedela to presnejšie povedať, že bolo prijaté uznesenie, kde teda mestská časť nebude súhlasiť s aktivitami takýmito rozvojovými, ktoré sa teda plánujú v okolí Slaneckej cesty, pokiaľ nebude riešená Slanecká cesta v tejto súvislosti. Takže ja chcem teda upozorniť len na to dopravné riešenie a preto som sa pýtal aj pri rozpočte na Slaneckú cestu, pretože túto zmenu považujem za možnosť, kedy by sa ta Slanecká  aspoň na tej určitej časti, kde je dotyk s tou lokalitou novou, ktorú ideme meniť, teda na jej dobudovanie. Ešte mi dovoľte položiť otázku k tejto súvislosti. Ak teda sa neplánuje v mestskej kase na to vyčleniť nejaké prostriedky, čo celkom chápem, pýtam sa či teda by nebolo vhodné zaviazať nejako investora, napríklad aby nejakým finančným príspevkom na túto dopravnú investíciu prispel. A teda moja otázka ešte na útvar hlavného architekta, či neočakáva teda v budúcnosti problémy v tejto lokalite a prečo tá zmena nepočíta aj s dobudovaním tej príslušnej časti Slaneckej cesty? Takže k tomu by som poprosil nejaké stanovisko. Potom na základe odpovede sa zariadim, ako budem hlasovať za tú zmenu. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja len krátku reakciu kým dám slovo pani starostke. Na to, aby sme mohli k čomukoľvek kohokoľvek zaviazať, musí vedieť, že na danom území niečo urobiť môže. Čiže záväzok, ktorý vy chcete, určite bude súčasťou územného rozhodnutia a potom stavebných povolení, kde tam sa bude komunikovať naďalej s mestskou časťou, pretože presne tak, ako hovoríte, akákoľvek investícia urobená v tejto lokalite musí nám priniesť ten benefit, že okrem potencionálneho biznisu investora nám opraví cestu, ktorú nám opraviť treba, ktorá bude jednak viacej zaťažená, ale hlavne na ktorú my finančné prostriedky nemáme. Čiže keď sa toto schváli, vytvorí sa potencionálnemu investorovi zrejme biznismodel, ktorý chce realizovať, súčasťou čoho musí byť aj zhodnotenie prístupových ciest a zabezpečenie komunikácie. Čiže to musí byť neoddeliteľnou súčasťou, lebo ináč by to nemalo význam ani pre neho, keby sa tam ľudia, ktorí tam majú bývať nevedeli dostať tam alebo späť. Čiže to určite bude. A toto je len úplný začiatok niečoho, čo môže priniesť nejaký ekonomický model niekomu, kto tu chce investovať. Pani starostka, faktická poznámka na pána poslanca.

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo pán primátor. Neviem prečo sa čudujete, pán Berberich, pretože tam sa momentálne mení jedna doprava za inú dopravu. Čiže nákladné autá, ktoré chodili do Hydiny, tak budú vymenené za osobné autá  tam bývajúcich. A tu mestská časť veľmi nemala na výber. Pretože rozhodnutie bolo, alebo tam ostane niečo zdevastované s asociálmi a rozbúrané budovy ktoré o 2, 3 roky by nám tam zaťažovali životné prostredie alebo druhý variant, že to tam bude kultivovane žiť. Takže toto my sme veľmi na výber teda nemali. A riešiť nejaké rodinné domy podmienkou, že investor má dať neviem koľko miliónov do Slaneckej cesty, tiež nebolo veľmi korektné voči investorovi. Nemajte obavy, ja každého investora stiahnem jak sa patrí, ale v tomto prípade... Áno, áno, existuje niečo také, ako účet mestskej časti a už nám tam aj pár korún prišlo! Takže, ďakujem za slovo. 

p. Süli, poslanec MZ - Tí, ktorí sú proti revitalizácii územia. Chcel by som im dať do pozornosti, neexistuje mäsopriemysel, mlyn je v konkurze, všetky firmy, ktoré tam boli a všetky veľké podniky, ktoré tam boli nešťastne umiestnené oproti veľkej sídelnej jednotke, kde bývajú ľudia, boli tam ohromné podniky, ktoré znečisťovali ovzdušie, zaťažovali cestu. Chvála pánu Bohu aj ten parovod je už pomaly ale isto minulosťou, lebo prechádza sa na horúcovod. Sú tam urobené také zásahy, ktoré ja len privítať môžem ako poslanec mesta. Aj keď tam nebývam, ale cestoval som cez to územie a tak, ako pani starostka povedala, nechodia tam už nákladné motorové vozidlá ale budú tam chodiť osobné a nebudú tam nepretržite nákladné autá chodiť, ale budú tak ráno a možno k večeru zaťažovať tuto cestu. Ale podstatne menej, než predtým. Všetky problémy, ktoré mesto má s dopravou, nie je to tým, že sa tam niečo vybuduje, to je tým, že zvyšuje sa počet registrovaných motorových vozidiel, hlavne osobných. A veru, nevieme si dať pomaly isto rady s touto zvýšenou frekvenciou nakoľko niekedy vyzerá tak, že cestovné na mestských hromadných dopravných prostriedkoch, teda autobus, električky, je to o niečo vyššie a neoplatí sa chodiť električkou, autobusom, ale radšej osobným motorovým vozidlom, lebo keď tam si sadnú dvaja, traja, ich to vychádza lacnejšie. A je to jedna komunikácia tá Slanecká cesta, je odkiaľ z Trebišova a vôbec tejto východnej časti kraja prichádza ráno hlavne veľa áut, a potom odchádza veľa už zase poobede. Takže ja by som doporučil, aby sme to schválili, aby sme začali robiť aj na ostatných takzvaných brown fieldov v meste, ako napr. Magnezitka, Baňa Bankov. Viete koľko ich je čudných území, ktoré vyzerajú tak, že keby si to niekto odfotil, tak by si povedal, že je to nejaká mesačná krajina. A žiaľbohu je to také dedičstvo toho mesta, a ako z toho výjsť vonku? Len nájsť investorov, ktorí sú schopní investovať do tohto zdevastovaného územia. Nič iné.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Berberich, faktická pripomienka na pána poslanca Süliho. Nech sa páči.

p. Berberich, poslanec MZ - Faktická pripomienka. 
Ďakujem pekne. Ja len som chcel pripomenúť, že môj príspevok nemal byť chápaný, že som proti rozvoju. Ja som hneď v prvej vete povedal, že mi je jasné a som rád, že sa tam niečo ide diať. Len som chcel upozorniť na tento problém. Bol mi vysvetlený. To je všetko. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. A budeme potrebovať každý hlas, pretože na zmenu je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a Štatútu mesta Košice po a) berie na vedomie: po 1) súhlasné stanovisko podľa predloženého návrhu, po 2) vyhodnotenie pripomienok podľa predloženého návrhu. Po b) schvaľuje zmeny a doplnky podľa predloženého návrhu, po 2) doplnok podľa predloženého návrhu, po c) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej častí územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou doložkou podľa § 28 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vyhodnotenie vyhotovenie registračného listu podľa § 28 ods. 5 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a jeho doručovanie príslušnému ministerstvu Slovenskej republiky spolu s kópiou uznesenia o schválení územnoplánovacej dokumentácie uloženie zmien a doplnku číslo 65 Magnezitárska, číslo 66 za Hornádom, číslo 67 Napájadlá – územno-plánovacia dokumentácia hlavná sídlisková aglomerácia Košice na meste Košice a na stavebnom úrade mesta Košice a na obvodnom úrade odbor výstavby a bytovej politiky v Košiciach do troch mesiacov od jeho schválenia v mestskom zastupiteľstve.“

Hlasovanie č. 14 - 	za:  42, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 9 
Návrh na zmenu a doplnenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 9. Je to Návrh na zmenu a doplnenie predmetu podnikania činnosti obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice. Veľmi krátko materiál uvediem. Táto zmena súvisí s rozhodnutím mesta prenajať obchodnej spoločnosti transformátorovú stanicu nachádzajúcu sa na Alejovej ulici číslo 2. A teda Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ako budúci nájomca tejto stanice požiadal URSO o vydanie povolenia v rozsahu dodávky elektriny a distribúciu elektriny. A preto je potrebné, aby toto mohol robiť pre nájomníkov v tejto oblasti, aby to mal povolené aj v svojom predmete podnikania. 
Otváram rozpravu k bodu číslo 9. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice po a) schvaľuje zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice s.r.o. článok IV. - Predmet podnikania činnosti takto: po a) zmenu bodu 53 nové znenie: „výroba tepla a rozvod tepla“, po b) doplnenie bodu 54 v znení: „dodávka elektriny, distribúcia elektriny“. Po b) ukladá konateľovi obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice s.r.o. po a) zabezpečiť zápis zmien v obchodnom registri, po b)  vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny. Zodpovedný v texte, termín bezodkladne.“

Hlasovanie č. 15 - 	za:  43, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 9/1 
Informácia o záveroch vykonaného mimoriadneho dohľadu MPSVaR SR nad poskytovaním sociálnych služieb v SSP mesta Košice a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 9/1. Je to bod, ktorý je doplnený na rokovanie tohto zastupiteľstva. Je to Informácia o záveroch vykonaného mimoriadneho dohľadu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny nad poskytovaním sociálnych služieb v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. Rozhodol som sa zaradiť tento materiál preto, aby ste mali informáciu, čo mimoriadny dohľad Ministerstva práce zistil na Stredisku sociálnej pomoci. A aj preto, aby sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo, ako bude pokračovať z hľadiska ďalšieho pôsobenia riaditeľa Strediska sociálnej pomoci pána doktora Valka. Viete, že opakovane prichádzali mnohé informácie, bohužiaľ aj dezinformácie z niektorých médií, ktoré uvádzali ničím nepotvrdené fakty ohľadom tragickej udalosti, ktorá sa jednej z klientiek stala. Preto máte v materiáli, ktorý máte pred sebou závery z vyšetrovania a z kontroly, ktoré robilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Je tu pán riaditeľ Valko, ktorý vám zodpovie na všetky otázky. Za mesto je tu pani Dudová, pod ktorú spadá oblasť poskytovania sociálnych služieb. Budete mať alebo respektíve v materiáli sú predložené 2 návrhy na uznesenie. Tým prvým materiálom je alternatíva A) že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vykonanom mimoriadnom dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. Tou druhou alternatívou je že berieme na vedomie túto informáciu aj o prijatých opatreniach a odvolávame pána doktora Valka z funkcie riaditeľa Strediska sociálnej pomoci. Pokiaľ po rozprave, a pokiaľ, po zvážení všetkých faktov schválime alternatívu A pán doktor Valko ostane vo funkcii riaditeľa Strediska sociálnej pomoci. Pokiaľ sa neschváli alternatíva A, budeme hlasovať o alternatíve B, kde sa máte možnosť rozhodnúť o jeho ďalšom pôsobení. - Kým dám slovo doktorovi Valkovi, chcem vám oznámiť niektoré skutočnosti. Prijal som zástupcov zamestnancov zo Strediska sociálnej pomoci a tak isto som prijal zástupcov obyvateľov zo Strediska sociálnej pomoci. Myslím, že aj zástupcovia zamestnancov aj zástupcovia obyvateľov alebo klientov Strediska sociálnej pomoci, ktorí mi doniesli svoje stanoviská. Sa tu nachádza... je to podpora proti odvolaniu riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, podpísaná, tu mám originály pri sebe, zamestnancami, takmer všetkými okrem jedného. Pokiaľ mám dobrú informáciu. A tak isto mám stanovisko obyvateľov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Tak isto mám to tu, kde je podpísaná nadpolovičná väčšina klientov Strediska sociálnej pomoci, ktorí ma požiadali o stretnutie, aby sa vyjadrili proti odvolaniu pána riaditeľa Valka. Pretože aj podľa nich tragédia, ktorá sa v stredisku stala, nesúvisela s jeho činnosťou a mechanizmy, ktoré boli aj kontrolnými orgánmi vytknuté ako nesprávne, a ktoré sú už opravené, boli alebo respektíve systémové kroky, ktoré boli chybné, pretrvávali už od samotného založenia Strediska sociálnej pomoci a teda nemali súvis s pôsobením pána riaditeľa v tomto stredisku. Takže, pokiaľ ktokoľvek z vás chce, môže prísť a nahliadnuť k originálom stanovísk obyvateľov aj zamestnancov Strediska sociálnej pomoci, ktorí ma žiadajú, aby sme teda v odvolávanie pána riaditeľa Valka nezasiahli. Ja by som teraz otvoril rozpravu. A ako prvé by som dal slovo pánovi riaditeľovi, nech nám túto záležitosť a najmä medializované skutočnosti ozrejmí, ako tomu bolo, pretože opakovane sa hovorí citujem: „o  kauze 3 dni mŕtvej“ napriek tomu, že nikdy to nebolo žiadnym relevantným orgánom potvrdené. Nech sa páči, pán riaditeľ máte slovo.

p. Valko, riaditeľ SSP - Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci. Dňa 7.9. vykonali zamestnanci odboru kontroly vládneho auditu štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny kontrolu v poskytovaní sociálnych služieb v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej 4. V zápisnici o prerokovaní protokolu zo dňa 14. 11. 2012 sú uvádzané závery, ktoré sa týkajú formálnych nedostatkov v domácom poriadku zariadenia pre seniorov na Garbiarskej číslo 4 a domácom poriadku zariadenia opatrovateľskej služby na Južnej triede 23. V týchto záveroch sa konštatuje, že je potrebné odstrániť všetky zákazy, tzn. zákaz využívať bytovú jednotku pre iných, zákaz vyvesovania bielizne a perín do okien, zákaz vetrania do spoločných chodieb a podobne. Sú to závery, ktoré sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, ktoré boli v rozpore. Zo strany poskytovateľa boli nedostatky odstránené prerobením domácich poriadkov v oboch zariadeniach. Ďalším nedostatkom v protokole sa uvádza, že v zariadení na Garbiarskej číslo 4 nie je zavedený systém individuálnych rozvojových plánov pre jednotlivých klientov. Tento systém nebolo možné realizovať, pretože Stredisku sociálnej pomoci neboli doručované rozhodnutia z Magistrátu mesta Košice, v ktorých je jasne deklarované o aký druh a aký rozsah sociálnej starostlivosti daný klient potrebuje. Následne zariadenie pristúpilo k vypracovaniu menných zoznamov a požiadalo Referát sociálnych služieb Magistrátu mesta Košice o zaslanie týchto rozhodnutí pri jednotlivých obyvateľov. V súvislosti s poskytovaním sociálnej služby dotyčnej nebohej, je len konštatovaný deň, kedy došlo k úmrtiu. Dátum ani hodina nie je spochybňovaná, tak ako to odznelo v médiách. Na vysvetlenie dodávam, že podľa evidencie so stravovacej prevádzky je preukázateľné, že strava bola odoberaná v termíne od 20.8. až do 27.8.  Teda denne. Z písomného hlásenia zdravotných sestier strediska vyplýva, že zomrelá bola nájdená 28.8. 2012 bez oneskorenia niekoľkých dní. List o prehliadke mŕtveho obsahuje možný dátum úmrtia 25.8. 2012. Podľa zákona 576 z roku 2004 Z. z. paragrafe 43 je uvedené, že lekár pri zisťovaní smrtí vychádza zo súčasných poznatkov vedy a v metodike vyplňovania o prehliadke mŕtveho je dátum úmrtia iba predpokladaným dátumom. Opakujem, predpokladaným. Presný dátum úmrtia je možné najpresnejšie zistiť len vykonaním súdnolekárskej pitvy. Jednoznačné stanovenie presného dňa a hodiny úmrtia by preto umožňovala len súdnolekárska pitva a znalecké dokazovanie, ktoré však nebolo vykonané. Bola vykonaná len patologicko-anatomická pitva, ktorá sa zaoberala príčinou úmrtia, čo bolo v danom prípade kardiorespiračné zlyhanie. Z uvedeného vyplýva jednoznačný záver, že akékoľvek spochybňovanie, ako informácie, ktoré odzneli v médiách sú založené len na subjektívnych informáciách zo strany obyvateľov, ktorí ju údajne videli pred troma dňami. Dotyčná pani bola samotárska, uzavretá osoba, ktorá s ostatnými  obyvateľmi len veľmi málo komunikovala. Chodila do zamestnania, v zariadení sa preto zdržiavala pomerne málo. Na doplnenie vysvetlenia ešte dodávam, že zamestnanci strediska veľmi správne nahlásili celý prípad policajným orgánom, aby predišli rôznym rečiam a pochybnostiam o úmrtí dotyčnej osoby. Ale aj zo strany policajných orgánov nebola nariadená súdnolekárska pitva. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Páni, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ja len ešte doplním, že tie procesné alebo systémové chyby, ktoré boli vytknuté Ministerstvom práce sociálnych vecí, teda upriamme na to pozornosť, boli systémové kroky alebo algoritmus práce s klientmi nastavený dlhodobo. Čiže neboli to zmeny, ktoré by nové vedenie Strediska sociálnej pomoci urobilo. Takže išlo to tak dlhodobo. Teraz je to pozmenené presne tak, ako kontrola povedala. Chcem ešte povedať jednu vec, ktorá je to síce v kompetencii vedenia mesta, ale keďže v tejto udalosti došlo, pán riaditeľ bude postihnutý odobraním celého osobného príplatku, ktorý má podľa § 10 zákona č. 553 z roku 2003. Pokiaľ sa schváli alternatíva A. Pokiaľ by sa schválila alternatíva druhá už nebude o čom rozhodovať. Pani námestníčka Lenártová, po nej pán poslanec Kažimír.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo, dovolím si povedať niekoľko postrehov, keďže sociálna agenda je mojou agendou. Chcem povedať iba to, že treba dať za alebo treba ohodnotiť pozitívne manažérske pôsobenie pána riaditeľa. A to jednak počas rekonštrukcie celého objektu, ktorá prebiehala za plnej prevádzky. Naozaj, celá rekonštrukcia, aj z jednotlivým presťahovávaním klientov, prebehla bez akýchkoľvek problémov, čo je naozaj pri veku klientov nie ľahké. Čiže naozaj tam v súčinnosti s našim referátom, kde boli poskytnuté malometrážne byty na presťahovanie, naozaj to bolo bez akýchkoľvek väčších problémov. A ešte chcem upriamiť pozornosť na udalosť, ktorá možno v histórii nemá obdobu. A to, že kapacita zariadenia je plne obsadená. Je tam v súčasnosti 190 klientov, čiže je plne obsadená kapacita, čo v histórii neviem, či bolo a v poradovníku je iba 44 žiadateľov. Takže za to určite si zaslúži pán riaditeľ aj celý kolektív pochvalu. Ďakujem pekne. 

p. Kažimír, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pána riaditeľa na tú poslednú vetu, ktorá je tu v tom stanovisku, na ten odber stravy z kuchyne. Je možné, že by stravu za tú klientku odobral niekto z personálu? To je jedna otázočka. A druhá otázočka. Je pravdou, mám takú informáciu od vašich zamestnancov, že veľmi dlho respektíve vôbec nemali dezinfekčný prípravok na ruky? Aj napriek tomu, že prebaľujú a v podstate starajú sa tam o rôzne stavy? Až vaším príchodom ten dezinfekčný prípravok tam bol? A tretia pripomienka je taká, že mňa osobne kontaktovali aj zamestnanci, respektíve zástupca zamestnancov, ktorý sa postavil za zotrvanie pána riaditeľa. A kontaktovala ma aj klientka alebo jednu esemesku som dostal, potom som s ňou rozprával, ktorá bola za odvolanie pána riaditeľa. Keď som neskôr zistil, prečo bola za odvolanie, tak bola za odvolanie kvôli tomu, lebo pán riaditeľ prepustil, teraz neviem, či to bol jej syn alebo niekto iný, kvôli nesplneniu si nejakých pracovných povinností. Takže v podstate z toho som si urobil záver, čo sa týka zamestnancov alebo zamestnankyne, ktorú si myslím, že nikto netlačí do toho, aby podpisovala nejaký papier za riaditeľa. A z toho samozrejme som si  vyvodil aj ja nejaký záver. Ďakujem pekne. 

p. Halenár, poslanec MZ - Mňa by omnoho viac zaujímalo, ako beží systém starostlivosti o klientov v tom objekte. Podľa kalendára 28. august 2012 je utorok a toto si myslím, že môže byť celkom dôležitá informácia, ako to tam beží. Tzn. či sú pravidelné alebo nepravidelné kontroly, alebo ako by som to nazval, komunikačné stretnutia s jednotlivými ľuďmi. Aj tými, čo sú uzavretej povahy. A či sa to aj nejako vyhodnocuje, tzn. že či naozaj tam nedošlo k tej zanedbaniu starostlivosti. To je omnoho dôležitejšia informácia než strava. Aspoň pre mňa.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Dobre, pani poslankyňa budete mať aj vy otázku na riaditeľa? Že by som potom naraz dal? Dobre, tak, pán riaditeľ, poprosím vás, dobre pani Gamcová povedzte pripomienku a potom po pani poslankyni Gamcovej pán riaditeľ Valko.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ja mám jednu takú  možno starú, dobrú, zásadu - rada si vypočujem obe strany. Pokiaľ by bola takáto možnosť a poslanci by umožnili niekomu z domova dôchodcov, aby sa vyjadril k tomu. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže asi s tým je všeobecný súhlas predpokladám, čiže poprosím pána doktora Valka aby zareagoval na otázku pána poslanca Halenára. A potom poprosím, ak sú tu nejakí zástupcovia obyvateľov z Garbiarskej, tak aby vystúpili. 

p. Valko, riaditeľ SSP - Ďakujem pán primátor. Takže ešte k tej prvej otázke. Strava nebola odoberaná zamestnancom. Nie je možné takúto situáciu pripustiť. Čo sa týka tých dezinfekčných prostriedkov, áno, je to pravda. Odkedy som nastúpil, bol zavedený celkom iný systém, pretože, ako lekár, som nemohol akceptovať stav, že sanitári rozdávali stravu. Dobre počujete. Sanitári pred mojím príchodom rozdávali stravu. Tento systém bol zrušený a zavedený celkom iný systém, kde stravu rozdávajú pracovníci kuchyne. A čo sa týka kontrol, tak 2x denne  a to po raňajkách a po večeri sa vykonávajú pravidelné kontroly. U chorých sa vykonávajú kontroly po dvoch hodinách. Teda každé 2 hodiny. A okrem toho, zariadenie tým, že 17.12. bolo skolaudované je zavedený systém informačný systém pacient - sestra.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, s faktickou pripomienkou na vaše vystúpenie pán poslanec Halenár nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - Faktická pripomienka. 
Celkom by ma zaujímalo, ako to ten pondelok  27. tie 2 kontroly zbehli, pán riaditeľ?

p. Valko, riaditeľ SSP - Tie kontroly zbehli tak, že predtým teda zamestnanci vykonávali tieto kontroly pravidelne tak, ako ich vykonávajú. Len nevstupovali do bytových jednotiek. Pozreli sa do chodby, či je všetko v poriadku a priamo do bytovej jednotky nevstupovali. Stretávali sme sa so situáciami, že obyvatelia, teda naši klienti, opakovane nás vyzývali, že sú porušované ich ľudské práva a bránili sa akémukoľvek vstupovaniu do bytových jednotiek. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Ďakujem za slovo. Ja mám jednu otázočku. A síce po novom zákon hovorí už o stupni sociálnej odkázanosti. Vieme, že na Garbiarskej boli aj klienti, ktorí boli zaradení ešte pred účinnosťou tohto zákona. Čiže nemali túto nejakú sociálnu odkázanosť, teda nejakú tu zdravotnú indíciu. Čiže mňa by zaujímala, či táto pani bola nejakým spôsobom závislá na zdravotnej starostlivosti?  Alebo to bola relatívne „čiperka“ žena, podľa toho, že chodila do práce, čo som počula. 

p. Valko, riaditeľ SSP - Áno. Táto pani chodila do zamestnania. Mala svojho lekára. Naši klienti , teda vôbec zo zákona vyplýva, že nemajú povinnosť využívať služby nášho všeobecného lekára. A mala svojho lekára. Nezdôverovala sa ani o potrebe zdravotnej starostlivosti, ani o tom, aké lieky užíva. Bolo jej doporučené psychologické vyšetrenie, následne bola objednaná na psychiatrické vyšetrenie, ktorého sa nezúčastnila. 

p. Halenár, poslanec MZ - Faktická pripomienka. 
Tak ideme ďalej. Aký má vlastne zmysel 2x chodiť niekde, keď ani sa nikto nepresvedčí, že či je všetko v poriadku, či nejakému klientovi niečo nechýba? Alebo aspoň ho nepozdraví „že fajn, ste tu, sme radi že sa vám dobre darí“... Čo to má za zmysel? Aká to je vlastne kontrola? O čom tu rozprávame, pán riaditeľ Valko?

p. Raši, primátor mesta - Dobre, pán riaditeľ, nemusíte odpovedať na túto faktickú pripomienku. Poprosím, ak je to niekto zo zástupcov klientov, ktorí mi doniesli žiadosť podpísanú klientmi, aby na požiadanie pani poslankyne Gamcovej vystúpil. Nachádza sa tu nikto z klientov? Nech sa páči, to budem veľmi rád, keď si to poznačíte. Čiže, chcem sa spýtať dámy až chcete niektorá vystúpiť, ktoré ste mi doniesli.  Doneste mikrofón dáme. Kľudne buďte na mieste, donesieme vám mikrofón. Poprosím vás veľmi stručne, len aby ste povedali vaše stanovisko. Ste klientkou zariadenia nech sa páči.

Klientka SSP - Som klientkou zariadenia na Garbiarskej 4 už 10 rokov. A skutočne som si užila. Toto je pán riaditeľ, ktorý je už tretí v poradí. A čo sa týka môjho stanoviska a stanoviska nadpolovičnej väčšiny obyvateľov, sme skutočne za neho. Lebo si veľmi slušne plní svoje povinnosti, stará sa o veci, ktoré sú mu zverené, ktoré veľa z týchto boli opomenuté mnohými riaditeľmi. A veľmi nás mrzí, keď sa víri hladina a útočí sa na človeka, ktorý fakt chce, aby v našom zariadení panoval pokoj, kľud, čo môžem povedať, že nie vždycky sa to darí. Práve našimi niektorými obyvateľmi, ktorí rozvíria hladinu. Ktorí proste vnášajú nepokoj. A chceli by sme, aby konečne na Garbiarskej 4 nastal kľud. Aby sme svoj život dožili v pokoji a v kľude. Veľmi by ma mrzelo, keby bol odvolaný pán riaditeľ. Lebo stojíme za ním. Urobil veľa dobrého a snaží sa aj veľa dobrého ešte urobiť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za ochotu vystúpiť. Pani poslankyňa Blaškovičová, po nej pani poslankyňa Čekanová.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne. Ja by som sa skôr chcela spýtať, tu v tých materiáloch vlastne priznám sa 9/1 sa mi nepodarilo otvoriť, ale v odpovedi na interpeláciu pána Petrvalského som sa dočítala, že táto klientka bola obyvateľkou Garbiarskej od roku 2006 a do roku 2010 normálne pracovala. A potom sa starala ešte o deti. Chcem sa spýtať, priznám sa, že mňa to prekvapilo, že máme takýto hotelový systém. Že je to takto otvorené. Ja som naozaj myslela, že tie domovy sociálnych služieb sú pre ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní a nie, ktorí sú sebestační. Takže toto ma prekvapilo. Asi som bola zle informovaná, lebo viem o tom, že je mnoho ľudí, ktorí naozaj potrebujú opateru a nie sú sebestační. A na rozdiel od tejto dámy, ktorá mohla chodiť do práce. A potom sa ešte chcem teda opýtať, ako to hovoril pán riaditeľ, že jej boli navrhnuté teraz nejaké vyšetrenia, že či teda keď už je v tom penzióne, sú nejaké termíny, kedy sú tí ľudia nejakým spôsobom preklasifikovaní na to, aby naozaj mali iný druh starostlivosti? Lebo, prepáčte, naozaj pripadá mi to trošku uletené. Na jednej strane človek, ktorý je sebestačný a chodí do práce a my teraz vlastne všetkými opatreniami nútime, aby ho chodil kontrolovať lekár, služba atď., čím mu zasahuje do súkromia. A na druhej strane tí ľudia, ktorí by to naozaj potrebovali, tam nie sú. Takže, ja sama pre seba si uzatváram, robím z toho nejaký taký záver, že asi by bolo treba porozmýšľať, že či to je penzión alebo je to domov sociálnych služieb. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Dám slovo pani Dudovej, pretože táto otázka, ktorú ste položili je kladená veľmi často. A má súvis s tým, že došlo k zmene zákona o poskytovaní sociálnych služieb, keď sa zariadenia, ktoré slúžili, teda aj penziónové typy a mohli byť prijímaní aj ľudia, ktorí boli zdraví, ale ktorí proste žili zvyšok svojho života, tam sa zmenila. Teraz je to naviazané na stupeň odkázanosti. Čiže ľudia, ktorí sa kedysi mohli dostať už sa v súčasnosti dostať nemôžu. A je to aj práve preto, že máme veľa ľudí s vyšším stupňom odkázanosti, ktorí naozaj tú starostlivosť potrebujú. Čiže preto máme v zariadeniach klientov, by som povedal, zmiešaných. Teda od zdravých ale starých až po klientov, ktorí sú prijímaní, teraz to sú klienti s vysokým stupňom odkázanosti. A problém je aj to, to vám pani Dudová možno povie, že, aj preto som už nereagoval na pána poslanca Halenára, je problém zabezpečiť pravidelnú kontrolu klientov s tým, aby sa rešpektovali ich práva, keď nechcú aby kontrolovanými boli, na čo podľa ústavy majú právo. Takže práve to je ten problém, že mnohí klienti žiadajú, aby neboli rušení, pretože majú svoj vlastný život. Čiže musíme rešpektovať prístup klientov. Na druhej strane, keďže sú v zariadení a mnohí  z nich už berú lieky, je potrebujem nájsť nejakú formu kontroly, ktorá zároveň by im vyhovovala a ju akceptovali. Čiže preto môže dôjsť k takýmto prípadom, že niekedy  je to ťažké skĺbiť. Ale ja potom poprosím pani Dudovú alebo aj pána riaditeľa, aby  povedali aké systémy navodili. A poprosím vás  po zastupiteľstve, aby ste mi dali záznam všetkých vyjadrení pána Halenára mne osobne. Ďakujem.

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí MMK - Ďakujem pekne za slovo. V tej súvislosti ja sa potrebujem trošičku vrátiť do histórie, aká bola legislatíva. Zariadenie pre seniorov na Garbiarskej vzniklo ako domov - penzión pre dôchodcov. V súčasnej dobe už zákon nepozná tento typ zariadenia sociálnych služieb. Pozná iba zariadenie pre seniorov. Domovy - penzióny pre dôchodcov mali voľnejší systém. Boli to v podstate byty. Obyvatelia domovov - penziónov dôchodcov nemuseli odoberať stravu, takže v tomto zariadení dnes sú obyvatelia alebo klienti, ktorí boli prijatí aj do domova - penziónu pre dôchodcov a v súčasnej dobe už sú prijímaní jedine do zariadenia pre seniorov. Takže sa stala taká situácia alebo v tomto zariadení má vyložene špecifické v tom, že dnes je tam ešte stále väčšina obyvateľov, ktorí keby boli dnes posudzovaní, nespĺňajú podmienky na prijatie do zariadenia pre seniorov, pretože majú nižší stupeň odkázanosti ako 4. Súčasne platný právny stav je taký, že do zariadenia pre seniorov môže byť prijatý iba klient, ktorého posudkový lekár posúdi a zaradí do stupňa odkázanosti číslo 4, 5, 6. Nižšie stupne odkázanosti, my sme boli prechodnými ustanoveniami viazaní na to, že sociálna služba sa im poskytuje naďalej. Takže to na vysvetlenie, prečo vlastne je možnosť z pohľadu zariadenia pre seniorov obyvateľom, ktorí sú v nižšom stupni odkázanosti poskytovaný iný štandard sociálnej služby. Títo obyvatelia samozrejme, že sa domáhajú poskytovania takých služieb, ako boli prijatí. Aj čo sa týka úhrad aj poskytovania sociálnych služieb. Teda veľmi často sa stáva, že využívajú a teraz presne neodcitujem ten § číslo § ale zamestnanci môžu vstúpiť do izby alebo príslušenstva k izbe jedine so súhlasom klienta. Ak tento klient nedá tento súhlas, oni tam nemôžu vstúpiť. A to sú v podstate rozpory v zákone. Pretože pracovníci, ktorí tam sú, často porušujú aj ich osobné práva klientov. V súčasnej dobe my riešime práve takéto sťažnosti, pretože po týchto udalostiach a po tých medializáciách v podstate zamestnanci pravidelne vstupujú do izieb aj bez súhlasu klientov a dnes my riešime presne opačné sťažnosti zo strany klientov a to v tom duchu, že sa narušuje ich sloboda. Ja neviem, či stačí. Momentálne skutočne sa do zariadenia dostanú iba ľudia, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. Nemôže sa stať, že už by tam boli ľudia sebestační. No a čo sa týka zamestnania samozrejme, že do zariadenia nikdy nemal byť prijatý človek, ktorý je v riadnom pracovnom pomere. Ani podľa predchádzajúceho platného stavu.
 
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pani poslankyňa Čekanová, po nej pán námestník Jakubov.

p. Čekanová, poslankyňa MZ - Ja by som chcela reagovať na novú situáciu, ktorá tu vznikla a ktorú tu počúvame. Je pravdou, že pani Dudová už odpovedala skoro všetko, čo som chcela povedať, pretože ja som mala možnosť navštíviť niekoľkokrát domov sociálnych služieb a komunikovať s klientmi, teda s obyvateľmi domova sociálnych služieb. A jednak počas rekonštrukcie a po rekonštrukcií. Chcem poukázať na neskutočne dobre zvládnutú situáciu v rámci rekonštrukcie domova sociálnych služieb. A dovolím si povedať, že je to v plnej kompetencii pána riaditeľa. A tak isto by sme si mali uvedomiť, že porušovanie nejakých práv a slobôd, nie je len z hľadiska  by som povedala právneho ale aj morálneho. Ak si to jednoducho klienti, teda obyvatelia práve tohto domova sociálnych služieb neželajú, tak je prirodzené, že taký ten ľudský prístup personálu by mal byť aj naďalej zachovaný, napriek všetkým zákonom a podobným prijatím, ktoré vlastne už v poslednej alebo v dohľadnej dobe vlastne boli prijaté. Ďakujem pekne za slovo. 

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem pekne za slovo. Mal som tú možnosť, po mojom nástupe do funkcie, zúčastniť sa niekoľkých stretnutí v danom zariadení na Garbiarskej ulici. Chcel by som, podobne ako pani kolegyňa Čekanová, pripomenúť, že celé zariadenie v roku 2012 prešlo rozsiahlou modernizáciou a adaptáciou. A nie jeden z obyvateľov tohto zariadenia ma oslovil s otázkou, či je to potrebné robiť, či sa im nenaruší ich súkromie. A samozrejme sú to starší ľudia a každá takáto zmena a takýto vstup do ich súkromia znamená pre nich nielen psychickú traumu, ale mnohí títo ľudia sú chorí. A nie je jednoduché, aby táto modernizácia prebehla počas plnej prevádzky. Napriek tomu režimu, ktorý tam bol zvolený, vyvolal u mnohých klientov tohto zariadenia alebo obyvateľov tohto zariadenia určité pnutie a nervozitu. Musím povedať ale aj to, že na základe dohody s pánom riaditeľom a našimi zamestnancami na meste sa podarilo túto modernizáciu zvládnuť v relatívne krátkom čase a v relatívnej spokojnosti všetkých klientov. Hovorím to preto, lebo v piatok som sa zúčastnil  spoločenského posedenia v tomto zariadení, kde sa zúčastnilo veľa z obyvateľov tohto zariadenia a s mnohými som sa opäť rozprával, pýtal som sa na ich názor a v podstate napriek tomu, aký boli z toho nervózni, čo všetko si prežili, všetci s ktorými som ja hovoril, nehovoril som so všetkými, tvrdili, že to bola dobrá vec, že zariadenie momentálne je na oveľa vyššej úrovni. A že sú radi, že sa to podarilo zrealizovať. Samozrejme odzneli aj poďakovania na adresu pána riaditeľa. Jednak z hľadiska toho, že im bol v tomto ťažkom čase počas prestavby vždy nápomocný a vždy si vypočul ich názory a komunikoval s nimi. A samozrejme aj z hľadiska odborného ako lekára som počul veľmi veľa pochvalných slov. Hovorím, nerozprával som so všetkými obyvateľmi, ale s tými, s ktorými som hovoril do jedného sa v podstate takto vyjadrili. Vzhľadom na to, že osobne dlhšie poznám pána riaditeľa a myslím si, že napriek tomu, napriek tej tragédii, ktorá sa tam udiala, myslím si, že osobne vo svojom vnútri si vďaka tomuto vytrpel dosť. A jednoznačne môj názor bude takýto, aby vo vedení tohto zariadenia pokračoval. Ďakujem.
 
p. Briškár, poslanec MZ - Ja chcem len informovať o tom, že sociálna, bytová komisia pri tomto zastupiteľstve mala na svojom decembrovom zasadnutí, ktoré sa konalo priamo a naschvál kvôli tomuto bodu zasadnutie v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej. Jeden z bodov Informáciu o výsledkoch kontroly ministerskej a chcem povedať, že dostali sme obdobný alebo tieto isté informácie, ktoré sú predmetom rokovania aj tohto bodu. Na tomto zasadnutí mali možnosť vyjadriť sa aj zástupcovia, jednak zamestnanci, aj pán riaditeľ Strediska sociálnej pomoci, ale tiež aj zástupcovia zriaďovateľa, teda referátu sociálnych služieb z Magistrátu mesta Košice, kde tieto otázky tiež boli podrobne rozobraté. Chcem len povedať, že výsledkom alebo záverom sociálnej komisie bolo to, že sociálna komisia konštatovala, že prijaté opatrenia zo strany strediska alebo riaditeľa sociálnej pomoci považuje za dostatočné a túto správu zobrala na vedomie bez potreby ďalších personálnych zmien. Ďakujem. 

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne pán primátor, ja by som sa len chcela opýtať, či môžeme dostať správu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny?

p. Raši, primátor mesta - Áno, môžete ju dostať hneď, pani Dudová, poprosím vás nafotiť správu a pani Gamcovej dať. Ďakujem, pekne. Uzatváram rozpravu k bodu 9/1. Čiže budeme hlasovať. Uvediem hlasovanie, kým dám slovo návrhovej komisii. Máme 2 alternatívy.  Prvá o ktorej sa bude hlasovať je alternatíva A, pokiaľ bude mestským zastupiteľstvom schválená, znamená to, že vezmeme na vedomie Informáciu o záveroch dohľadu a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov s tým, že doktor Valko bude ponechaný vo funkcii. Pokiaľ by sme neschválili alternatívu a prídeme k schvaľovaniu alternatívy B, v ktorej sa hovorí o odvolaní riaditeľa Strediska sociálnej pomoci, pána doktora Valka, čiže poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh uznesenia - prvú alternatívu.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o sociálnych službách v platnom znení berie na vedomie Informáciu o záveroch vykonaného mimoriadneho dohľadu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nad poskytovaním sociálnych služieb v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.“

Hlasovanie č. 16 - 	za:  29, proti:  1, zdržali sa:  15
 
p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme prijali. Ďakujem pekne, tým pádom nebudeme hlasovať o uznesení B. Ďakujem pekne všetkým za podporu uzatváram bod číslo 9/1.
- - -

Bod č. 10
Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 18.10.2012 – 31.12.2012

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 10. Je to Priebežná správa o projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, za obdobie 18.10. 2012 až 31. 12. 2012. Pani námestníčka, poprosím o uvedenie materiálu.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Vážený pán primátor, ctené kolegyne, ctení kolegovia. Dostali ste veľmi podrobnú správu za obdobie od 18.10. do konca roka 2012. Celé toto obdobie sa nieslo v duchu intenzívnych príprav na Otvárací ceremoniál, o ktorom podrobné informácie dostanete v najbližšom zastupiteľstve. Ďakujem pekne za slovo.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k bodu číslo 10. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice berie na vedomie Priebežnú správu o projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 18. október 2012 až 31. december 2012.“

Hlasovanie č. 17 -	za:  37, proti:  1, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta -  Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Ospravedlňujem sa, pán poslanec Süli, som si vás neskoro všimol. Potom by som vám dal slovo v bode Rôzne.
- - -

Bod č. 11
Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2013

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 11. Bod číslo 11 je Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti Dňa mesta Košice v roku 2013. Komisia, ktorá posudzovala došlé návrhy na Cenu mesta Košice v roku 2013 zasadala minulý týždeň. Na základe hlasovania komisie, ktoré bolo tajné, boli vybratí z navrhovaných kandidátov siedmi jednotlivci a 2 kolektívy, ktorí získali hlasy od návrhovej komisie, a ktorí teda boli posunutí na prerokovanie a schválenie do mestského zastupiteľstva. Po minulé roky sa táto informácia o tom, kto bol, teda je  navrhnutý medzi ocenenými, dávalo až v deň zastupiteľstva. Ja som poprosil kanceláriu samosprávnych orgánov, aby vám to poslala v priebehu víkendu, aby ste videli materiál aj navrhnutých jednotlivcov a kolektívy, ktorí boli komisiou vybratí. Takže otváram rozpravu k bodu číslo 11 s tým, že dané kolektívy a jednotlivci budú ocenení počas osláv Dňa mesta Košice 7. mája tak, ako býva zvykom. Nech sa páči, máte slovo, otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie -  „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice udeľuje cenu mesta Košice v roku 2013 po a) jednotlivcom: MUDr. Michalovi Becovi; prof. MUDr. Márii Frankovičovej, PhD.; Ing. Ferencovi Magyarovi, PhD.; RNDr. Jozefovi Ondášovi, CSc., MBA; Doc. PhDr. Jozefovi Suláčkovi, CSc.; MUDr. Dagmare Takácsovej; JUDr. Zdenkovi Trebuľovi. Po b) kolektívom: Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a Základnej škole Krosnianska 4 v Košiciach.“ 

Hlasovanie č. 18 - 	za:  34, proti:  1, zdržali sa:  2

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 12
Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 12. Je to Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa. Pani námestníčka, nech sa páči máte slovo.

p. Lenártová, námestníčka primátora - V tomto materiáli sa dopĺňajú členovia v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa. V prípade Materskej škôlky Poľná končilo funkčné obdobie rady školy. Boli tam nominovaní zástupcovia zriaďovateľa pán Ing. Dušan Petrenka a pani Mgr. Alena Seligová, čiže tí, ktorí tam pôsobili aj v predchádzajúcom období. V Centre voľného času Orgovánová 5 sa pán poslanec Ing. Marián Siksa vzdal písomne členstva v rade školy pri CVČ Orgovánová 5 a na toto miesto som bola navrhnutá ja, ako zástupca za zriaďovateľa. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k bodu číslo 12 Doplnenie členov v radách škôl. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve deleguje zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice podľa prílohy.“ 

Hlasovanie č. 19 - 	za:  38, proti:  0, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 13
Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých opatreniach v projekte - Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 13. Je to Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach v projekte Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice. Pani viceprimátorka, nech sa páči, máte slovo.

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Kontrola o ktorej hovoril už pán primátor bola v čase od 18.9. 2012 do 5. novembra 2012 a v závere tejto kontroly neboli zistené žiadne porušenia financovania projektu v oblasti hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov, ani pochybnosti o súlade vynaložených prostriedkov so zámerom schváleného projektu. Boli konštatované výlučne porušenie administratívneho charakteru. Samozrejme boli prijaté opatrenia. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice a zákona o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach v projekte Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice.“ 

Hlasovanie č. 20 - 	za:  38, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta -  Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 13/1
Informácia o petícii občanov Zachráňme trolejbusy

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k doplnenému bodu programu, ktorým je bod 13/1. Je to Informácia o petícii občanov Zachráňme trolejbusy. Bola mi doručená dňa 23.11. 2012 petícia občanov, v ktorej vyjadrovali nesúhlas k plánovanému rušeniu trolejbusovej dopravy v meste Košice, v ktorej požadovali netlmiť a nelikvidovať trolejbusovú dopravu v Košiciach a trolejbusovej trate, ktoré existujú. Po b) žiadali rozširovať, modernizovať, zefektívňovať prevádzku, čo sa prejaví priaznivejším vývojom ekonomických ukazovateľov, vyššiu výpravu vozidiel a vyššie kilometrovné výkony. Tento preberajúci protokol bol ale ešte doplnený. Predsedom bol podpísaný 28.11. a z procesného hľadiska - teda kým sa  prekontrolovala je preto predkladaná na rokovanie mestského zastupiteľstva dnes, dňa 11.2. 2013. Z formálneho hľadiska petícia spĺňa náležitostí petície. Podľa petičného výboru ide o upozornenie na danú problematiku týkajúcu sa trolejbusovej dopravy. Chcem sa spýtať, petícia bola podpísaná predsedom pánom Martinom Krištofom. Je tu pán Krištof alebo niekto z petičného výboru? Dobre, otváram rozpravu k bodu 13/1. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice, berie na vedomie petíciu Zachráňme trolejbusy.“ 

Hlasovanie č. 21 - 	za:  35, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 15
Prenechanie časti priestorov v objekte na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice do nájmu Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 23, Košice ako prípadu hodného osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 15. Prichádzame k bodom, ktoré sa týkajú prenájmu majetkom. Ak teda dovolíte, rovno by som po uvedení bodu otváral rozpravu. V prípade, že akýkoľvek problém, tak sa prihláste, aby sme daný problém diskutovali. Čiže bod 15 Prenechanie časti priestorov v objekte Základná škola Podjavorinskej do nájmu Strednej odbornej škole technickej Kukučínová, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje prenájom priestorov v objekte Základnej školy Ľudmily Podjavorinskej číslo 1 podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne, prosím hlasujte. Sú to prípady hodné osobitného zreteľa, čiže potrebujeme tri pätiny všetkých poslancov.

Hlasovanie č. 22 - 	za:  36, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta -  Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 16
Prenechanie telocvične na ZŠ Tomášikova 31, Košice do nájmu Školskému športovému klubu JUGO Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta -  Pod bodom číslo 16. je Prenechanie telocvične na Tomášikovej ulici do nájmu Školského športového klubu JUGO Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí, schvaľuje prenájom malej telocvične na Základnej škole Tomášikova 31, Košice podľa predloženého návrhu.“

p. Raši, primátor mesta -   Ďakujem pekne, prosím hlasujte. Potrebná trojpätinová väčšina.

Hlasovanie č. 23 - 	za:  37, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta -  Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
- - -

Bod č. 17
Prenechanie telocvične na ZŠ Bukovecká 17, Košice do nájmu športovému klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom 17 Prenechanie telocvične na Základnej škole Bukovecká 17 do nájmu športového klubu Volejbalový klub Šaca, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Taktiež potrebných tri pätiny všetkých poslancov.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje prenájom telocvične na Základnej škole Bukovecká 17, Košice podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 24 - 	za:  37, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 18
Zverenie nehnuteľnosti pozemku registra KN-C parc. č. 3350/33 v k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 18. Je to Zverejnenie nehnuteľnosti pozemku registra parc. č. 3350/33 v katastrálnom území Južné mesto do správy Mestskej časti Košice - Juh, ku ktorému otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice, schvaľuje zverenie nehnuteľnosti pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 25 - 	za:  37, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta -  Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
- - -

Bod č. 19
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Ing. Tiborom Váczym s manželkou Ing. Zuzanou Váczyovou

p. Raši, primátor mesta -  Pod bodom 19 je materiál Zámena pozemkov v katastrálnom území Košická Nová Ves medzi mestom Košice a inžinierom Tiborom Váczym a manželkou Zuzanou Váczyovou. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje zámenu nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 26 - 	za:  38, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta -  Uznesenie bolo schválené. 
- - -

Bod č. 20
Zámena pozemkov  v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta -  Pod bodom číslo 20 je predložený materiál Zámena pozemkov v katastrálnom území Furča z dôvodu osobitného zreteľa. K tomuto bodu otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta -  Prosím hlasujte, je potrebná trojpätinová väčšina.

Hlasovanie č. 27 - 	za:  37, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 21
Zámena pozemkov  v k. ú. Letná, Železiarne a Južné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 21. Je to Zámena pozemkov v katastrálnom území Letná, Železiarne a Južné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a Zákona o majetku obcí schvaľuje zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem, prosím hlasujte, je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.

Hlasovanie č. 28 - 	za:  37, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 22
Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a následné zriadenie vecného bremena

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 22, ktorým je Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice a následné zriadenie vecného bremena. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice schvaľuje po a) udelenie súhlasu k realizácii stavby podľa predloženého návrhu. Po b) zriadenie vecného bremena podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 29 - 	za:  37, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. 
- - -

Bod č. 23
Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa – informácia

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 23 Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Je to informácia, ktorá sa pravidelne predkladá. Otváram k bodu 23 rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiou o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia číslo 180 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 5. decembra 2011.“ 

Hlasovanie č. 30 - 	za:  39, proti:  0, zdržal sa:  1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. 
- - -

Bod č. 24
Predaj prebytočného majetku mesta Košice ako prípad osobitného zreteľa firme S.V.I.M. s.r.o.

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 24. Je to Predaj prebytočného majetku mesta Košice ako prípad osobitného zreteľa firme S.V.I.M s.r.o. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje priamy predaj nehnuteľného majetku podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 31 - 	za:  39, proti:  1, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. 
- - -

Bod č. 25
Učenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 7267/1 v k. ú. Krásna priamym predajom

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 25. Je to materiál Určenie spôsobu prevodu pozemku parcely 7267/1 v katastrálnom území Krásna priamym predajom a otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 32 - 	za:  41, proti:  0, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. 
- - -

Bod č. 26
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. č. 2014/1 a 2014/6 v  k. ú. Stredné mesto

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 26. Je to Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku parc. č. 2014/1 a 2014/6 v katastrálnom území Stredné mesto, ku ktorému -a teraz k tomuto bodu otváram rozpravu. Pán poslanec Lasky, nech sa páči máte slovo.

p. Lasky, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia dovoľte mi, aby som upozornil na niektoré skutočnosti v tomto bode. A požiadal, aby sa o tomto bode dnes nehlasovalo, prípadne prenieslo na ďalšie zastupiteľstvo, aby sa tento bod stiahol z programu, pretože som dostal dostatok materiálu aj z iných dotknutých strán a môže hroziť súdny spor s mestom. Navrhujem, aby sa to dalo do poriadku. Majetková komisia, kde to prešlo, tieto materiály nemala. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta – Čiže, pán poslanec, dávate procedurálny návrh na prerušenie rokovania s tým, že do budúceho všetky otázky, ktoré znesiete sa v budúcom zastupiteľstve prejednajú a podľa toho sa zastupiteľstvo rozhodne? Môžem to chápať ako procedurálny?

p. Lasky, poslanec MZ - Áno, ako procedurálny na prerušenie tohto bodu.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, čiže, keďže v rozprave odznel návrh procedurálny na prerušenie rokovania o tomto bode, dávam o ňom hlasovať ihneď. Hlasujeme o procedurálnu návrhu o prerušenie bodu číslo 26. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 33 - 	za:  40, proti:  0, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Rokovanie o bode 26 sme prerušili. Ďakujem.
- - -

Bod č. 27
Zmena uznesenia č. 270 zo dňa 23. apríla 2012 – Určenie spôsobu prevodu  nehnuteľností – OC III na Hemerkovej č. 39 formou dobrovoľnej dražby

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 27, ktorým je Zmena uznesenia  číslo 270 zo dňa 23. apríla 2012 - Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností Obchodného centra na Hemerkovej ulici číslo 39 formou dobrovoľnej dražby. Viete, že bola jedna dražba, pri ktorej sa sme sa teda snažili predať toto obchodné centrum. Prihlásený uchádzač nakoniec sa tejto dražby nezúčastnil, čiže teraz je druhý pokus, aby sa s cenou približne 3 000 000 eur zopakovala dražba, aby sa podarilo Hemerkovú predať. A aby sa teda naplnil predpoklad rozpočtu mesta. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 270 zo dňa 23. apríla 2012 v časti   schvaľuje, podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 34 - 	za:  40, proti:  0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta -  Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 28 
Prevod  spoluvlastníckeho  podielu  mesta  Košice   na  nehnuteľnostiach  v  k. ú. Myslava podielovému spoluvlastníkovi Pavlovi Tkáčikovi a Angele Tkáčikovej

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 28. Je to Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Myslava podielovému spoluvlastníkovi Pavlovi Tkáčikovi a Angele Tkáčikovej. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí, schvaľuje prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 35 - 	za:  40, proti:  1, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 29
Priamy predaj pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Christova Marina Petrova

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 29 je predložený materiál Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Čermeľ pre Ing. Christova Marina Petrova. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie -  „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 36 - 	za:  40, proti:  1, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
- - -

Bod č. 30
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Petra Mihaľova, PhD. a manželku Marcelu Dávidovú

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 30. Je to Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Severné mesto pre Ing. Petra Mihaľova, PhD. a manželku Marcelu Dávidovú. Zároveň otváram k bodu 30 rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje priamy predaj pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 37 - 	za:  41, proti:  1, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
- - -

Bod č. 31
Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 30, 32 pre nájomcu, GOLD a BÝVANIE, s.r.o.

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 31 je predložený materiál Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ulici Budapeštianska 30 a 32 pre nájomcu Gold a Bývanie s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia, ktoré bude potrebovať trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov aby bolo schválené.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje po 1) priamy predaj spoluvlastníckeho podielu podľa predloženého návrhu a po 2) prevod vlastníctva nebytového priestoru podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 38 - 	za:  41, proti:  1, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
- - -

Bod č. 32
Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 38, 40 pre nájomcu, Annu Fodorovú – MINI RUŽA

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 32, je to Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ulici Budapeštianska 38 a 40 pre nájomcu Annu Fodorovú - MINI RUŽA. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí schvaľuje priamy predaj spoluvlastníckeho podielu podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 39 - 	za:  41, proti:  1, zdržal sa:  0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 33
Interpelácie poslancov MZ

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 33. Teraz je priestor ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na vaše interpelácie, nech sa páči. Pani poslankyňa Čižmáriková, po nej bude nasledovať pani poslankyňa Blaškovičová. Nech sa páči.

p. Čižmáriková, poslankyňa MZ - Ďakujem za slovo. V poslednom období som si všimla, práve v súvislosti s tým, že sa hovorí o tom, že koľko chodcov zbytočne zahynie alebo je zranených na priechodoch aj v rámci miest, a súvisí to zväčša s tým, že nie sú dobre osvetlení alebo majú tmavé oblečenie. Tak som si to začala v meste všímať. Chodím pomerne dosť autom a skutočne, podobná situácia sa vyskytuje aj u nás. Stretla som sa s informáciou, konkrétne ide o mesto Prievidza, s tým, že im bol schválený projekt na „dobre osvetlený priechod“ a dostali dotáciu z Ministerstva vnútra 11 250 eur a mesto sa na tom podieľalo iba 595 eurami. Existujú aj rôzne technické možnosti, napríklad LED osvetlenie a podobne, že dá sa to, aj na časť prechodu, teda toho chodca lepšie osvetliť. Tak chcela by som na tento moment pán primátor upozorniť, že bolo by dobré, keby sme si v našom meste všimli aj takúto skutočnosť. Konkrétne napríklad na Paláckeho ulici, ten veľký prechod čo je tam, on je osvetlený, nedá sa povedať, že nie, ale choďte okolo piatej šiestej v tomto období, nedajbože nech ešte sneží. A keď má ten chodec tmavé oblečenie, čo väčšinou ľudia v tomto období nosia, jednoducho máte problém si ho všimnúť. A oni niektorí aj prebehujú, aj keď vy máte zelenú, hej, lebo naháňa autobus na najbližšej zastávke MHD. Včera som išla cez Furču, kde bývam, tak napríklad tam, kde je podchod na Fábryho - Exnárová, taktiež je tam aj peší prechod, a napríklad tam rovno nesvieti svetelný bod. Možnože tam by stačilo fakt len vymeniť tú žiarovku,ale aj tak. Takže chcela by som upozorniť na tento moment, že či by sa nedalo ísť podobnou cestou. Keď už na to nemáme nejaké prostriedky navyše, ako napríklad mesto Prievidza a pokúsiť sa aj takto zlepšiť bezpečnosť na cestách v meste.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Preveríme aj my možnosti čerpania, lebo naozaj to by bolo ideálne osvetliť prechody z dotačných peňazí. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová, po nej pán poslanec Berberich.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Ja by som sa chcela vrátiť k téme, ktorú sme začali na komisii kultúry. Mám nejaké zvieratá v zoologickej záhrade v starostlivosti, prispievam na nejaké zvieratá, bola som na stretnutí novoročnom adoptívnych rodičov a skonštatovala som, že keď som tu mala v lete návštevu z Bratislavy a veľmi rozhorčená mi moja vlastná sestra volala, že sa teda vracajú, pretože nenašli cestu do Zoologickej záhrady. Že od Kavečian až po ZOO prešli nejakých 15 km rôznymi uličkami a vošli do slepých uličiek, atď. Zablúdili. Každý ich posielal niekam inam a naozaj, rozhorčená mi volala, že teda, čo som, kam som ich to poslala. A vrátili sa domov. Takže dúfam, že keď tento rok prídu, lebo som im tvrdila, že keď prídu tento rok, že určite cestu do Zoologickej záhrady nájdu. Ale presvedčila som sa o tom sama, keď som išla vlastne na stretnutie adoptívnych rodičov, že skutočne, to značenie je veľmi zlé. Veľmi, veľmi. Hovoril o tom aj pán riaditeľ. Ja aspoň viem, kadiaľ do tých Kavečian ísť. Ale naozaj ľudia, ktorí prichádzajú zvonku, nehovoriac o tom, že to značenie by malo byť viditeľné už z diaľnice. Ľudia, ktorí prichádzajú z Maďarska, z maďarskej strany, z Prešova, jednoducho by mali byť navigovaní. A keď už sa im podarí prísť až po Podhradovú,  tak by tam  naozaj mali do tej Zoologickej záhrady dôjsť. Posledný, teda normálny a jediný pútač je, keď už tú Zoologickú záhradu vlastne fyzicky vidíte. Tam je ten pútač naozaj veľký. Ale keď pre našinca, Slováka, je problém sa tam dostať, aj keď sa desaťkrát opýta, čo to musí byť pre cudzinca? A naozaj si myslím, že keď už dúfame a veríme, že nám tí zahraniční návštevníci tento rok prídu, ja viem, že je to investícia, ale veď to nie je investícia na pár mesiacov. A verím, že ani na pár rokov. Ale viem aj, že je problém, lebo sú to vlastne svojim spôsobom billboardy a značenia, a že to treba riešiť asi s cestnou políciou a tak ďalej. Ale naozaj vás prosím, bola by obrovská škoda, aby to tí ľudia nenašli a nenavštívili, keď už tu budú. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pani námestníčka zareaguje, nech sa páči.

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ja by som chcela reagovať na pani poslankyňu. Už sa na tom pracuje , na označení Zoologickej záhrady a na označení detskej železničky. Čiže aby to turisti a nielen košickí návštevníci našli. Ďakujem.

p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Moja interpelácia vyplynula z rokovania komisie cirkví. Posledného. Ale, dám to písomne. Týka sa to Otváracieho ceremoniálu a pozvánok. Takže, dám písomne. Ďakujem pekne.

p. Süli -  Vážený pán primátor, dovolím si vás interpelovať na možnosť preskúmania zimnej údržby Na Stráni, v Mestskej časti Košice - Sever. Nerobím to preto, že okrem iných občanov tam býva aj moja dcéra, ale posledné dni ukázali, že daná lokalita je nedostupná. Je nedostupná pre nikoho. Ani pre záchrannú službu, ani pre hasičov, ani pre obyvateľov. Možno jeden má tam možnosť prejsť po tejto ulici, nakoľko má dosť vysoké vozidlo s pohonom všetkých kolies. Všetky parciálne opravy, ktoré obyvatelia zabezpečili a vysypali kameňmi a bohvie čím, každý týždeň zničí vozidlo Kositu, ktoré odváža komunálny odpad. Ja by som prosil neodkladne riešiť tento problém, nakoľko aj núdzový prístup do tejto lokality cez les bol zatarasený spadnutými stromami pod ťarchou mokrého snehu. Ja nehovorím, že je to nejaká veľká vec, ale raz, keď zasneží, alebo trošku viac snehu napadá, mal by raz tam prejsť jeden traktor s pluhom a to trošku zrovnať, aby to bolo prístupné. Nechcem nikoho strašiť, ale keď by sa stalo také nejaké nešťastie, požiar, alebo nejaký akútny zdravotný problém, nie je to tam prístupné. Ale títo ľudia platia dane z nehnuteľností a sú takými istými občanmi ako ostatní občania tohto mesta. 
Pán primátor, mám aj jednu ďalšiu interpeláciu. Dostalo sa mi do rúk jeden materiál. Je to predstavenie koncepčného plánu riešenie statickej dopravy centrálnej mestskej zóny. Čítal som aj v novinách všelijaké vyjadrenia a analýzy, urážky, vyhrážky, všetko možné, čo okolo toho sa jedná. Ale, keďže sa nejedná o nejaké provizórium ale o dlhodobé riešenie podmienok statickej dopravy, dovolil som si položiť 5 otázok, ktoré by bolo dobré zhodnotiť a keď budeme hovoriť o obnove a zonácii plateného parkoviska v meste, aby firma, ktorá vyhrala túto súťaž, nám povedala, ako to chce riešiť a pri rozšírení zonácie, tak ako chceme, aké stanovisko by sme mali zaujať, lebo v tom materiáli, ktorý som obdržal a je k dispozícií širokej verejnosti, sa nehovorí vôbec o existujúcich parkovacích domoch, ktoré boli vybudované v meste a evidentne rozšírili kapacitu parkovania v meste. Možnože tam mesto nevyberá poplatok za parkovanie, ale je to kapacita naviac. A v tej mape, ktorá je prílohou, tieto parkovacie domy vôbec nie sú uvedené. Ďalej, chcel by som upozorniť všetkých poslancov, ale aj vás pán primátor a všetkých, ktorí sú zainteresovaní, že akútne treba vyriešiť parkovanie pred základnými školami, pred detskými jasľami, kde rodičia nosia deti. A podľa mňa, nie je celkom etické pýtať od nich povedzme jedno euro za 10, 15 minút, čo tam zaparkujú, odnesú dieťa do školy alebo do školského zariadenia a potom sa tvárime, že akí sme my liberáli. Lebo to treba tam aj odniesť, ale aj zobrať poobede späť. Tam sa neparkuje. Samozrejme, chcel by som ešte k tomu povedať jednu jedinú vec. Statická doprava a dynamická doprava to sú spojené nádoby, bez ktorých si my nemôžeme všímať si parciálne len toto, alebo len tamto. V tomto materiály nevidíme žiadny dopad. Píše sa tam, že aká je tam spojitosť tejto takzvanej koncepcie so znižovaním objemu dynamickej dopravy? V materiáli o statickej doprave sa nehovorí o probléme, že sa plánuje zaviesť podstatná zmena dynamickej dopravy v centre mesta. To je ten veľký kruhový objazd. A finišuje sa so železničným spojením Moldavy nad Bodvou a okolitých dedín s centrálnou zónou mesta. To je tiež jeden mimoriadny vážny dokument. Ja som aj v kraji, teda v krajskom zastupiteľstve, kde ORID  rieši tento problém. A zrejme chcú odľahčiť v rámci tohto projektu - prejazd motorových vozidiel hlavne osobných motorových vozidiel z mesta, zo strany Moldavy nad Bodvou. To je ten ORID keď niekomu to niečo hovorí. A opätovne hovorím, nejedná sa o jeden rok, 2 roky, jeden mesiac. Jedná sa minimálne o 10 rokov. Otázky, ktoré som tu položil, prosím odpovedať. A keby to bolo možné, dať takú širšiu diskusiu aj na oficiálnej stránke mesta, aby široká verejnosť sa vedela k tomu vyjadriť a povedať nejaké názory, že budeme asi múdrejší pri riešení tejto problematiky. To je všetko.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. S faktickými pripomienkami, teda asi s nejakou racio, pán poslanec Lasky a Jakubov nech sa páči.

p. Lasky, poslanec MZ - Ja len jednu pripomienku pre pána Süliho, že parkovanie pred školami, pred škôlkami spoločnosť EEI nebude spoplatňovať prvých 15 minút. A budú aj vyhradené parkoviská. Tak nám to bolo prednesené na zastupiteľstve Mestskej časti Staré mesto. Ďakujem pekne. 

p. Jakubov, námestník primátora -  Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, čo sa týka zimnej údržby na ceste Na Stráni, pozriem sa v akom je to stave. A samozrejme zabezpečíme, aby tá zimná údržba tam, pokiaľ nie je, bola doplnená. Pokiaľ je, tak zistím, kvôli čomu nie je. Čo sa týka ďalších otázok, otázka parkovania. V súčasnosti prebieha komunikácia na mestských častiach, ktorých prípadné rozšírenie platenej zóny parkovania bude výsostne dotýkať a to je Mestská časť Staré mesto a Mestská časť Juh. Neviem o tom, že by v súčasnosti boli oslovené ďalšie mestské časti, a samozrejme spoločnosť EEI, ktorá bola víťazom súťaže a zabezpečuje parkovanie v meste, má v súlade s našim uznesením povinnosť predložiť materiál celej koncepcie parkovania, ak sa nemýlim, tak ten čas vyprší niekedy v marci. Takže na aprílové zastupiteľstvo by to malo byť predložené. Samozrejmé prejde to komplexným prerokovaním jednak v mestských častiach, ktorých sa to bude dotýkať, opätovne, a samozrejme aj komisiami mestského zastupiteľstva a predpokladám, že k tomu bude široká diskusia. Pokiaľ viem, zatiaľ predkladali len dielčie návrhy, ktoré sa týkali týchto mestských častí a celá koncepcia ešte nebola dopracovaná a predložená mestu ani mestským inštitúciám. Čo sa týka ORID-u, je to tak trošku kusá informácia, pán poslanec, pretože to, čo sa uvažuje cez KSK prepojenie trebárs z Moldavy so železnicou mesta Košice atď., resp. čo tam ešte bolo? Myslím, že Moldava, to je otázka integrovaného dopravného systému, samozrejme, má to nejakú priamu nadväznosť na mesto, ale my zatiaľ nie sme súčasťou spoločnosti ORID, ktorú založil ako svoju eseročku samosprávny kraj s cieľom práve koncepčného doriešenia celého integrovaného dopravného systému v rámci Košického kraja a mesta Košice. Vzhľadom na to, že v súčasností integrovaný dopravný systém nie je v takomto rozsahu prípravy a plnenia, že by mesto Košice mohlo byť napojené priamo na železnicu Slovenskej republiky koľajovou dopravou, tak ja osobne si myslím, že náš vstup do tejto spoločnosti je ešte predčasný, ale samozrejme, tento systém v menšom meradle na území mesta riešený je. Ale budeme odpovedať písomne. Ďakujem. 

p. Raši, primátor mesta -  Pani poslankyňa Gamcová, po nej pán poslanec Dečo.

p. Gamcová, poslankyňa MZ -  Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela práve nadviazať na to parkovanie. Chcela by som sa opýtať, či sa uvažuje so spoplatnením firemných vozidiel, pretože tie, aspoň na KVP, nám zaberajú dosť veľa miest a mnohí občania nemajú večer už kde zaparkovať. V tejto súvislosti tiež ma zaujíma nejaká koncepcia odťahovania vrakov. Ja som nedávno interpelovala a v tejto súvislosti chcem poďakovať mestskej polícii, že konečne sa vybavila moja interpelácia po piatich mesiacoch, a zdá sa mi to trochu dlho. Naozaj, prosím vás, pán primátor, aby ste tlmočili moje poďakovanie. Myslím si, že je to dosť vážny problém. A pokiaľ som sa pýtala, napríklad v Prešove to vedia vybaviť oveľa rýchlejšie. Neviem z akého dôvodu. Vážený pán primátor, chcela by som vás požiadať o stretnutie vo vecí interpelácie, s ktorou nie som spokojná, ako bola vybavená a ťahá sa to naozaj už od roku 2009. Jedná sa o vysporiadanie pozemkov v Myslave a z toho, čo som dostala v odpovedi, naozaj mám dojem, že niektoré veci sa ako keby, neviem prečo, nedali vyriešiť, alebo sa hľadajú argumenty, ktoré v podstate neviem celkom dobre pochopiť. Takže veľmi pekne vás prosím o osobné stretnutie. Taktiež by som chcela zareagovať na interpeláciu, kde mi odpovedala pani námestníčka. Osobne si myslím, že tá komisia pamätihodností mesta Košice,  nepoznám síce jej členov, ale to, čo som navrhovala si myslím, že naozaj bolo opodstatnené. A chcela som vám pomôcť. Takže, beriem tú odpoveď ako... zase všeličo sa dá napísať a bez nejakého logického zdôvodnenia. Musím povedať, že dosť som z toho smutná, že tá odpoveď je taká, aká je. Ale beriem to na vedomie. 
Ešte by som chcela taký môj poznatok. Asi pred dvoma týždňami som sledovala, ako sa opravujú vysprávky na ceste pri nemocnici na Triede SNP. A o týždeň som išla po tej istej ceste a bola som zhrozená, že tie vysprávky, ktoré boli opravené pred týždňom  v podstate neboli vôbec opravené. Boli tam také isté diery ako pred tým. Myslím, že to je celomestský problém. A chcela by som vás poprosiť, či existuje nejaká kontrola práce, odvedenej práce, lebo v tomto prípade si myslím, že to sa nedá nazvať ani odvedená práca. Tak, ostatne interpelácie, nebudem zdržiavať, dám písomne. Ďakujem. 

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, čo sa týka vysprávok teraz v zimnom období, bohužiaľ, dobehlo nás to, že od roku 2008 neboli realizované žiadne súvislé opravy komunikácií a vzhľadom na určité svojské špecifiká tejto zimy, keď týchto zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov je veľmi veľa, sa nám množia výtlky, diery a tak ďalej. Bohužiaľ v tomto počasí aké je teraz, sú 2 možnosti. Alebo to necháme v takomto stave, alebo sa to vyspravuje provizórne, kde vzhľadom na určitú frekvenciu dopravy tieto provizórne výspravky majú fakt krátkodobú životnosť. Niektoré vydržia týždeň, dva, niektoré mesiac, podľa toho, aká je frekvencia, aké je počasie. Robíme to v podmienkach, ktoré absolútne nedovoľujú vyspravovanie komunikácií. Ale bohužiaľ, tie sú také deravé, že aspoň provizórne to musíme látať, aj keď tá životnosť je krátka a samozrejme po skončení zimy okamžite sa pristupuje na hromadné vyspravovanie.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Dečo, po ňom pani poslankyňa Blaškovičová.

p. Dečo, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Mám 3 krátke poznámky. Nejde mi o nejaké politické prestrelky a stranícke predvádzanie sa, skôr si myslím, že sú to veci, v ktorých sa prakticky dajú dosiahnuť veľmi dobré parametre, pokiaľ pôjdeme na meritum veci. V Kavečanoch sa pomerne často, hovorím často, opakovane, s plnou vážnosťou stáva to, že zber odpadu a hlavne separovaný zber odpadu sa nedeje v predpísaných alebo v stanovených intervaloch, ktoré občania rešpektujú. Dostanú rozpis a potom sa tam povaľujú vrecia 1, 2, 3 dni. Naposledy to bolo minulý týždeň so separovaným zberom. Myslím, že to boli práve plasty. Toto môžem povedať, že sa deje opakovane a už dlhodobejšie. Čiže nedá sa vyhovoriť napríklad na zimu. Bolo by dobré, aby sme ľudí od ekologického správania neodrádzali aj takýmto spôsobom. Až bude treba do budúcnosti, doložím aj konkrétne termíny. Ale myslím si, že toto vie potvrdiť aj starosta a aj ďalší občania Kavečian. 
Druhá vec, ktorú som chcel povedať, veľmi často konštatujeme, že máme málo peňazí. Týka sa to aj zimnej údržby, týka sa to kvality ciest. Ale, keďže do Kavečian chodím denne, cez Mestskú časť Sever chodím veľmi často, tiež denne, tak viem to posúdiť, koľkokrát nehospodárne ide hore radlica, ktorá vidí, že husto sneží a namiesto toho aby len odhrnula, tak posypuje. Ono keď husto sneží a my posypujeme, tak o 10 minút sú tie kamienky znova zasypané a on musí ďalšiu jazdu urobiť o ďalších 15, 20 minút. Ja dúfam, že to nie je zámer, ale ten posypový materiál je tam v tejto chvíli zbytočný. V tej chvíli tam stačí fakt možno častejšie odhŕňať. 
A tretia vec, ktorú som chcel povedať je to, že som veľmi rád, že sa na Hradovej urobil kus práce. Je tam vidieť, že z prostriedkov, ktoré sú na Európske mesto kultúry sú aj viditeľné zmeny. Každý môže mať na to iný názor, iný vkus, ale evidentne je tam kus práce odvedený. Ale z hľadiska šetrenia finančných prostriedkov nerozumiem prečo celú noc, deň čo deň, má svietiť svetlo na chodníku pod Hradovou, kde neprejde živá duša? Či to nie je možné riešiť intervalmi? Táto elektrická energia tam zbytočne svieti. A tak isto v tomto istom úseku sú osadené nové síce pekné smetné koše, ale sú to presne také koše, ktoré každý deň tam ľudia, ktorí so svojimi štvornohými miláčikmi chodia, tak títo psíci vyprázdňujú, pretože sú tak otvorené, že to, čo tí psi nevytiahnu, tak to rozfúka vietor. To okolie akonáhle odíde sneh tak budeme mať veľmi, veľmi zmiešané pocity z toho a to už nebude Európske mesto kultúry. Či nie je možné pri projektovaní tých prvkov, ktoré osádzame do prostredia zabezpečiť aj takéto funkcie praktické? To len toľko na okraj. Ďakujem pekne.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, spomenula som si, keď hovoril pán Süli o parkovacom systéme. Na Starom meste nám predstavila firma EEI plánovaný parkovací systém. Vtedy, som poprosila pána, ktorý prezentoval firmu, aby si skontrolovali dodatkové tabule, ktoré osadili v Starom meste, ktoré označujú parkovanie cez SMS. Na mnohých miestach tieto dodatkové tabule jednoducho pripevnili pod existujúce značky slepá ulica, jednosmerka, atď. A aj som mu ukazovala na Starej Baštovej, jedna z tých značiek je pekne natočená. Podarilo sa to hlavou mojej priateľky. Pretože naozaj sú osadené vo výške ramien. Jednu tú značku odstránili ale druhú tam nechali. Čiže priamo na ulici Stará Baštová, keby sa bol otočil ten dotyčný človek, tak za chrbtom mal druhú značku takto osadenú. Myslím si, že to nebude problém len v Starej Baštovej. Poprosím vás, buďte taký láskavý, nech si prejdú všetky miesta, kde jednoducho pridali toto označenie bez toho, aby nadstavili tie značky. Lebo bude veľký problém s tými úrazmi, ktoré sa tam stanú. Najmä keď je to za rohom, vychádzate s kočíkom, so psom a rovno hlavou zoberiete tú dodatkovú tabuľku. Ďakujem pekne. 

p. Süli, poslanec MZ -  Pán primátor, ctené zastupiteľstvo. Nie náhodou som interpeloval vás za to, aby to bolo uverejnené na oficiálnych stránkach mesta, aby občania sa vedeli vyjadriť k týmto problémom. Podľa mňa je veľmi chvályhodné, že vôbec vznikla táto koncepcia, že konečne sa niečo rieši koncepčne. Obsahovo treba asi doplniť, prerobiť, aby to bolo v celkovej spokojnosti. Ja preto to hovorím, že možno zo zákona je možné nevyberať poplatky prvých 15 minút pred škôlkami, školami, ale treba to jasne napísať na tú tabuľu, kde sa bude vyberať ten poplatok, že toto je rezervované na prvých 15 minút a potom ten človek musí odísť. Ale to musí byť zjavné, lebo nie každý občan číta zbierky zákonov. Druhá vec, treba si uvedomiť jednu vec ešte, že osadzujú sa nezmyselné dopravné značky v centre mesta. Konkrétne na Alžbetinej ulici po križovatke ako je Vrátna ul. smerom k Dómu je dopravné značenie Zákaz zastavenia. Minule som si všimol jedno auto zastavilo, pardon, porušil dopravný predpis, chcel ho zaparkovať lebo jeden odtiaľ odchádzal. Ale tamten asi minútu a pol, 3 minúty zohrieval motor, ešte neodišiel a prišli k nemu policajti, že on porušil dopravný predpis, lebo zastavil za značkou zákaz zastavenia. Pochopil by som tam dopravnú značku Zákaz státia. Ale tá dopravná značka pred parkoviskom zákaz zastavenia je nezmyselná a diletantsky postavená. Dovolím si toto tvrdiť, lebo som si prečítal predpisy aj dopravné značky a k tomu vyjadrenia. To je všetko pán primátor. Ja hovorím, že treba to dať na internet a zistíte, že občania všetky tieto nezrovnalosti budú pravdepodobne signalizovať. A potom v apríli môžeme s kľudným svedomím zdvihnúť ruku a stlačiť to tlačítko za  systém, ktorý chceme tu občanom predostrieť. Všetko.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec, pán starosta Grega, nech sa páči.

p. Grega, poslanec MZ - Chcem zareagovať na to, že k tej problematike parkovania, kde sme to odporučili teda schváliť s pripomienkami mestskému zastupiteľstvu. Predchádzala aj komisia výstavby, kde boli zástupcovia firmy EEI a všetko sa teda veľmi dôsledne vysvetlilo. A máme množstvo pripomienok od jednotlivých klubov, aj od jednotlivých poslancov, ktoré sme teda zaslali na magistrát. A jednou z tých pripomienok je aj to, že sa teda nebude vyberať pre rodičov ráno alebo večer to parkovné pred škôlkami a tie pripomienky bolo ich veľmi veľa, tak pán poslanec je to aj u nás k dispozícií. Tak kedykoľvek sa môžeš prísť na to pozrieť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem za všetky interpelácie, ktoré budú zodpovedané.
- - -

Bod č. 34
Dopyty poslancov MZ 

p. Raši, primátor mesta -  A prejdeme k bodu číslo 34. Dávam priestor na vaše dopyty. Pán poslanec Berberich nech sa páči.

p. Berberich, poslanec MZ -  Ďakujem za slovo. Taktiež odovzdám písomne. Sú to 3 otázky, ktoré sa týkajú niektorých konkrétnych lokalít. Takže, ďakujem.

p. Kažimír, poslanec MZ - Pán primátor, ja som len chcel poprosiť Teba alebo pána námestníka, keby sme sa mohli stretnúť v tej dopravnej ústredni, keby si si našiel čas, jeden alebo druhý za účasti aj riaditeľa krajského dopravného inšpektorátu, aby sme trošku porozprávali o koncepcii, o budúcnosti, čo by sa tam dalo ešte zlepšiť alebo niečo urobiť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobré, ďakujem pekne, aj s náčelníkom polície, aby sme boli všetci. Ďakujem pekne pán poslanec Bereš, nech sa páči.

p. Bereš, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Pán primátor, ja by som mal otázku na riaditeľa dopravného podniku. Či a kedy sa uvažuje vôbec s rekonštrukciou kruhového objazdu na Moldavskej ulici. Je v dezolátnom stave, stále sú tam zábrany na polovičke cesty, kde je cesta v podstate zužovaná do jedného pruhu a fakt, tá situácia tam je už neúnosná. Žiadalo by si to nejakú komplexnú rekonštrukciu tohto kruhového objazdu. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne, pán generálny je tu, potom sa ho môžete spýtať. Ale už dnes zábrany nie sú. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči.

p. Hlinka, poslanec MZ - Ďakujem, ja som sa tu už dávnejšie informoval, apeloval, na potrebu vyčistiť jeden zabudnutý priestor, ktorý je vo veľmi zlom stave vedľa Alejovej ulice v smere ku sídlisku Železníky, kde sa zdržujú dlhodobo bezdomovci, a je tam množstvo odpadov. No a keď sme sa túto tému snažili nejakým spôsobom posunúť dopredu, tak sa zistilo, že ten priestor nemá správcu, tak, ako mnohé iné priestory v Košiciach, a že by trebalo túto tému z hľadiska majetkovoprávneho a správcovského vyriešiť v prospech toho, aby tento priestor bol z času na čas daný do poriadku. Čiže v dopytoch by som bol rád, keby som dostal odpoveď k tejto téme, ktorá bola otvorená mnou v prvom polroku minulého roka, či a ako sa pokročilo? Respektíve, kedy budeme môcť teda konštatovať, že ten problém je už vyriešený, čo sa týka formálno-právnej stránky a správcovstvo bolo určené.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem. Ďakujem pekne, ak nemá nikto ďalšie dopyty uzatváram bod číslo 34.
- - -
Bod č. 35
Rôzne

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 35. Je to bod Rôzne. Ako som na začiatku avizoval, mali sme tu zhromaždených občanov, ktorí sú za aktivitou „Nie ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach“. Čiže, chcem sa spýtať, či je tu ešte niekto zo zúčastnených, kto by chcel prehovoriť? Pána Rovinského som tu videl..., už nevydržal. Dobre, takže nech sa páči, dávam slovo poslancom, aby sme to rozdiskutovali, aspoň vy. Som myslel, že niekto z ľudí vydrží. Pán starosta Petrvalský, nech sa páči.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Pokiaľ mi dobre siaha pamäť, tak na túto tému tu už bola petícia občanov mesta Košice, ktorí jednoznačne túto ťažbu odmietli. V minulých volebných obdobiach aj mestské zastupiteľstvo sa touto otázkou zaoberalo. Tiež povedalo NIE. Mysleli sme, že táto otázka skutočne skončila, ale zdá sa, že niekto sa ju snaží oživiť. Ja osobne nie som nadšený z toho, keby sa tu ťažil urán alebo zlato, ja neviem, nejakými kyjanidovými metódami alebo niečím takým, aby sa nám to dostalo do spodných vôd, lebo potom by sme nemali pomaly ani čo piť. Takže, ja osobne si myslím, že tieto aktivity sú legitímne a nie sú nové. Už tu boli, nie raz, a už sa mesto k tomu vyjadrovalo. Preto, ja neviem, či sa musíme k tomu ešte vyjadrovať. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán starosta. Ja som povedal aj zhromaždeným, aj do médií, že mesto bude rešpektovať verejnú mienku, pretože tak to má byť. A mesto tu má právo sa k tomu vyjadriť. Takže mesto a vedenie mesta bude rešpektovať verejnú mienku, to je to najpodstatnejšie, čo k tomu treba povedať. A máte pravdu, bolo už kvôli tomu aj mestské zastupiteľstvo, sú uznesenia, ktoré neboli zrušené, takže, keď budem mať nejaké nové, oslovím ešte ministerstvo hospodárstva, aby mi podalo výklad k podpísanému memorandu, kvôli tomu, aby bol kľud, aby teda každý vedel, že ako toto memorandum bolo chápané a čo z toho voči mestu vyplýva. Aj keď podľa mojich informácií, lebo to memorandum je zverejnené na stránke ministerstva hospodárstva, nezaväzuje k ničomu ani štát a už vôbec nie mesto. Nech sa páči, pán starosta Hlinka.

p. Hlinka, poslanec MZ - Ďakujem. Samozrejme, že s touto tematikou sme sa zaoberali napríklad aj na krajskom zastupiteľstve, kde tak isto bolo prijaté negatívne uznesenie. A ja chcem vlastne dať do pozornosti novelizovaný banský zákon, ktorý v tejto súvislosti hovorí, že účastníkom konania o určenie dobývacieho priestoru sú okrem iných aj dotknutá obec, na území ktorej by sa takáto banská činnosť mala vykonávať. Čiže ja si myslím, už aj vzhľadom a s prihliadnutím na to, čo pán primátor a my poslanci mestského zastupiteľstva sme vykonali a aj povedali, aký bude náš prístup do budúcna, že je na meste a teda na nás všetkých, aby sme si právo účastníka konania v prípade, že toto konanie o určenie dobývacieho priestoru bude realizované, aby sme si ho potom dôsledne aj uplatnili a v tom konaní máme možnosť tie svoje námietky predniesť a trvať na nich.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. My určite účastníkmi konania budeme stopercentne. Takže myslím, že tu nehrozí žiadne riziko, že by nás niekto z tohto konania vylúčil. Pán poslanec Petrvalský nech sa páči.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ja sa ospravedlňujem vtedy som k uránu rozprával, ešte do rôzneho chcem iné veci povedať. V prvom rade sa chcem poďakovať mestu Košice za to, že dalo aspoň čiastočne dokopy Materskú školu Havanská. Nie je v takom dezolátnom stave v akom bola. Myslím, že pani námestníčka sa bola pozrieť, muselo sa jej páčiť, lebo to, čo bolo, to bola katastrofa. Tam ešte na tej škôlke by bolo dobré keby sa dali okná vymeniť a potom by už bola celkom v poriadku. Ale druhá dôležitejšia vec o ktorú by som chcel vedenie mesta poprosiť, bolo by dobré, keby ste sa zamysleli nad tým, že by ste referátu školstva vrátili štatút oddelenia. Preto, lebo rozprávam sa s ľuďmi na tomto referáte a sú skutočne problémy s obehom materiálov, s obehom tlačív, s rozhodovacími právomocami. Viete veľmi dobre, že cez toto tečie najväčšie množstvo peňazí. A aby nebol tento referát taký ťažkopádny, keby mal štatút oddelenia. Pani vedúca oddelenia by mohla priamo toto oddelenie riadiť. Podľa mňa by bolo podstatne flexibilnejšie. Takže poprosím, je to moja prosba k vedeniu mesta porozmýšľať nad touto alternatívou. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Ešte aby sme nezabudli, hneď dám slovo ďalším poslancom, len pán generálny riaditeľ, keby ste nám prečítali mená zo zmlúv, ako to išlo - OutClaim.

p. Hrehorčák, gen. riaditeľ DPMK - Vážený pán primátor, na základe dopytu pána Halenára, 1.5. nadobudla zmluva mandátna, podpísaná za DPMK inžinierom Vozárikom a ... 

p. Raši, primátor mesta - V ktorom roku? 

p. Hrehorčák, gen. riaditeľ DPMK - V roku 2006. Následne potom boli ešte podpísané nejaké procesné smernice v júni a v júli. A odvtedy vlastne za DPMK nepodpisoval nikto žiadny právny dokument, ktorý by bolo možné, nejaká výpovedná zmluva, alebo také niečo, takže len nekonal vlastne dopravný podnik. Na základe tohto, my sme si dali vypracovať právnu analýzu, ktorá ako už pán poslanec hovoril, vyvodenie nejakých súkromnoprávnych žalôb, kde, citujem z právnej analýzy: „Podanie v súkromnoprávnych žalôb na náhradu škody voči bývalým členom predsedníctva DPMK, ani voči zamestnancom, či iným členom odborného právneho aparátu DPMK pre porušenie povinnosti pri príprave obchodnej verejnej súťaže a pri príprave a uzavretí mandátnej zmluvy, aj následných zmien a doplnení nemožno odporučiť z dôvodu absencie príčinnej v súvislosti medzi protiprávnym postupom a vznikom škody a z dôvodu uplynutia zákonom stanovenej premlčacej doby.“ Tá premlčacia doba bola 3 roky, čiže od roku 2006 vlastne ta premlčacia doba uplynula v roku 2009. Ďakujem pekne. A myslím si, že na posledných troch dozorných radách, ako pán Ihnát už spomenul, my sme toto dokladali dozornej rade, pretože tá si vyžiadala každý jeden postup tohto vedenia.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Berberich, po ňom pán poslanec Süli.

p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi ešte k sa vrátiť trošku k projektu EHMK. Nechcel som hovoriť o tejto veci pri bode, keď sme rokovali, lebo  tam bola správa za iné obdobie, berte to ako také moje videnie alebo môj názor na túto vec. Myslím, že projekt EHMK môžeme hodnotiť každý zo svojho pohľadu, ale na jednom by sme sa mali zhodnúť, že bez rozdielu by sme teda mali ťahať za jeden koniec a snažiť sa o jeho úspešnosť. My nemáme zastúpenie v orgánoch EHMK, preto tie informácie získavame ťažšie a z nášho pohľadu možno vnímate možno skôr kritické vystúpenia, ale snažíme sa o konštruktívnu kritiku. To by som chcel podotknúť, chcel by som sa ale pristaviť pri vašom vystúpení pán primátor v TA3 ohľadne prezentácie projektu EHMK. Keďže som nemal možnosť ju zachytiť alebo vidieť v priamom prenose, teda ešte ďalej som dostal do pozornosti nejaký článok o tom, a ten som si prečítal, ale keďže som to vystúpenie nevidel, neviem zhodnotiť nakoľko je ten článok korektný. Ale jeden názor by som predsa len povedal, a to je to, že sa mi zdá, že troška je potlačená alebo potláčaný význam predchádzajúceho vedenia projektu na jeho úspešnosti, čo ma veľmi mrzí. V tejto súvislosti by som možno aj pripomenul vystúpenie pána ministra kultúry na Otváracom ceremoniáli, kde doslovne povedal, že bez toho, že sa ten projekt v roku 2009 vyhral, tak by sme tu neboli. Takže myslím a berte to tak, ako že to takto cítim a preto to tak aj hovorím, že by som bol nerád, keby sa tá úloha toho víťazného tímu nejako potláčala alebo dehonestovala. Tu vlastne by som chcel upozorniť, respektíve sa opýtať možno aj, ako to bolo s tým pozvaním alebo nepozvaním na Otvárací ceremoniál bývalých, bývalého tímu z vedenia EHMK? Tak len toľko. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Preto sme povedali, že na budúcom mestskom zastupiteľstve sa komplexne budeme venovať obdobiu vrátane Otváracieho ceremoniálu, lebo je tam viacej otázok, ktoré má aj pani poslankyňa Blaškovičová aj mnohí ďalší. Čiže necháme si na to veľký voľný priestor, kde si môžeme vydiskutovať v kľude všetko, lebo mnoho otázok je, ktoré mnohí ľudia chcú počuť. Čiže ja by som tam nechal jeden bod, normálne ho zaradíme ako samostatný bod, v priebehu aké budú otázky môžete doručiť a urobím k tomu jednu komplexnú správu aj s otázkami, ktoré možno bežne nebývajú zodpovedané v týchto materiáloch. Pán poslanec Süli nech sa páči. Nech sa páči máte slovo.

p. Süli, poslanec MZ - Vážený pán primátor, chcel by som niekoľko slov k Otváraciemu ceremoniálu. Ja viem, že teraz hovoríte, ale bude to veľmi krátke. Zúčastnil som sa ako obyčajný občan na Hlavnej ulici. Nešiel som do VIP stanov, nešiel som nikde blízko. Ako obyčajný občan. Trošku ma mrzí, že počasie nám nevyšlo. Za to nikto nemôže, lebo počasie je nevyspytateľné. A v januári nie je možné očakávať slnečné počasie a bezvetrie, ani dážď ani snehovú kalamitu. Ale organizátori a hlavne realizátori tohto podujatia zabudli na veci, ktoré sú pre profesionálov samozrejmé, že keď vypadne prúd, vypadne program, musí nastúpiť nejaký moderátor alebo pustiť nejakú hudbu a nečakať kým nejaký IT technik zariadi nápravu. Veľa ľudí tam prišlo skrz ohňostroj. Chceli vidieť fantastický ohňostroj, ale zozadu nebolo to vidieť, lebo predtým realizátori pustili taký skvelý plyn, že skoro sa tam veľa ľudí udusilo, lebo bol plyn alebo ten modrý dym alebo biely plyn veľmi zaujímavý a pasovalo to niekomu do nejakej predstavy. Nebolo to vidieť. Aj načasovanie ohňostroja bolo špatné. Ale to je vec názoru. Do obsahu nechcem nič hovoriť, lebo realizátori a vôbec programoví tvorcovia mali by vedieť, že koľko občanov v meste patrí do nejakej staršej kategórie, koľko občanov je nad  20, teda je v dôchodkovom veku alebo už je nad päťdesiatkou, má iné aj požiadavky. Budeme mať tieto čísla, dúfam, že dokonca už aj máme, lebo bolo sčítanie ľudu a za to by program trebalo trošku prispôsobiť. Bol som na raute v Dome umenia a na pozvánke som sa nedočítal tomu, že ako sa máme obliecť. Obyčajne je to dané tým, že keď sa taký ceremoniál uskutoční raz za dobu v Košiciach, tak mali by tam ľudia byť slušne oblečení. A neboli. Boli tam v nejakých pulóvroch, sedeli v lyžiarskych odevoch, zrejmé to nemajú „z hůry dané“. A komu nie je „z hůry dané, ten v apatice nekoupí“, tak Česi hovoria. A potom sa vrátim k tej publikácii, ktorá bola daná každému, kto bol na raute. Je to v angličtine. Až na jedného pána, na pána architekta Ľudovít Oelschläger. On je po slovensky. Márai je po anglicky, Gyula Košice po anglicky, Juraj Jakubisko po anglicky, ale Ľudovít Oelschläger je po slovensky. No a všetko je po anglicky a je to trošku čudné. Kolegovia z diplomatických zborov, keď som sa ich pýtal na názor na ceremoniál, tak tvárili sa trošku rozpačito a povedali, že bolo to z veľkými prestávkami medzi jednotlivými časťami a nakoniec nemalo to žiadny spád. Aby sme predišli nedorozumeniam, som za to, aby tento rok dopadol veľmi dobré. A urobím všetko preto, aby aj dopadol dobre, ale tolerovať realizátorom tieto kixy by sme nemali. To je všetko, čo som chcel povedať.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Preto by som bol rád, keby sme sa k tejto téme venovali na budúcom zastupiteľstve v kľude a pri samostatnom bode. Takže ďakujem pekne ostatným a zavoláme si všetkých zodpovedných tu, samozrejme. Ďakujem pekne, uzatváram bod Rôzne.
- - -



































Záver rokovania

Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program XV. rokovania mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Uviedol, že na ďalšom riadnom XVI. rokovaní sa stretnú 15. apríla roku 2013. Poďakoval sa poslancom MZ za ich účasť na rokovaní a vyhlásil XV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.
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