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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Zápisnica
z XXIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 14. apríla 2014

Prítomní: podľa prezenčných listín

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.

Úvod rokovania

p. Raši, primátor mesta - Príjemný dobrý deň prajem všetkým. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, otváram XXIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. V úvode chcem ospravedlniť z rokovania mestského zastupiteľstva poslancov, a to pani poslankyňu Kyjevskú, pánov poslancov Vargovčáka, Sekáča, Géciho a Caisa. Ostatní by mali v priebehu rokovania prísť. Momentálne je prezentovaných 36 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a sme teda uznášania schopní. 
- - -

K programu rokovania

p. Raši, primátor mesta - Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, teraz pokračujeme v rokovaní. Program rokovania ste dostali v pozvánke a poprosím vaše pripomienky, resp. doplňujúce návrhy. Nech sa páči, pani námestníčka Lenártová.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Vážený pán primátor, ctený poslanecký zbor, doplnila by som bod č. 57/1 Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Košice. Z dôvodu zmeny priemernej mzdy, priemernej hrubej mzdy v hospodárstve, sa musí prehodnotiť aj minimálny plat primátora. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Sidor.

p. Sidor, poslanec MZ - Ďakujem pán primátor. Dámy a páni, dovolil by som si doplniť do programu rokovania nový bod č. 20/1 Koncepcia rozvoja športu v meste Košice, grantový program DAMKO. Ďakujem.

p. Süli, poslanec MZ - Vážený pán primátor, navrhujem doplniť program o bod č. 4/a s názvom Pripojenie sa mesta k Výzve občianskych združení mesta Kremnica. Jedná sa o kyanidovú ťažbu zlata a podobne. Prednesiem návrh uznesenia. 

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, môžeme to dať aj ako úplne prvý bod, keďže tu máme veľa ľudí, mnohí z nich pracujú, aby nemali áčka. Takže dobre.

p. Süli, poslanec MZ - A bod 17 Návrh memoranda o porozumení so židovskou náboženskou obcou Košice. Navrhujem, aby sme to predložili na ďalšie zastupiteľstvo a zavolali sem predstaviteľov tejto náboženskej obce, lebo v Memorande, čo nám predložili, je nesmierne veľa nejasností, termínových, pojmových. Máme málo informácií a navrhujem to preto, keď súd nevedel 19 rokov rozhodnúť spravodlivo v tejto problematike, ja by som nerád, aby sme to horúcou ihlou my dnes nejak urobili, ušili a preto navrhujem, aby sme to predložili na ďalšie zastupiteľstvo.

p. Raši, primátor mesta - Čiže navrhujete bod stiahnuť? 

p. Süli, poslanec MZ - Stiahnuť a predložiť na ďalšie zastupiteľstvo.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže bod 17 stiahnuť, to je pán poslanec Süli. Pán poslanec Melichárek, nech sa páči.

p. Melichárek, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor, ja by som navrhol doplniť dnešné rokovanie programu o bod č. 20/2, a to je Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. A pán námestník Jakubov, nech sa páči.

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Dávam do pozornosti poslancom, že bolo elektronicky zaslané upravené uznesenie k materiálu pod bodom číslo 52 Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Košické Hámre pre Vladimíra Žáka a manželku Sidóniu Žákovú z dôvodu, že v rámci zverejneného zámeru predmetný uchádzač navýšil kúpnu cenu o 100 eur. Tzn. uznesenie, ktoré sa bude schvaľovať, nebude za cenu 3 930 ale za 4 030 eur. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne. Čiže upravené uznesenie. Čiže nedopĺňate žiaden bod? Dobre. Ďakujem pekne. Nikto nemá žiadne doplňujúce návrhy? Ak nie, tak budeme najprv hlasovať o návrhoch, ktoré boli navrhnuté na doplnenie alebo zmenu rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Čiže prvý je bod 57/1, ktorý dáva pani námestníčka „Plat primátora, kvôli zmene priemernej mzdy v národnom hospodárstve“. Prosím hlasujte. 

Hlasovanie č. 1 o bode č. 57/1 -	za: 39 + 1 ručne (p. Gamcová), proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Za bolo 39, 0 bolo proti, 1 sa zdržal hlasovania, plus doplniť pani poslankyňu Gamcovú, hlasovala „za“, len jej nefungovalo zariadenie. Avizovala to počas hlasovania. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o druhom doplnenom bode. Je to bod, ktorý doplnil pán poslanec Sidor, ako bod 20/1 Koncepcia rozvoja športu v meste Košice a grantový program DAMKO, prerozdelenie dotácie v roku 2014. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 2 o bode č. 20/1 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že aj tento bod bol doplnený. Prejdeme k prvému návrhu, ktorý dal pán poslanec Süli a pred prvý bod, ako bod nula, by sme zaradili požiadavku ohľadom Výzvy, ktorú teda on celú nadefinuje ohľadom ťažby uránu a pripojenie sa mesta Košice k Výzve. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 3 o bode č. 0 -		za: 41, proti: 0, zdržal sa: 0


p. Raši, primátor mesta - Hlasovanie - Konštatujem, že tento bod bude zaradený. Je tu návrh na zmenu programu rokovania zastupiteľstva, kde pán Süli navrhol bod číslo 17 Memorandum medzi mestom Košice a Židovskou náboženskou obcou stiahnuť z rokovania. Hlasujeme o tomto návrhu.

Hlasovanie č. 4 o stiahnutí bodu č. 17 -	za: 23, proti: 1, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili. Prejdeme k ďalšiemu návrhu, ktorý dal pán poslanec Melichárek. A to je zaradiť Informáciu o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako bod 20/2. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie č. 5 o bode č. 20/2 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - A potom je tu úpravu uznesenia pod bodom číslo 52, ktorý predložil pán námestník. O ňom hlasovať nebudeme. Čiže teraz budeme hlasovať o programe ako celku, aj s jeho úpravami ako sme ich teraz schválili. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 6 o programe -		za: 41, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Takže dnes sa budeme riadiť týmto schváleným programom mestského zastupiteľstva. 
- - -

Overovatelia zápisnice:	MUDr. Milan Bereš, PhD. a JUDr. Cyril Betuš 
- - -

Návrhová komisia

p. Raši, primátor mesta - Teraz by som poprosil predsedov poslaneckých klubov alebo nimi poverených poslancov alebo nezávislých poslancov o navrhnutie svojich zástupcov do návrhovej komisie. Pán poslanec Briškár, nech sa páči.

p. Briškár, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia v mene poslaneckého klubu SMER - SD a MOST-  HÍD, navrhujem za členov návrhovej komisie nasledovné panie poslankyne a pánov poslancov: pani Adamčíková Margita, pán Kandráč Marek, pán Kaifer Jaroslav, pani Dudíková Katarína. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Má niekto pripomienky alebo iný návrh? Ak nie, dám hlasovať o tom, aby v návrhovej komisii boli panie poslankyne Dudíková a Adamčíková, páni poslanci Kaifer a Kandráč. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 7 -	za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem vám, že na tomto rokovaní bude návrhová komisia pracovať práve v schválenom zložení. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom dvanástom rade, ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii, ktorú podáte poslancom.
- - -

Bod č. 0
Pripojenie sa mesta Košice k Výzve občianskych združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie

p. Raši, primátor mesta - Prešli by sme k prvému bodu označenému ako bod "nultý", ktorý bol zaradený na návrh pána poslanca Süliho. Nech sa páči, pán poslanec, uveďte tento materiál.

p. Süli, poslanec MZ - Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo. Sledujúc dianie na Slovensku, hlavne v problematike životného prostredia, konštatujem, že nielen my zápasíme s problémom ochrany životného prostredia. Ale aj rôzne mestá a obce. Konkrétne budem hovoriť o Kremnici, kde chcú v určitých lokalitách ťažiť zlato tzv. kyanidovou metódou. Doporučujem do vašej pozornosti, keď budete na internete, pozrieť sa na situáciu na rieke Tisza spred štrnástich rokov, kde v tesnej blízkosti maďarských hraníc v Rumunsku sa pretrhla hrádza a prakticky celú rieku Tisza otrávili kyanidom. A nielen Tiszu ale aj Dunaj, až po Čierne more. Človek by povedal, že keď sa to nás netýka, je to od nás, povedzme, v Kremnici, vzdialené asi 250, 300 km, že môže byť nám to ľahostajné. Ja si myslím, že nemali by sme byť ľahostajní k tomuto problému, lebo ten problém je vážnejší, než to vyzerá na prvý pohľad. Kým urán je neciteľný, a svieti a ohrozuje životné prostredie na niekoľko 10 000 rokov, ten kyanid ale pôsobí okamžite. Doporučujem do vašej pozornosti, ďalšej, situáciu na rieke Poprad, kde malé množstvo kyanidu vlastne vyhubilo ryby v celej rieke. Práve preto navrhujem, aby sme sa pripojili k výzve, ktorej predložím návrh na uznesenie. A nechcem o tom ďalej rozprávať. Kto má trošku zdravý rozum a racionálne rozmýšľa o budúcnosti Slovenska, mal by to prijať, prosím. Ja stále hovorím jednu vec, že možnože na zasadnutiach vlády ten problém nie je primárny, a nie je prioritný, ale rozhodne predseda vlády mal by vedieť o tom, že občania sú proti takýmto akciám. A nemusím vám hovoriť, že opäť je tu nejaká kanadská spoločnosť, ktorá po vyťažení vypochoduje, odíde a zopakujem, na rieke Tisza tá situácia, ktorá bola, tiež kanadská spoločnosť ťažila zlato kyanidovou metódou. Otrávila rieku, ohrozila nesmierne veľké územie a otrávila územie. A nikomu sa nič nestalo. Lebo to bola jedna obyčajná eseročka. Tomu sa dá zabrániť jediným spôsobom a prioritne zakázať takúto ťažbu a nepovoliť takúto ťažbu na celom území Slovenska. To je všetko.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Čiže ja by som vás teda ale poprosil, keďže je to materiál vkladaný, aby ste prečítali poslancom, keďže dávate teraz návrh uznesenia, aby každý vedel, za čo bude hlasovať. Poprosím, prečítajte návrh uznesenia, o ktorom budeme hlasovať. A potom otvorím rozpravu.

p. Süli, poslanec MZ - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. o) Štatútu mesta Košice, za a) pripája sa k výzve Róbertovi Ficovi, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie, ktorej signatármi sú Občianske združenie Brečtan, Nové Mesto nad Váhom, Občianske združenie Podpoľanie nad zlato, mesto Kremnica, Občianske združenie Kremnica nad zlato, Občianske združenie Sosna Košice, Slovenský zväz ochrany prírody Košice, Základná organizácia Košice - 2013, Občianske združenie pre Košice - Sever a Občianske združenie Priatelia Zeme - Spoločnosť Priateľov Zeme a žiada predsedu vlády, aby okamžite vykonal opatrenie na základe ktorých ministerstvo hospodárstva a jemu podriadené orgány štátnej správy  (banské úrady) zmenia svoje negatívne vyjadrenie vo vzťahu k legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch, ktoré vyjadrenia nerešpektujú stanoviská verejnosti a dotknutých samospráv. Za c) poveruje primátora mesta Košice, aby v mene Košice potvrdil pripojenie sa k výzve k bodu a) poštou na adresu organizátora výzvy Občianske združenie Brečtan, Juraja Kréna 3, smerové číslo 915 01 Nové Mesto nad Váhom, a aby v mene mesta Košice doručil túto výzvu k bodu a) a toto uznesenie aj predsedovi vlády.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Nech sa páči, poprosím vás, aby ste to dali písomne. To len preto, aby páni poslanci vedeli, keďže je to doplnený bod. A nech sa páči, ak chce niekto vystúpiť v rozprave. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Pán primátor, vážení kolegovia, dobré ránko. Stále dookola je to rovnaká téma. Samozrejme všetkým nám ide o životné prostredie, o život. Ja len by som povedal 2 veci. Nemám rád falošnú benefíciu a falošných aktivistov. Preto sa pripájam aj ja k tejto výzve a uránu STOP si dávam takto aj ja. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Jenčová.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať predkladateľa, lebo mi ušlo, že či tam bolo aj mesto Kremnica a nejaké iné mestá v tej výzve? Teda, čo vyzývajú na podporu?

p. Raši, primátor mesta - Bolo tam mesto Kremnica. Áno, je pani starostka. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Čiže budeme hlasovať o tomto uznesení tak, ako bolo prednesené pánom poslancom Sülim. Veľmi krátku poznámku z môjho pohľadu, je to ústup z našich pozícií. Pretože my sme tu už opakovane deklarovali a schválili, že sme proti akejkoľvek ťažbe uránu. A teraz hlasujeme proti ťažbe uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie. Myslím si, že nikto s tým nemôže mať problém, ale my máme zas uznesenia, ktoré sú výrazne silnejšie ako toto. Takže, samozrejme, určite to všetci podporíte, ale neustupujeme z našich pozícií nikomu. Sme proti ťažbe uránu nielen s použitím tejto metódy. Návrhová komisia, predneste návrh uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a Štatútu mesta Košice, po a) sa pripája k výzve Róbertovi Ficovi, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie, ktorej signatármi sú Občianske združenie Brečtan,  Nové Mesto nad Váhom, Občianske združenie Podpoľanie na zlato, Mesto Kremnica, Občianske združenie Kremnica nad zlato, Občianske združenie Sosna, Košice, SZOPK - Základná organizácia Košice 2013, Občianske združenie pre Košice Sever a Občianske združenie Priatelia Zeme - Spoločnosť Priateľov Zeme. Po b) žiada predsedu vlády Slovenskej republiky, aby okamžite vykonal opatrenia na základe ktorých Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a jemu podriadené orgány štátnej správy (banské úrady) zmenia svoje negatívne vyjadrenia vo vzťahu k legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch, ktoré vyjadrenia nerešpektujú stanoviská verejností a dotknutých samospráv. Po c) poveruje primátora mesta Košice po 1) aby v mene mesta Košice potvrdil pripojenie sa k výzve podľa bodu  a) poštou, na adresu organizátora výzvy Občianske združenie Brečtan, Nové Mesto nad Váhom, po 2) aby v mene mesta Košice doručil výzvu podľa bodu a) a toto uznesenie predsedovi vlády Slovenskej republiky.“ 

Hlasovanie č. 8 -	za: 39, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Bod č. 1
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIII. rokovania MZ

p. Raši, primátor mesta - A pokračujeme v ďalších bodoch rokovania. Je to bod číslo 1. Ctené dámy poslankyne, vážení poslanci, dovoľte aby som vás informoval o mojej činnosti od posledného rokovania mestského zastupiteľstva. V uplynulých týždňoch sme mali niekoľko oficiálnych prijatí zo Slovenska aj zo zahraničia. Bol to chargé d'affaires zo Spojených štátov amerických, veľvyslankyňa nórskeho kráľovstva. V priestoroch Historickej radnice som prijal ministra ľudských práv a rovnosti Českej republiky, či bývalého predsedu vlády Českej republiky Vladimíra Špidlu. Prijal som primátorov Pentapolitany, mali sme stretnutia aj so zástupcami z oblasti vedy, športu, vzdelávania a kultúry. Bol to pán profesor Jenča a tím spolupracovníkov, ktorí prezentovali ocenenia vedeckých výsledkov, ktoré dosiahli v minulom roku. Rozdal som ceny najlepším športovcom v ankete Športová osobnosť Košíc, či sme sa stretli s organizátormi medzinárodného podujatia Dní detskej knihy. V Trenčíne som absolvoval zasadnutia Združenia primátorov krajských miest, kde sme sa venovali témam týkajúcim sa fungovania samospráv. V minulých dňoch sme obnovili dopravný úsek v úseku rekonštruovaného mosta na Hlinkovej ulici a dokončili sme tak riešenie havarijného stavu, ktoré bolo zistené v roku 2013. Otvorila sa zrekonštruovaná zmodernizovaná spaľovňa odpadu v Kokšov-Bakši, spolu s veľvyslancom Talianska a ministrom životného prostredia Slovenskej republiky. Zúčastnili sme sa na kolaudácii zrekonštruovaného 540 metrov dlhého úseku ochrannej hrádze rieky Hornád v košickej časti Džungľa, ktorý je úvodnou fázou celkovej rekonštrukcie celého toku rieky Hornád cez kataster mesta Košice. Otvárali sme aj niektoré zaujímavé investície. Najväčšie centrálne laboratórium v oblasti východného Slovenska, či zaviedli sme aplikácie, ktoré zvyšujú participáciu verejnosti na živote mesta. Spustili sme mobilnú aplikáciu City monitor, vďaka ktorej Košičania sa môžu aktívne spolupodieľať na zlepšení života v našom meste. Otvorili sme aj podujatie Týždeň slovenských knižníc, a na pôde Filozofickej fakulty som mal možnosť diskutovať so študentmi politológie, či absolvoval som viaceré stretnutia s našimi seniormi. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Kažimír, nech sa páči.

p. Kažimír, poslanec MZ - Ďakujem pekne, vážený pán primátor. Ja by som sa chcel opýtať, len krátko, či by si nemohol povedať nejakú aktuálnu informáciu k uzneseniam, ktoré boli schválené na výjazdovom rokovaní vlády v októbri minulého roku, najmä čo sa týka Slaneckej cesty, kde minister financií mal vyčleniť finančné prostriedky, hoci do konca roka. Koniec roka ešte nie je. Na rozšírenie prúdov dopravných. A potom tak isto vyčleniť finančné prostriedky na podrobný geologický prieskum vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre následnú sanáciu, respektíve asanáciu celého zosuvného územia v katastri mesta Košice - Mestskej časti Opátske, Heringeš, Krásna nad Hornádom. Tak isto termín je tam do 31. decembra 2014. Takže, neviem, či boli nejaké rokovania. Chodíš do Bratislavy, takú krátku informáciu, keď ťa môžem poprosiť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Prebiehajú rokovania na Ministerstve dopravy. Aj keď chodí na ne pán námestník Jakubov. Sú ale prioritne zamerané na riešenie integrovaného dopravného systému v meste Košice. O informáciu, pokiaľ sa dobre pamätám, v navrhovanom uznesení vlády, bolo medzi projektmi, ktoré sú plánované realizovať, okrem tých, ktoré sa už robia, aj projekt Slaneckej cesty. Bol tam, dokonca aj projekt obchvatu Košíc, pokiaľ sa dobre pamätám. Tá Slanecká cesta bola v objeme viac ako 20 000 000 eur. Ale nemám aktuálnu informáciu. Čiže, poprosil by som, pán poslanec, aj možno v interpeláciách alebo dopytoch nám to pripomenúť a normálne zistíme aktuálny stav, aj z hľadiska prieskumu územia. Dobre? Poprosím. Ďakujem pekne, lebo nemám aktuálnu informáciu, čiže neviem odpovedať. Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší 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 informáciu primátora mesta o svojej činnosti od XXIII. rokovania mestského zastupiteľstva.“ 

Hlasovanie č. 9 -	za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 2 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 2. Pani hlavná kontrolórka, poprosím vás, aby ste uviedli správu o svojej činnosti. Nech sa páči.

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka mesta- Ďakujem pekne. Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený pán primátor, kontrolná činnosť bola vykonaná od posledného rokovania mestského zastupiteľstva v subjektoch Mestské lesy Košice, Základná škola Staničná 13, Základná škola Krosnianska 4. Kontroly boli zamerané na kontrolu hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných výnosových a nákladových položiek, príjmových a výdavkových položiek a finančných operácií. V krátkosti uvádzame zhrnutie kontrolnej činnosti. Kontrolné zistenia poukázali pri Mestských lesoch nedodržiavanie postupov pri preberaní prác, v zmysle rámcovej zmluvy, potvrdzovanie dodacích listov. Bol zistený rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a cenou fakturovanou v neprospech organizácie. V troch prípadoch organizácia nenavrhla trom podnájomcom úpravu výšky ročného nájmu tak, aby táto bola v súlade s Pravidlami prenajímania účinnými od 10.8. 2010. Pri základných školách boli zistené nedostatky pri inventarizácií majetku, záväzkov, dodržiavanie prenajímania majetku podľa platných smerníc, nedodržiavanie výkonu finančnej bežnej kontroly a nezverejňovanie povinných informácií. Základná škola počas výkonu kontrol tieto nedostatky operatívne odstraňovali. Bližšie informácie o kontrolných zisteniach sú uvedené v správe o výsledkoch kontrol, ktorá je súčasťou správy, a prílohy tvoria prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov. Kontrolovaným subjektom týmto chceme poďakovať za súčinnosť pri výkone kontrol. V súčasnosti sa vykonáva následná finančná kontrola Základnej škole Užhorodská 39, Košice, za obdobie roka 2013. Mimo plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2014 sme začali následnú finančnú kontrolu na Magistráte mesta Košice, ktorá je tematicky zameraná na kontrolu dotácií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 76 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta Košice a zákona o rozpočtových pravidlách za obdobie roka 2013. Zároveň nás nezisková organizácia Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 písomne požiadala o posunutie termínu začatia výkonu kontrolnej činnosti na začiatok mája 2014, z titulu neukončených prác na účtovnej uzávierke za rok 2013 a výkonu audítorskej činnosti, pričom nezisková organizácia požiadala aj o odklad daňového priznania. Na základe pracovného stretnutia bolo žiadosti EHMK vyhovené tým, že kontrola bude zahájená koncom apríla. Kontrolné zistenia budú predložené na ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, po ukončení kontroly. Ďakujem za pozornosť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani hlavná kontrolórka. Otváram rozpravu k tomuto bodu. 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,  po 1) správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, po 2) správu o výsledkoch kontrol vykonaných v subjektoch Mestské lesy Košice, Základná škola Staničná 13, Košice, Základná škola Krosnianska 4, Košice, po 3) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2013.“

Hlasovanie č. 10 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
Predtým, ako prejdem k ďalšiemu bodu, vidím, že sú tu zástupcovia židovskej náboženskej obce. Pán doktor Sitár, dobrý deň prajem. Pán doktor, vítam vás na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Bohužiaľ, váš bod bol stiahnutý z rokovania na návrh pána poslanca Süliho, ktorý navrhol poslancom, že nie sú dostatočne oboznámení a teda si vyžiadal ďalší čas. Čiže bod 17 bol na návrh pána poslanca Süliho stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva. Teda o ňom rokovať nemôžeme. Len aby sme vás tu zbytočne nezdržiavali. Sú 2 možnosti. Prvá je počkať na budúce zastupiteľstvo. Druhou možnosťou je, pokiaľ by ste chceli, tak v bode rôzne vám vieme vytvoriť priestor, a pokiaľ chcete to oddiskutovať. Nechám to na vaše zváženie. Bod Rôzne ale bude určite až poobede. Nechám to na vás, ako si to rozmyslíte, aby sme mohli o memorande diskutovať. A treťou možnosťou je, až chcete, môžem dať poslancom mestského zastupiteľstva možnosť sa s vami stretnúť na rokovaní Židovskej náboženskej obce mesta Košice a poslancov mestského zastupiteľstva v ľubovoľnom termíne, do mestského zastupiteľstva ďalšieho, keď tento bod opäť predložíme. Takže v kľude si to premyslíte, pre ktorý návrh. My sa prispôsobíme v tomto nie je problém. Dobre? Dobre, čiže až ja vytvorím jeden, dva termíny, prepošleme informáciu všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí budete mať záujem, môžete sa porozprávať, objasniť si všetky nejasné okolnosti, skutočnosti, informácie tohto sporu, ktorý trvá 20 rokov. A poprosím ešte raz všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby si prečítali podrobne všetky informácie, ktoré dostali v materiáli, lebo podľa mňa je tam celý priebeh daný kompletne, so všetkými informáciami. Dobre? Aby sme kvôli tomu, že si nie sme istí, neplatili v budúcnosti za prehratý súdny spor. Ďakujem.
- - -


Bod č. 3
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXIII. rokovaní MZ dňa 10.02.2014

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Poprosím pána inžiniera Lazúra, riaditeľa magistrátu, aby uviedol Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty, ktoré boli prednesené na rokovaní 10.2. Prosím pán riaditeľ, máte slovo.

p. Lazúr, riaditeľ MMK - Vážený pán primátor, ctené pani poslankyne, ctení páni poslanci, naše odpovede na interpelácie a vaše dopyty boli samozrejme predložené v zákonných lehotách. Väčšina podnetov bola kladne riešená tam, kde je problém - či už finančný alebo časový - tak, samozrejme to berieme ako podnety na dlhšie obdobie. K jednej interpelácii pána poslanca Petrvalského, na Mestskej rade sme sa dohodli, že keď existuje nejaký exekuovaný majetok mestských časti, ktorý je potrebné riešiť priestorovo, tak sme sa dohodli, že skúsime využiť priestory výmenníkov, ktoré sú zverené našej mestskej organizácií Tepelnému hospodárstvu. Pokiaľ sú nejaké otázky, nech sa páči, ja doporučujem mestskému zastupiteľstvu, aby tento materiál zobralo na vedomie. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Siksa, nech sa páči.

p. Siksa, poslanec MZ - Ďakujem pekne vážený pán primátor. Vážené zastupiteľstvo, ja by som rád reagovať na moje interpelácie, ktoré boli vznesené na minulom zastupiteľstve. V prvom rade ďakujem pekne za odpoveď. Chcem len podotknúť jednu vec, čo sa týka interpelácie križovatky smerom od Jenisejskej resp. od kostola na Jazere, k Tescu, v ktorej som žiadal, aby sa dalo prechádzať cez Slaneckú cestu naraz na zelenú pre chodcov. Myslím si, že pôjdem za tým ďalej, že je možné tento signálny tok zmeniť. Predsa ten, kto má na starosti signály alebo ten technik, ako to riešené môže to zmeniť. Bol by som rád, keby sa to dalo uskutočniť, pretože sú veľa sťažností od občanov Jazera, že musia stať na stredovom ostrovčeku. A nebol by som rád, keby sa zopakovala situácia na Jazere tak, ako to bolo v prípade košickej sudkyne na Palárikovej a Palackého, pretože tam to hrozí kedykoľvek, viď posledná havária koncom februára, ktorá sa stala. No nebyť toho, že ľudia v tom čase nie sú na miestach o ktorých píšem, tak je tam ďalšie smrteľné zranenie. Bol by som rád pán primátor, keby sa toto dalo riešiť. Ja myslím, že sa nájde toľko, aby dotyčné osoby na tom popracovali. Neverím, že sa to nedá. A v druhej mojej interpelácii, tzn. prístrešky MHD na Jazere, poviem osobne, je mi to trošku trápne takto rozprávať, ale sa hanbím za takéto poviem v úvodzovkách „riháky“ na Jazere, ktoré máme. Treba tam malo veci urobiť z hľadiska Dopravného podniku mesta Košíc, keď to patrí im, aby sa to dalo do poriadku. Keby som poprosil prísť osobne sa pozrieť na tieto stavy. Ja myslím, že dá sa to zmeniť. Ale je mi to trápne, že už druhýkrát žiadam, po dvoch rokoch po sebe a stále tá istá odpoveď. Prosím dopravný podnik, aby prišiel osobne. Môžem sa tam zúčastniť aj ja, aby si nemysleli, že o nás bez nás. A možno technické riešenie sa nájde raz - dva a netreba tam veľké finančné náklady. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán riaditeľ. Poprosím pani starostka Jenčová s faktickou na pána poslanca.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická pripomienka. Ja by som rada reagovať na pána poslanca Siksu, že s dopravným podnikom, čo sa týka zastávok MHD, tak sme minulý týždeň riešili. A minulý týždeň všetky zastávky boli vyumývané, vystriekané. Takže robí sa aj táto činnosť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím pána riaditeľa, aby si to zaznačil. Ja som išiel minule z konečnej zastávky na Jazere električkou a určite sa to dá urobiť. Len problém je, ako dlho to vydrží. Lebo sú to zastávky, ktoré sú veľmi vandalmi atakované. Oni nie sú tak staré, ako zle vyzerajú. Čiže to je problém. Čiže poprosím pána riaditeľa, aby to urobil. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 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 o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXIII. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 10. februára 2014.“

Hlasovanie č. 11 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Bod č. 4
Pokračovanie v prerokovaní protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 10 o ochrane mokradí na území mesta Košice (bod č. 5 z XX. rokovania MZ dňa 16.09.2013)

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorým je bod číslo 4. Je to materiál Pokračovanie v prerokovaní protestu prokurátora proti VZN Košice číslo 10 o ochrane mokradí na území mesta Košice. Možno si pamätáte, že na rokovaní mestského zastupiteľstva sme rokovanie o tomto materiáli naposledy prerušili z dôvodu, že nebol prijatý ešte MÚZES čiže Miestny územný systém ekologickej stability, ktorý teda medzičasom už prijatý bol. Medzičasom sme zároveň odovzdali aj ďalšie upozornenie prokurátora na nečinnosť, ktorý píše, že podľa zákona sme povinní konať. Takže otváram rozpravu k bodu číslo 4. Nech sa páči, máte možnosť sa vyjadriť. Pán poslanec Demský, nech sa páči.

p. Demský, poslanec MZ - Ďakujem za slovo pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, komisia životného prostredia sa zaoberala týmto podnetom a odporúča vyhovieť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o prokuratúre, zákona o obecnom zriadení a zákona o meste Košice, po a) vyhovuje protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice číslo 10 z roku ´93 o ochrane mokradí na území mesta Košice, po b) schvaľuje zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 10/1993 o ochrane mokradí na území mesta Košice.“ 

Hlasovanie č. 12 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 5
Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice)

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu je to bod číslo 5 Návrh na zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti Košice a o režimu užívania historickej časti mesta Košice. Tento bod reaguje na pripomienky z terénu z hľadiska vjazdu áut do historickej časti mesta Košice a problémov, ktoré z toho vznikali. Dôvody máte uvedené vo všeobecnej aj v osobitnej časti. Čiže nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Kažimír.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pán primátor. Ja na komisii dopravy a výstavby pri mestskom zastupiteľstve som rozobral ten § 8 ods. 1 písm. k), kde mne osobne vadí to, že pri sobáši by tam mali byť pustené len 2 autá. Ja navrhujem, aby tam boli pustené pôvodne 3 autá. To nemôže spasiť mesto Košice. A si povedzme, že sobáš to je významný deň vlastne v živote každého občana, každého človeka a každej tejto rodiny. Takže ja navrhujem, aby zmena alebo pôvodne aby bolo vlastne 3 autá. Čiže to prečítam: „S jednorazovým povolením vjazdu na určené miesto pri konaní sobáša, najviac pre 3 osobné motorové vozidlá § 8 ods. 1 písm. k).“

p. Raši, primátor mesta - Dobre, ďakujem pekne. Čiže bude to doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý sa týka tejto časti VZN. Pán poslanec, presne to isté ma napadlo, keď som si to čítal. Jediný problém ktorý vzniká, je vtedy, že keď sú 3 svadby po sebe, tak máte tam 3 autá ktoré sú tam, 3 autá ktoré čakajú na sobáš a 3 autá, ktoré sú tam a ľudia sa dostávajú po sobáši. Čiže reálne je tam 9. Ale o nič iné nejde. A ešte sa konajú svadby aj pri kaplnke alebo v kostole svätého Michala. Čiže môže sa stať, že budeme mať pred domom svätej Alžbety 18 áut. Takže to je celý problém redukcie počtu áut. Ale súhlasím, že svadba je naozaj najvýznamnejší deň v živote. Pán poslanec Kažimír, nech sa páči.

p. Kažimír, poslanec MZ - Ďakujem pekne vážený pán primátor. Ja by som si dovolil upozorniť - a preto aj podám pozmeňujúci návrh, tak isto § 8 ods. 1. Kolega hovoril o písmene k) ja chcem pozmeniť písm. j), prečítam navrhované znenie: „Prepravujúcich osobu so zdravotným postihnutím, odkázanú na individuálnu prepravu, ktorá je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého.“ Poznámka 2a, ktorá odkazuje na zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutia, o zmene a doplnení niektorých zákonov. Chcem poukázať, že je tu rozpor s § 44 ods. 7 o cestnej premávke číslo 8 z roku 2009, ktorý upravuje vstup do pešej zóny, kde upravuje asi v tom znení, že vodič vozidla s parkovacím preukazom - je tam rozdielny pojem „preukaz ŤZP“ a „parkovací preukaz“. Tzn. text znenia by mal byť nasledujúci: „Prepravujúcich osobou“ ... atď., „ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu“. Tzn. parkovací preukaz je taký modrý, v podstate s takou bielou čiarkou, ktorý oprávňuje vstup do pešej zóny, nie preukaz ŤZP.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, čiže je to právno-formálna poznámka. Dobre, ďakujem pekne. Čiže toto je ako druhý pozmeňujúci návrh. Ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram rozpravu a teda budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ihnáta,  či 3, či 2 autá. Potom o tomto návrhu, ktorý dal pán poslanec Kažimír, ktorý teda už pripravuje písomne. Nech sa páči, rozprava bola uzatvorená, čiže už faktická. A ešte faktická poznámka na prihláseného do rozpravy, pán poslanec Süli, máte slovo.

p. Süli, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo. Uvedomte si ešte jednu vec, keď budete hlasovať o troch alebo dvoch, alebo koľkých áut, že obyčajne, keď prídu tam cezpoľní, prídu jedným autobusom. A ten chaos je dokonalý.

p. Raši, primátor mesta - Preto autobusy povolenia nedostanú. Čiže ďakujem pekne. Budeme hlasovať najprv o návrhu pána poslanca Ihnáta, o doplňujúcom. Návrhová komisia nech sa páči, máte slovo.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala 2 pozmeňujúce návrhy. Prvý podal pán poslanec Ihnát v tomto znení: „§ 8 ods. 1 písm. k) s jednorazovým povolením vjazdu na určené miesto pri konaní sobáša najviac pre 3 osobné motorové vozidlá.“

Hlasovanie č. 13 -	za: 19, proti: 1, zdržali sa: 23

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. Prejdeme teda k návrhu pána poslanca Kažimíra, právno-formálna úprava nech sa páči.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „§ 8 ods. 1 písm. j) znie: prepravujúcich osobou so zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu.“ 

Hlasovanie č. 14 -	za: 39, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že tento doplňujúci návrh bol schválený. Teraz prosím, už budeme hlasovať o uznesení ako o celku, aj so schváleným doplňujúcim návrhom.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka 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 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 15 -	za: 44, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
- - -

Bod č. 6
Návrh VZN mesta Košice o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne všetkým. A prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Návrh všeobecne záväzného nariadenia o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí. Veľmi krátko ho uvediem. Podľa nového zákona sa výrazne precizoval rad povinností a záväzkov pre obce aj ďalšie subjekty ako organizátorov podujatia, usporiadateľov pre verejné športové podujatia. Je to najmä kvôli vytipovaniu a dostatočne včasnému oznámeniu možných rizikových zápasov športových, ktoré sa na Slovensku robia. A teda ukladajú sa povinnosti, čo daná obec urobiť má. Mesto Košice tým, že má aj mestské časti, je v špecifickej situácii. Čiže zatiaľ navrhujeme aplikovať zákon tak, že túto povinnosť budeme niesť my. Budeme robiť všetky povinnosti, ktoré sú s tým súvisiace. Pokiaľ by bola nutnosť vás do toho zapojiť, zároveň vám pridať nejakú prácu, tak to urobíme v budúcnosti. Ale zatiaľ by sme to skúsili tieto oznamovania robiť cestou mesta Košice, aby ste nemali ďalšiu povinnosť. Takže 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 v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 16 -	za: 43, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 7
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam

p. Raši, primátor mesta -  Prejdeme k bodu číslo 7. Je to materiál Návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam. Pani námestníčka, poprosím o krátke uvedenie materiálu.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Tento materiál sa prerokováva každý rok, kde sa podľa koeficienta prepočítava príspevok, ktorý jednotlivé školské zariadenia od mesta dostávajú. Možno konkrétne by nám mohla ešte pani doktorka o tom porozprávať. Je to materiál, ktorý sa prerokováva v mestskom zastupiteľstve každý rok. A vlastne je to navýšenie poplatkov pre školy oproti minulému roku. Takže je pre všetky školy určite výhodnejšie. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Čiže pani námestníčka, je to navýšenie financií pre školy, nie poplatkov.

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Je to navýšenie finančných dotácií. Áno.

p. Raši, primátor mesta -  Dobre. Čiže je to navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku škôl a ich činností. Ja by som otvoril diskusiu k tomuto bodu. A keď bude treba, tak sa potom pani doktorka Kavečanská vyjadrí. Čiže otváram rozpravu, nech sa páči. Pán starosta Petrvalský, po ňom pán poslanec Berberich.

p. Petrvalský, poslanec MZ -  Ďakujem veľmi pekne. Určite aj pán poslanec Berberich bude rozprávať presne o tom, o čom aj ja budem rozprávať. Na finančnej komisii to tiež odznelo, ako každý rok aj tohto roku v materiáli je predložených len 88 % financovania súkromných a cirkevných základných škôl. Je to z toho dôvodu, že cirkevné a súkromné základné školy majú možnosť vyberať peniaze od svojich žiakov. Lenže veľa základných škôl toto nerobí. A tým pádom majú podstatne menej financií, ako tie ostatné deti. A tieto deti sú predsa len košické. Ja by som bol veľmi rád, keby sa v rozpočte našli finančné prostriedky na to, aby sme tento schodok týmto školám vyrovnali. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Berberich, nech sa páči, máte slovo.

p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne kolegovia, dovoľte mi predniesť zopár skutočností k návrhu, ktorý sme pripravili k tejto zmene VZN, ako poslanecký klub. Snažil som sa vám poslancom tento návrh rozposlať, mali by ste ho mať k dispozícii. Ako člen Rady školy, teda Materskej školy Blahoslavenej Imeldy, ktorej zriaďovateľom je konvent Dominikánok, sa už dlhšie obdobie priamo osobne stretávam s problémom vyfinancovania činnosti tejto škôlky. Rád by som teda dodal, že k tejto iniciatíve, teda k tomu zrovnoprávneniu financovania sa pripájajú aj ďalší zriaďovatelia cirkevných školských zariadení, ktorí aj listom oslovili pána primátora, ktorý verím, že má tiež snahu osobne riešiť tento problém. Mesto Košice, teda cieľom tejto zmeny, ktorú sme pripravili a ktorú chcem predložiť ako zmenu, je zrovnoprávnenie financovania mestských aj cirkevných škôl. Mesto Košice v súlade s platnou legislatívou poskytuje finančné prostriedky školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj neštátnym zriaďovateľom. A teda by malo mať záujem pristupovať k financovaniu školstva zodpovedne a spravodlivo. A samozrejme so zohľadnením všetkých faktorov s tým súvisiacich. Mesto Košice obdrží finančné prostriedky z podielových daní na všetky deti v daných školách a školských zariadeniach, teda na počet detí. Každé dostane 100 % bez rozdielu, či je to žiak cirkevnej alebo mestskej školy. Je teda podľa nás správne a spravodlivé rovnako podporovať výchovu a vzdelanie v školskej, teda v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aj cirkevných školách. Napríklad § 6 ods. 12 príslušného zákona o štátnej správe a školskej samospráve ukladá mestu financovať cirkevné školy minimálne do výšky 88 %, čo sa aj deje. Ale toto ustanovenie nezakazuje a teda umožňuje mestu financovať aj v rovnakej výške tieto školy, ako financuje svoje školské zariadenia. Keďže mesto, ako som už spomínal obdrží rovnaké finančné prostriedky na všetky deti, zdá sa, akoby týmto šetrilo na tých deťoch, ktoré navštevujú cirkevné ale aj súkromné školy, hoci súkromné školy v tomto sú trošku iné, špecifické, pretože tam si vyberajú poplatky. Napríklad, ak má materská škola 130 detí, (pozn. odznel signál dĺžky rečníckeho času) ...môžem dokončiť? Už len 2 vety a preskočím tie čísla, aby som vás nezaťažoval. V podstate ide len o to, aby sa to VZN v podstate dalo do takého stavu, aby to financovanie bolo zrovnoprávnené. Ete by som rád pripomenul dve veci. Na samosprávnom kraji táto iniciatíva je už v reáli, teda tam samosprávne školy aj cirkevné školy dostávajú rovnaké dotácie. A ešte by som možno dodal jednu vec, že cirkevné školy sú zaviazané svojim zriaďovateľom, aby žiadne poplatky nevyberali. Čiže ani poplatky nevyberajú. A preto len by som teda chcel upozorniť na ten argument, že poplatky sa nevyberajú. Tak na záver už mi len dovoľte, aby som vás poprosil o podporu tohto návrhu, aby deti a rodičia, ktorí dávajú deti na cirkevné školy, boli rovnako financovaní. Ďakujem. Predložím písomne návrh návrhovej komisii. Ďakujem pekne.

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

p. Lasky, poslanec MZ - Dobrý deň prajem vážený pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, všetci prítomní, ak mi dovolíte krátku informáciu z finančnej komisie. Napriek niektorým argumentom, ktoré tu odzneli, finančná komisia tento bod riadne prerokovala a odporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť tento bod. Ďakujem pekne.

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

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Ctení kolegovia, určite pán poslanec Berberich máte pravdu, ale neuvedomili ste si, že ste trošku zaspali dobu. Pretože vo februári sme schválili rozpočet na rok 2014. A teda to VZN 138, ktoré máme teraz tuto na stole sa tvorilo na základe platnej legislatívy. A východiskom bol schválený rozpočet. A v tom schválenom rozpočte bola suma pre neštátne školy a školské zariadenia. So sumou sa rátalo 88 % na mzdu a prevádzku zo mzdy a prevádzky štátnych škôl a školských zariadení. Čiže teraz, ak by sme schválili takýto návrh, tak mi pán poslanec Berberich vytipujte 3 materské školy, naše, mestské, na Jazere alebo na Ťahanovciach, ktoré zatvoríme, prepustíme zamestnancov. Pretože to je objem 300 000 eur. To je iba na úvod, čo som chcela povedať. Ďalej treba si uvedomiť, že celá táto problematika by sa týkala zmeny zákona. Pretože cirkevné školy sú spolu v skupine s neštátnymi školami. A teda, ak by sme zvýšili cirkevným školám, bol by to precedens a museli by sme zdvihnúť všetkým. Neštátnym, iným súkromným základným alebo materským školám. Keď ste hovorili o Košickom samosprávnom kraji, tak ste trošku poplietli jablká s hruškami, pretože Košický samosprávny kraj sa stará o stredné školy. Nemá v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti základné umelecké školy. A pracuje s úplne iným koeficientom. A ešte chcem na margo povedať, že mesto Bratislava má dotáciu 88 % pre neštátne školy a školské zariadenia, mesto Trnava 88 %, mesto Žilina 88 %, mesto Nitra 88 %, mesto Banská Bystrica 88 % na dotáciu pre neštátne školy a školské zariadenia. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta -  Sa nám to tu rozbehlo. Pán poslanec Berberich, nech sa páči.

p. Berberich, poslanec MZ -  Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Ja naozaj sa nechcem sporiť. Mne tu ide naozaj o vec. Ale, ak dovolíte, prečo by som ja mal riešiť veci? Ja som predsa dal návrh, ktorý zrovnoprávňuje financovanie. Čiže tam, podľa mňa, zákon to umožňuje. Tam je napísané, že minimálne. Keď umožňuje minimálne, znamená, že tá čiastka môže byť vyššia. Čiže to je prvá poznámka. Druhá. Ak na Košickom samosprávnom kraji to dokázali zrovnoprávniť, tak, ja viem, že sa jedná o iné školy. Tu ide o princíp financovania, že sú rovnako financované. A druhá a ešte ďalšia vec. Myslím si, že tá suma nie je celkom správna. Mesto sa naozaj môže rozhodnúť, že či to dá aj súkromným školám alebo len cirkevným. A rozdiel je v tom, ako som poukázal, že cirkevné školy nevyberajú poplatky. Čiže v tom je veľmi veľký zásadný rozdiel.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Gamcová, po nej pán poslanec Kočiš.

p. Gamcová, poslanec MZ - Ďakujem za slovo vážený pán primátor. Ja si myslím, že ten problém je kdesi inde. Lebo každý má nejakú pravdu. Aj pani námestníčka, ktorá zastupuje mesto má svoju pravdu, ale taktiež má svoju pravdu aj pán poslanec Berberich, pretože si myslím, že naozaj tie cirkevné školy v tomto pohľade, ktorý ja poznám, majú nejaký kredit iný. Čiže naozaj pripravujú tie deti možno nejak trošku inak, ako tie štátne školy. A v tom majú svoju pravdu, že školy a deti, ktoré častokrát sú zo sociálne slabých rodín. Ale to, čo som chcela povedať, možno je taký námet pre vás, poslancov Národnej rady, aby ste vytvorili konečne nejaké hodnotenie škôl. A nezaradzovali zbytočne do siete školy, ktoré nemajú opodstatnenie alebo, ktoré nie sú potrebné. Pretože dostávame sa presne do tohto bodu, že nemáme finančné prostriedky. A ja teraz naozaj neviem, ako sa mám rozhodnúť, pretože nemám dostatočné informácie. V tomto prípade ja by som sa chcela opýtať, aby som sa vedela rozhodnúť, pani vedúcej referátu školstva, koľko máme tých škôl, o ktorých sa teraz budeme baviť? A ako bola napočítaná suma 297 000 eur, pretože toto je podľa mňa teraz dosť kľúčová informácia, aby sme sa mohli zodpovedne rozhodnúť. A na záver. Ja neviem ako inak vám to povedať, ale prosím vás, aby ste v Národnej rade zvážili v ďalšom období zaradzovanie ďalších škôl, nielen cirkevných. A myslím teraz na základné školy, ale aj na umelecké a ďalšie, pretože tieto nám naozaj odčerpávajú prostriedky. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne pani poslankyňa. Len krátka poznámka. Národná rada nezaraďuje školy. Je to kompetencia ministerstva školstva. Čiže Národná rada nemá kompetenciu zaradenia alebo vyradenia školy zo siete. Čiže toto je výsostná kompetencia exekutívy, teda Ministerstva školstva, mládeže vedy, výskumu a športu SR. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.

M. Kočiš, poslanec MZ -  Ďakujem pekne za slovo. Pani námestníčka, nejako sa tu rozbehla tá diskusia, nejak veľmi horlivo ste sa do toho pustili. Tak mi dovoľte sa zapojiť. Toto je problém vecný. Emócie môžu byť na jednej aj na druhej strane. Ale treba sa pozrieť na argumenty a na situáciu, aká momentálne v Košiciach je. Ak raz obyvatelia Košíc sa rozhodujú, kde majú umiestniť svoje deti, mali by mať možnosť si slobodne vybrať a vybrať si tú školu, ktorú považujú za najkvalitnejšiu, najlepšiu, z akéhokoľvek dôvodu za najviac vyhovujúcu práve týmto rodičom. A súčasný stav v meste toto neumožňuje. A tomu dokonca bráni. Našou povinnosťou je podporovať vzdelávanie detí. A nerozumiem, prečo by mali byť tieto školy iné, ako mestské, znevýhodňované. Tu máme doklad o tom, že takéto školy poplatky nevyberajú, minimálne, pokiaľ ide o cirkevné školy. A tým pádom sú znevýhodnené. Oni sa rozhodnú nevyberať poplatky a my im ešte buchneme po hlave: „Tak, tu máte, my vás podporíme menej ako podporujeme tie mestské.“ Nevidím v tom vôbec žiadnu logiku. Pokiaľ ide o otázku financovania, vždy keď stojíme pred touto otázkou, v zastupiteľstve sa použije taký strašiak, že ktorú školu máme zrušiť. Keď rozhodujeme o mestských častiach, tak ktorá mestská časť nedostane peniaze. Že sa robí strašiak. Neschválite, tak ktorú zrušíme. Toto nie je správne. A nie je ani pravdivé. Keď rozhodujeme o MFK, za chvíľu bude bod Košická futbalová aréna, na to peniaze máme. Keď rozhodujeme o kauze Strellingstav, 10 mil. zrazu máme? Keď ide o vzdelávanie našich detí, tam peniaze nie sú. To je otázka základná, koncepčná. Ako chce toto mesto postupovať? Všetky deti majú mať právo na rovnaký prístup k vzdelaniu. To je našou prvoradou povinnosťou. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec, že ste spomenuli aj kauzu Strellingstav, lebo vieme, kto ju kedysi podpísal. Pán poslanec Petrvalský, po ňom pani poslankyňa Jenčová.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Je mi ľúto, že som tu ja začal takúto debatu. Preto, lebo ide zasa len o peniaze. Pokiaľ my niekde 300 000 chceme napríklad tým, že dnes schválime, aby sme vyrovnali medzi deťmi z cirkevných škôl a z našich mestských škôl, rozdiel, musíme povedať aj odkiaľ tých 300 000 eur zobrať. Momentálne ja osobne neviem toto povedať. A rozpočet je schválený tak, jak je schválený. Preto do budúcnosti bude treba s tým počítať, že mali by sme tento rozdiel vyrovnať. Ale nie takým spôsobom, že dnes schválime niečo, čo by nám rozborilo rozpočet, urobilo ho jednoducho nevyrovnaným. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pani starostka Jenčová s faktickou. Ešte pán poslanec Berberich potom.

p. Jenčová, poslankyňa  MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne za slovo. Ja súhlasím, že naše školy majú málo peňazí a treba im pridať, ale keďže veľa pamätám, pamätám aj to, ako mestské školy išli cirkvi do nájmu, ako osobitný zreteľ. Takže treba mať na pamäti, že tieto budovy treba aj udržiavať. Samozrejme potom nájomca povie, že je to váš majetok, tak nám ho opravte. Takže aj o tomto sú financie v meste. A myslím si, že tento návrh, pokiaľ som ja dobre počúvala a čítala, je o tom, že pridávame školám. Takže nerozumiem tomu, prečo si tu niektorí už robia svoju kampaň, že tým treba pridať, aby tam som bol dobrý. Všetko sú to naše školy. A mesto sa snaží v rámci rozpočtu každému nejakým spôsobom. A potom to fakt môže byť o tom, že budeme musieť rušiť. A to nie je vyhrážanie.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Čiže pán poslanec Berberich, po ňom pán poslanec Rusnák a pán poslanec Bereš. Všetci ešte s faktickou poznámkou reagujú na vystúpenie pána poslanca Kočiša. Ešte aj pani poslankyňa Gamcová, nech sa páči.

p. Berberich, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Ja len ešte dve veci som chcel pripomenúť, ktoré som vo svojom vystúpení akosi pozabudol. Prvá vec je, že, ako som hovoril, že mesto sa môže rozhodnúť, že či pridá cirkevným alebo aj súkromným a dokonca je to vyčíslené v dôvodovej správe, ktorú predložilo mesto k predloženej zmene VZN. A tam sa jedná, ak by sa teda navýšili prostriedky len pre cirkevné školy, tak by išlo o sumu 130 000. Tam je to napísané. Druhá vec ešte, čo som chcel pripomenúť je, pani námestníčka spomínala, že som zaspal, a kde som bol? Ja som to pripomínal aj pri rozpočte. A ešte aj predtým, keď sa VZN menilo ešte v decembri. Takže ja som to vtedy pripomínal. No ale vtedy nebola vôľa. Ale naozaj, tu v podstate ide len o dobrú vôľu. Či to chceme urobiť alebo nechceme. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Milan Bereš, po ňom pani poslankyňa Gamcová nech sa páči.

p. Bereš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne za slovo vážený pán primátor. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, k tejto veci čo tu bolo povedané, či budú rušené nejaké školy alebo nie, tak školy by nemali byť rušené alebo ponechávané na základe toho, či je tá škola štátna alebo cirkevná, ale akú kvalitu produkuje. Tzn., že ak nejaká škola nie je kvalitná a nasilu ich cez tie príspevky udržiavať, nie je podľa mňa správne. Nejaké systémy hodnotenia kvality by mali vygenerovať školy, ktoré sa udržia a budú zachované. A tie školy, ktoré nie sú kvalitné, nemali by ostať len preto, že sú štátne. Je to princíp nejakej diskriminácie. Mne napríklad ide syn teraz na základnú školu a dávam ho na cirkevnú základnú školu. A nemyslím si, že jeho potreby sú 88 percentné oproti niekomu inému. A tak isto na daniach neplatím 88 % oproti iným obyvateľom mesta Košice.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Gamcová, nech sa páči. Potom by som dal slovo pani vedúcej.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ja som práve to chcela povedať, že možno ešte doplním, čo by som chcela počuť. Možno to nebude až 297 000. Chcela by som vedieť, aké je čerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých našich školách základných. A sa ospravedlňujem, že to žiadam teraz, ale ešte raz pripomínam, možno som jedna z mála, ktorá trošku vidím do školstva. A nedostala som sa do komisie školstva. A neviem tieto otázky položiť iným spôsobom. A aby som sa mohla rozhodnúť tak naozaj tieto veci by tu mali byť jasne vyčíslené. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, ďakujem pekne. Možno by som poprosil, aj keď nie ste členkou komisie školstva, môžeme vám posielať pozvánky, lebo ako poslankyňa tam byť môžete, pokiaľ vám to čas dovolí. Minimálne kvôli informovanosti. Pani doktorka Kavečanská, ste tu niekde? Poprosil by som jasne zodpovedať na otázky, ktoré boli položené. Ďakujem pekne.

p. Kavečanská, vedúca referátu školstva, športu a mládeže - Vážený pán primátor, ctení poslanci. Odzneli tu otázky a ja som sa ich snažila zapísať. Ale v prvom rade by som chcela trošku poopraviť. Bavíme sa momentálne o originálnych kompetenciách. Základné školy nie sú financované z originálnych kompetencií, ale z normatívneho financovania, ktoré dáva ministerstvo financií. Čiže tam ide 100 % na všetky školy. Čiže tam tento problém nie je. Je to určené zákonom, čiže to je odpoveď všetkým tým, ktorí tu rozprávali alebo hovorili o základných školách. Čo sa týka čerpania rozpočtu, momentálne ho nemôžem predložiť, pretože ho nemám u seba. A to je trošku zložitejšie. Teraz sa robí len uzávierka prvých troch mesiacov. Ďalej, čo sa týka návrhu, ktorý teda tu odznel. Ja si myslím alebo teda referát má za to, že bolo by to diskriminačné pre určitú časť neštátnych škôl. Čiže nemohli by sme sa baviť len o cirkevných školách. A tzn., že tá suma 297 000, o ktorú ste ma poprosili, bola vypočítaná. Nemám tu síce zoznam škôl, ale pre nás nie je smerodajný zoznam alebo počet škôl, ale smerodajný je počet detí, na ktoré je vlastne priznaná táto dotácia. To znamená v súkromných školách je týchto detí 7 044, v cirkevných školách 2 958 a v štátnych školách sú 42 525. Čiže je to asi 25 % toho, čo sú v štátnych školách. Čiže tá suma, ktorá tu je, je vypočítaná práve, kde sme vypočítali 100 % na deti, aj súkromných 100 % na cirkevných, vypočítali sme tých 88 %. A to je ten rozdiel, ktorý sme uviedli tých 297 000. Ďalej by som chcela trošku poopraviť, pretože bolo tu prečítané porovnanie samosprávny kraj. Ja by som neporovnávala samosprávny kraj s mestami, pretože je tam celkom iné financovanie. A tie čísla alebo tie údaje, ktoré tu odzneli, boli 5 samosprávnych krajov, ktorých ma 88 %. Ale dovolím si spomenúť aj mestá. A tzn. mesta na Slovensku, krajské mestá, s ktorými sa my môžeme porovnávať, pretože máme to isté alebo také isté princípy financovania a sú tu dve veci. Všetky krajské mestá a zrejme teda vedia aj prečo, majú pri neštátnych školách určených 88 % a tak isto by som chcela povedať, že naše priznané poplatky, ani jedno sa nenachádza v červených číslach. Čiže nachádzame sa v strede, dokonca v niektorých ukazovateľoch máme dotáciu až o 67,5 % vyššiu než má trebárs niektoré iné krajské mesto. Takže ja si myslím, že sme boli veľmi veľkorysí v priznávaní tejto dotácie na deti.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Halenár s faktickou, pán poslanec Kočiš Michal s faktickou, nech sa páči, pán poslanec Bereš.

p. Halenár, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Prepáčte, ale ja som to nepochopil. Ste tam spomínali, že každá škola, ktorá spadá pod originálne kompetencie mesta, dostáva 100 %. A teda ako o čom sa potom tu bavíme? Bavíme sa predpokladám o základných a materských školách, pretože žiadne iné, teda školy nie sú v originálnych kompetenciách mesta, ak teda ste hovorili o tých cirkevných a privátnych, tak predpokladám, že sú tam aj materské aj základné školy. To je tých 10 000. Len potreboval by som vedieť, že prečo sa tu teraz bavíme o nejakom mestskom zákone a 88 percentách? To mi nejako... nerozumiem tomu. Môžete to prosím vysvetliť ešte raz?

p. Raši, primátor mesta - Čiže, poprosím najprv faktické a potom pani doktorka, aby vysvetlila ešte raz.

M. Kočiš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Len krátka poznámka. Tak isto sa pridám ku kolegovi. Keby nám pani Kavečanská vedela to nejak tak vecne a zrozumiteľne ešte raz predniesť. Lebo zatiaľ, čo bolo prednesené, to mi pripadá ako taká ideológia. Poďme sa baviť normálne. Prečo košické dieťa má byť znevýhodnené, keď ide na inú školu ako mestskú? V čom je tá mestská škola lepšia, okrem toho, že je mestská? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Bereš.

p. Bereš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne za slovo. Neviem, mne tu trošku uniká logika. Na jednej strane je povedané, že nemôžeme dať 100 % cirkevným školám, lebo to by bola diskriminácia voči iným neštátnym. Čiže to je diskriminácia. Ale keď štátne školy majú inú sumu oproti neštátnym a cirkevným, tak toto už nie je diskriminácia? Ako, logika mi tu chýba.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Berberich.

p. Berberich, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ešte jednu otázku, ak dovolíte. Chcem vedieť odpoveď na otázku, či v zmysle zákona môže mesto dať viac ako 88 % alebo nie? Pretože tu bolo prezentované, že nie. Umožňuje to zákon alebo nie?

p. Raši, primátor mesta - Umožňuje. To vám ja odpoviem. Umožňuje. Dobre, čiže pani doktorka Kavečanská, ešte raz vás poprosím. Nie ideologicky, ale faktograficky.

p. Kavečanská, vedúca referátu školstva, športu a mládeže - Vážený pán primátor, ctení poslanci. Školstvo, ako také, je financované z viacerých zdrojov. Tzn., že momentálne VZN, ktoré rozoberáme alebo ktoré pripomienkujete, hovorí o dotáciách priznaných z originálnych kompetencií. Dotácie z originálnych kompetencií sa dávajú materským školám, základným umeleckým školám, centrám voľného času, jazykovým školám. Tzn., to sú všetko zdroje alebo teda peniaze, ktoré idú na tie školy, kde sa deti nepripravujú na svoje povolanie. Druhú skupinu tvoria prenesené kompetencie, ktorú dnes nemáme ako v pripomienkovaní. Čiže sú to kompetencie, ktoré sú z normatívneho financovania určeného zákonom, a ktoré priznáva štát. A to sú základné školy. Tzn. sú to financie, ktoré teda sú stopercentné na všetky druhy základných škôl. Čiže to je vysvetlenie k tomuto. Ak môžem doplniť, tzn. z originálnych kompetencií ak dávame na školy a školské zariadenia, tam zákon rozlišuje štátne a neštátne. Štátne dostávajú 100 % originálnych kompetencií na mzdy a prevádzku a neštátne majú možnosť ísť až na cifru 88 %. Čiže to je tá dolná hranica, ktorú musíme poskytnúť. Je to preto, pretože vlastne mesto musí spravovať z tých peňazí aj budovy, v ktorých školy sídlia a spravuje aj budovy základných škôl, na ktoré zo štátu nedostáva žiadne finančné prostriedky.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Michal Kočiš s faktickou nech sa páči.

M. Kočiš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Pani Kavečanská, nevysvetlili ste nám to. Mám taký pocit, že niekedy, ako naozaj, nemám pocit, že by ste nám to vedeli vysvetliť. Stále mi to ostalo v tej rovine ideológie. Miešate hrušky s jablkami. Ako správne povedala kolegyňa. Poďme sa rozprávať vecne o akej sume sa tu rozprávame 100 - 200 - 300 000 eur? Toto je problém pre mesto? O chvíľu budeme rozprávať o futbalovej aréne, koľko miliónov chceme investovať do futbalového štadióna. A máme sa problém postarať o základné vzdelávania. To myslíme vážne toto. O akej sume sa tu rozprávame? Tá suma nie je taká vysoká, aby sa z tohto robil takýto vážny problém, aby sa tu strašilo rušením škôl a niečím podobným. Umožnime všetkým deťom košických obyvateľov, aby si vybrali slobodne, kde budú ich deti navštevovať školu. O ničom inom nie je tento návrh. Nikoho neznevýhodňuje, niekomu to vie byť ťažším alebo ľahším, každému vytvorme rovnaké podmienky. To je celé, o tom je táto diskusia. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, po ňom pani poslankyňa Jenčová.

p. Halenár, poslanec MZ - Ja s vami stopercentne súhlasím, pán poslanec, ale ešte ostrejšie v tom zmysle tu vystupuje do popredia, čo spomenula pani poslankyňa Gamcová. A ja, keď môžem, asi 2 roky dozadu, keď pani námestníčka Lenártová predkladala, nazvime to „Koncepciu základného školstva v tomto meste“, kde boli všelijaké súčty, koľko okien a stoličiek a neviem čoho a práve takéto dokumenty, ktoré sa nazývajú koncepcia by mali hovoriť o tom, čo a ktorá a prečo, škola dostane, a ako by sme postupovali v prípade, že školy by mali akýsi rating, nejakú kvalitu vyhodnocovanú, poprípade nejaký návrh do debaty, na dlhšiu debatu, akým spôsobom navrhuje toto mesto, a ktoré kritériá zobrať do úvahy pri vyhodnocovaní kvality škôl, pretože vtedy by sme vedeli akým spôsobom by sme mohli z rozpočtu tie školy, ktoré sa ukážu ako kvalitné ešte prilepšiť a motivovať aj učiteľov na tých školách a ako ukázať ostatným školám, že skratka dostanú len nejaký základ. A to by mohlo byť aj nejaké vodítko pre rodičov a pre deti, aby vedeli sa rozhodnúť pre školu, ktorá je pre nich najvýhodnejšia. Čo sa týka 300 000, ja si tiež myslím, že dochádza ročne niekoľkokrát, opakovane dochádza k úprave rozpočtu. A nevidím jeden jediný dôvod, prečo by sa nemohol upraviť rozpočet, ak bude formálne chýbať nejaká suma, povedzme v hodnote 300 000 euro. Je to otázka primaciálneho prístupu, že či budeme vedieť urobiť tento krok. A s tým, že nejaké kroky B, C, D a atď., ktoré som tu spomenul hlavne v súvislosti s kvalitou škôl budú nasledovať. Tzn., že ak hovoríme o tom, že chceme dať školám čo najviac peňazí, súčasne tu naozaj vystupuje do popredia otázka: A ktorej škole a prečo dať tých a tých „X“ peňazí, ktoré jej z toho mestského zákona teda plynú. Tak toto si myslím, že je dosť vážna rukavica hodená aj pre vás pani námestníčka, aby sme sa prestali skrývať za slovíčka koncepcia a začali naozaj riešiť veľmi vážnu úlohu, ktorá stojí pred nami. Lebo je to naša originálna kompetencia. A sledujeme štatistiky, ktoré so zdesením konštatujú, ako prudko sa znižuje kvalita toho, čo produkujú naše základné školy.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Rusnák, po ňom pani poslankyňa Jenčová.

p. Rusnák, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že táto tematika je veľmi dobre, že sa otvorila a samozrejme, návrh pána kolegu poslanca Berbericha hovorí o jednej veci, ktorá tu nebola povedaná. Neviem, ako je to v súkromných školách, ale v základných školách a materských školách a v tých školách, ktorého sa táto zmena týka je dôležité pripomenúť aj to, že veľmi veľa týchto predškolských zariadení a ďalších škôl, ktorých sa toto VZN týka, sídlia vo vlastných objektoch, cirkevných. A pretože tu bola argumentácia, že tých 88 % je aj kvôli tomu, aby mesto malo na údržbu, väčšinu budov, v ktorých sú tieto zariadenia, ale cirkevní zriaďovatelia majú veľmi veľa týchto škôl v svojich objektoch. A potom na sanáciu technických problémov, akýchkoľvek iných problémov, spojených s touto budovou musia vyhľadávať vlastné prostriedky. Preto je potrebné tiež to tu povedať. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pani poslankyňa Jenčová, po nej pán poslanec Bereš.

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. Ja som v nemom úžase, ako sa tu školy spájajú s futbalom. A som v nemom úžase, že práve páni z KDH, keby boli takí principiálni, ako sú tu momentálne dnes pri školách, tak my by sme teraz vôbec nemuseli mať futbal v programe. Keby ste tak principiálne vtedy hájili záujmy mesta a chránili pozemky, ktoré ste dali do futbalového klubu! Ja som bola vyhlásená za nepriateľa futbalu a športu, lebo som s týmto nesúhlasila. A teraz tu idete rozprávať o tom, však počkajte, budeme riešiť futbal, lebo vy nedáte školy! Však už rozprávajte jednou rečou. Či čo? Ako, pôjdete, pomodlite, pán Boh vám odpustí, či ako?

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Bereš, po ňom pán poslanec, teda medzitým som zabudol na koho vlastne reagujeme, lebo to sú všetko faktické. Kto bol posledný prihlásený do rozpravy, pomôžete mi?

p. Bereš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Hej, ďakujem pekne, pán primátor. Ja som chcel reagovať na pána poslanca Halenára. Viac-menej on sa pýtal, že by malo byť nejaké hodnotenie kvality škôl. Tak chcem povedať, že je na internete dostupné hodnotenie kvality všetkých základných škôl na území Slovenska. Ja som si to veľmi dobre pozrel. A neviem, či si dobre pamätám, ale na prvých piatich miestach je nejaké poradie v rámci Košíc. Prvá je Krosnianska základná škola, druhá je myslím Park Angelinum, Kežmarská, Novomeského a tretia je cirkevná základná škola Bernolákova. Čiže to je tých prvých 5, čo sú v Košiciach. Čiže ak by sme chceli to nejak nediskriminovať na základe zriaďovateľa, tak potom vyhodnoťme, zoberme tento monitoring, ktorý bol spravený a piatim najhorším školám ktoré dopadli najhoršie dajme 88 %. Ostatným dajme 100. Hej? Fajn.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš, po ňom pán poslanec Betuš.

M. Kočiš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ja len k pani kolegyni Jenčovej. Budem to brať tak, že máme rovnaký názor a teda, že budeme tak konzistentne rozprávať aj o futbale aj o školách. A keď naozaj myslíte vážne to, čo ste povedali, tak to podporte.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Len pani poslankyňa Jenčová mala faktickú poznámku. Čiže faktickú na faktickú sa nedá, takže vám ďakujem pekne. Pán poslanec Betuš.

p. Betuš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo vážený pán primátor. Dámy a páni, ja by som chcel ale ozaj  poprosiť, aby sme sa vrátili k bodu rokovania, ktorý prakticky je tam hore pod sedmičkou napísaný. Táto téma, ktorá prebieha vo forme technických poznámok, by som poprosil, keby sme dali do nejakého bodu, ktorý bude sa týkať zámeru rozvoja vývoja školstva v tomto meste. Ale nie teraz, pretože máme tu VZN. Teda máme tu návrh pána kolegu poslanca Berbericha, ktorý niečo predložil. Tak to poďme riešiť. Poďme to riešiť tak, že bol schválený rozpočet mesta Košice, pán Berberich predložil návrh, my sa poďme vyjadriť k tomu, či tento návrh je priechodný alebo nie je priechodný z finančného hľadiska. Toľko by som navrhol, aby sme sa vrátili, poprípade ukončiť diskusiu v tomto bode. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Lasky s faktickou, po ňom do rozpravy pán poslanec Figeľ.

p. Lasky, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vypočuli sme si množstvo argumentov, pani Kavečanská nám to objasnila. Ja by som chcel požiadať o procedurálny návrh o ukončení rozpravy v tomto bode. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, hlasujme o procedurálnom návrhu o prerušení rozpravy v tomto bode. Nepoučujte ma. Hlasujeme.

Hlasovanie č. 17 -	za: 28, proti: 9, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta - Čiže, ako hovorí Rokovací poriadok, po tomto schválení procedurálneho návrhu dokončíme diskusiu tých poslancov, ktorí sú prihlásení do rozpravy. A poprosím pánov poslancov, aby ma neupozorňovali na to, čo viem. Pán poslanec Figeľ, po ňom pán poslanec Dečo.

p. Figeľ, poslanec MZ - Dobrý deň všetkým. Ja, keďže som chcel reagovať na pani poslankyňu Jenčovu, ale na faktickú sa nedá reagovať s faktickou, tak som sa prihlásil do riadnej rozpravy. Chcem kolegyňa ti povedať, že kto tu schválil Mestský futbalový klub a kto prišiel žiadať. Bol to pán Zdenko Trebuľa s pánom Podoľákom a so svojim právnikom. Zvolali mimoriadne zastupiteľstvo, keď bolo treba o 2 týždne podať žiadosť  o licenciu a takto sme schválili založenie Mestského futbalového klubu. Tak buď taká dobrá, sa ho to spýtaj. A viem, stále hovoríš, že veľa toho pamätáš, tak mohla by si si to zapamätať už riadne. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Len na doplnenie informácií, som si to teraz zistil, ani pán Trebuľa, ani pán Podolák, ani právnik nehlasovali. Nech sa páči, pán poslanec Dečo.

p. Dečo, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážení poslanci. Na základe toho, čo tu odznelo, je mi jasné, že ani nie tak tá diskusia, ktorú máme za sebou, ale to hlasovanie už je viac o tom, že budeme hlasovať o emóciách, ako o raciu. Mrzí ma to, že fakt, to, čo by sa malo stať predmetom našej cti a našej pýchy - detí, ich budúcnosť, kvalita školstva, to, o čom hovoríme, že nemáme ropu, nemáme nerastné bohatstvo, ale môžeme vzdelaním a podporou vedy a výskumu sa posunúť ďalej, tak toto sa aj 25 rokov po nežnej revolúcii stáva predmetom kvázi nejakých ideologických sporov. Neočakávam iné hlasovanie, resp. výsledok hlasovania ako to, že ten návrh bude schválený, lebo vidím to aj v poslaneckom klube SDKÚ, vidím to aj v poslaneckom klube Smer, že tá vôľa je to schváliť. A v tejto chvíli chápem aj pána Laského, že za finančnú komisiu hovorí to, čo hovorí. Chápem aj pani námestníčku že to, čo hovorí má svoje racio. Áno, 300 000 sa javí byť zrazu veľká sekera v rozpočte. Ale by som rád, keby sme do budúcna nevychádzali z tej premisy, že máme tu školstvo prvej a druhej kategórie, napriek tomu, že nám to legislatíva umožňuje. Skúsme do budúcna založiť, napriek tomu že iné mestá majú tiež nejakých 88 %, ale bez ohľadu na to, či je to evanjelická, katolícka grécko-katolícka, súkromná škola, nech sú tieto deti všetky na jednej úrovni, a skôr sa bavme hodiny o tom, akú kvalitu má ktorá škola. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, rozprava je ukončená. Ďakujem veľmi pekne. Čiže dostali sme jeden pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Berberich návrhovej komisii. Čiže najprv sa bude hlasovať o tomto návrhu a potom teda uvidíme, podľa výsledku hlasovania. Je to pozmeňujúci návrh uznesenia. Tak, návrhová komisia, dobre. Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice, schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam podľa predloženého návrhu.“

p. Raši, primátor mesta -  To je návrh pána poslanca Berbericha?

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - Áno.

p. Raši, primátor mesta - Aj ste ho prečítali?

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - Ja som prečítala návrh na uznesenie. K tomu je Článok I na troch stranách.

p. Raši, primátor mesta - Čiže máte písomne všetci návrhy pána poslanca Berbericha? Prečítať celý návrh, tri strany.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie -  Dobre, môžem pokračovať ďalej: „Podľa predloženého návrhu Článok I, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice číslo 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 583 z roku 2013 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 804 z roku 2013 sa mení nasledovne: Po 1) Príloha číslo 3 a číslo 4 sa menia v prílohu číslo 3, ktorá vrátane nadpisu znie: Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Teraz za tým je tu tabuľka kde je napísaný druh školy, školského zariadenia. Pod tým je žiak základnej školy, priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Je tu žiak základnej školy suma 689 eur 70 centov. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti suma 689 eur 70 centov. To je tá istá suma, ktorá bola pred chvíľkou. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby suma 606 eur 94 centov. Ďalej po 2) Žiak základnej umeleckej školy skupinová forma suma 423 eur 50 centov, znovu 423,50 eur, posledná suma je 372,68 eur, dieťa materskej školy 1 651 eur 65 centov, 1651 eur 65 centov, 1453 eur 45 centov. Dieťa školského klubu detí 287 eur 90 eur, 287,90 eur, 253,35 eur. Dieťa centra voľného času 66 eur 55 centov, 66 eur 55 centov, 66 eur 55 centov. Potenciálny stravník žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a gymnáziá 108 eur 90 centov, 108 eur 90 centov, 95 eur 83 centov. Potenciálny stravník žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej Obvodným úradom Košice, ak pri škole nie je zriadené zariadenie školského stravovania a žiaci sa stravujú v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby so sídlom na území mesta Košice 108 eur 90 centov. Po 8) dieťa materskej školy pre detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 3630 eur 97 centov. Po 9) dieťa školského klubu pri základnej škole so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 702 eur 77 centov. Po 10) dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 10 eur 65 centov. Po 11) dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva 106 eur 48 centov. Po 12) poslucháč jazykovej školy 30 eur 25 centov, 30 eur 25 centov. Po 13) dieťa školského internátu zo strednej školy 798 eur 60 centov, 798 eur 60 centov. Článok II účinnosť tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 1. mája 2014.“ 

Hlasovanie č. 18 -	za: 20, proti: 3, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že toto uznesenie sme neschválili. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia tak, ako bolo uvedené v materiáli. Krátka poznámka, treba trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov. V prípade, že nebude, by nebolo schválené, tak školy dostávajú menej, podľa starého nariadenia. Čiže prosím, uveďte návrh na hlasovanie.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie -  „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice, schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadenia podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 19 -	za: 31, proti: 1, zdržali sa: 11

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

Bod č. 8
Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 8 Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam. Pani doktorka Kavečanská, krátko uveďte materiál.

p. Kavečanská, vedúca referátu školstva, športu a mládeže - Vážený pán primátor, ctení poslanci, návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam, je to opäť každoročný materiál, tzn. je to určenie výšky príspevku na dieťa vzhľadom k tomu, že suma nie je, nebola vysoká a mení sa z minulého roku zo 64 eur na 66,55 tohtoročných a je určená pre všetky deti, tzn. nezávisle, o aké navštevujú školské zariadenie.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Lasky.

p. Lasky, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Len krátka informácia. Tento materiál bol tiež riadne prerokovaný na finančnej komisii a odporučuje tento materiál schváliť zastupiteľstvu. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Štatútu mesta Košice, schvaľuje zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 20 -	za: 44, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Bod č. 9
Návrh na zmenu Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 9. Pod bodom číslo 9 je materiál Návrh na zmenu pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice. Poprosím pani doktorku Kavečanskú, aby uviedla materiál.

p. Kavečanská, vedúca referátu školstva, športu a mládeže - Vážený pán primátor, ctení poslanci. Referát školstva, športu a mládeže a mesto Košice navrhuje zmenu Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice, a to pravidiel prenajímania, ktoré boli schválené a účinné od 17. júla 2012. Keďže doba, od ktorých boli schválené ukázala, že niektoré, by som povedala, body alebo niektoré ustanovenia týchto pravidiel sa nenaplnili tak, ako bol predpoklad, mesto Košice navrhuje zmeniť niektoré ustanovenia týchto pravidiel prenajímania školského majetku. Je to najmä v paragrafe 5, kde navrhuje doplniť ďalší bod, pretože tam boli 3, kde vlastne navrhuje rozčleniť školy. A to na školy materské, základné školy a zmeniť tam výšku nájmu, teda materské, základné školy neštátne a zmeniť tam výšku nájmu z 18 eur na meter štvorcový  znížiť na 9 eur meter štvorcový a rok. A tak isto navrhuje u stredných škôl a neziskových organizácií zmeniť výšku nájomného z 36 eur meter štvorcový na rok na 18 eur meter štvorcový na rok a pridáva ďalší bod v ktorom vlastne všetky ostatné triedy a ostatné priestory škôl a školských zariadení, ktoré som neuviedla predtým budú a môžu byť určené na podnikateľské aktivity a prenajímané na komerčné, teda firmám vo výške 36 eur meter štvorcový na jeden rok. Ďalej ošetrili alebo, resp. sú ustanovením § 11 ošetrené organizovanie volieb, tzn. voľby sú organizované alebo teda organizovanie volieb a priestorov na ne poskytnutých budú len za prevádzkové náklady. Ďalej v pravidlách prenajímania bude doplnený postup pri podávaní žiadostí na udelenie výnimky z prenájmu ako dôvodu hodného osobitného zreteľa. No a nedotkli sme sa telovýchovných zariadení, klubov, telocviční, ktoré sú prenajímané najmä na krátkodobé nájmy, a to športovým klubom, pretože samozrejme v záujme mesta je podporovať šport. Ďalej je tam ešte zmena, mestský majetok alebo školský, dočasne voľný školský majetok, sa bude prenajímať spravidla na dobu jedného školského roka. Ak sa bude prenajímať na dobu neurčitú alebo na dobu určitú presahujúcu dobu jedného školského roka, tak bude sa môcť prenajať iba v prípade, ak sa nájomca zaviaže vykonávať údržbu v dojednanom rozsahu na vlastné náklady. Ďalším novým bodom je ešte prenájom podľa osobitného zreteľa. Týka sa to vlastne bodov v paragrafe 5. A tam nepôjde osobitný zreteľ, menej ako 3 eurá, pretože to je vlastne najnižšia možná sadzba, kedy vieme tieto naše budovy udržať v prevádzkyschopnom stave. Ostatné veci, ak by bolo potrebné doplniť, by som poprosila právne oddelenie, ktoré je vlastne tvorcom tohto materiálu.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Lasky.

p. Lasky, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, finančná komisia tento bod prerokovala, kde sme privítali tieto zmeny a preto odporúčame schváliť aj tento bod. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pán poslanec Bereš.

p. Bereš, poslanec MZ -  Ďakujem pekne za slovo vážený pán primátor. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som sa len opýtal, v Článku II, kde sú žiadatelia, tak v bode d) a v bode e) kde zamestnanci mesta Košice, zamestnanci Magistrátu mesta Košice, všade kde sú tie ostatné športové, kultúrno-spoločenské kluby, organizácie tam musí byť podmienka, že žiadateľom musí mať minimálne 50 % detí vo veku do 15 rokov. Ako  všetkému rozumiem pri týchto bodoch, že zamestnanci budú využívať školský majetok za účelom individuálnych, športovo-relaxačných aktivít, ktorých dĺžka nepresahuje 2 hodiny týždenne. Hovoríme, že mesto má záujem podporovať športové aktivity na svojom území, na území mesta a podľa mňa, možno by bolo dobre dať možnosť aj iným občanom taktiež využívať tieto telocvične. Nielen zamestnanci mesta a zamestnanci magistrátu. Chýba mi tu tá možnosť, aby aj iní občania mesta mali tú možnosť, ak majú záujem športovo sa vyžiť a požiadajú o prenájom telocvične, aby im to bolo umožnené. A potom prečo tam napríklad sú len zamestnanci magistrátu a mesta? Prečo nie zamestnanci napríklad mestských časti a podobne? Toto ma tam trošku vyrušuje. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pani doktorka alebo niekto z vášho odboru, nech sa páči  alebo právne, podľa toho, ako chcete.

p. Harich, oddelenie právne a majetkové - Dobrý deň, ja by som sa vyjadril k tomu, že pokiaľ by mali záujem využívať tieto priestory aj iní občania, ale v každom prípade by to muselo byť nejakou organizovanou formou. Pokiaľ bol takýto návrh doporučujúci, nevylučujeme ho, ale aby jednotlivci žiadali, bolo by to asi nezvládnuteľné.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje zmeny Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 21 -	za: 30, proti: 1, zdržal sa: 10

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

Bod č. 10
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Doprava, Prioritná os 4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky IDS, Opatrenie 4.2 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov - Obnova vozového parku električiek v Košiciach

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 10 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu doprava, Prioritná os 4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky IDS, Opatrenie 4.2 Obnova parku mobilných prostriedkov v integrovaných dopravných systémov - Obnova vozového parku električiek v Košiciach. Pán námestník máte slovo.

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem pekne, dámy a páni. Minulý rok sme mali schválenú Koncepciu dopravného podniku, kde jeden z bodov bola obnova vozového parku električiek, na čo cez eurofondy bolo vyčlenených 50 mil. eur. Vzhľadom na to, že prebehla súťaž na výber dodávateľa týchto električiek, a vzhľadom na to, že už máme konkrétne čísla, potrebujeme odsúhlasiť sumu, ktorá bola len formálne odsúhlasená v uznesení vo výške piatich percent spolufinancovania. Vieme, že celkový objem finančných prostriedkov bude dnes vo výške 40 mil. 572 tis. eur, z toho 5 % spoluúčasť dopravného podniku bude vo výške 2 028 600 eur.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Lasky, pán poslanec Ihnát.

p. Lasky, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Tento bod bol prerokovaný na finančnej komisii, neboli k tomuto bodu žiadne zásadné pripomienky a preto odporučuje schváliť tento materiál. Ďakujem.

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

p. Ihnát, poslanec MZ - Ďakujem pán primátor. S vedením DPMK sme v piatok sedeli, sme sa o tom rozprávali, vlastne, tiež to podporujem tak isto. Ale chcem poprosiť, vlastne, aby sa myslelo na imobilných občanov a aby sa myslelo na klimatizáciu v týchto dopravných prostriedkov. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. 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 schvaľuje po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť, v rámci Operačného programu doprava 2007 - 2013 za účelom realizácie projektu s názvom Obnova vozového parku električiek v Košiciach vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu do 40 572 000 eur. Po b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť. Po c) spolufinancovanie projektu Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť, vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré budú nevyhnutné, resp. vyvolané predmetným projektom z vlastných zdrojov Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť, tzn. 2 028 600 eur. Po d) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť.“

Hlasovanie č. 22 -	za: 37, proti: 0, zdržali sa: 3

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





Bod č. 11
Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 11 Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia číslo 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice. Pani námestníčka, uveďte materiál.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne vážený pán primátor. Ctené kolegyne, ctení kolegovia, v tomto návrhu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice je potrebné vytvoriť príslušný legislatívny rámec, ktorý by umožňoval našej príspevkovej organizácii K13 financovať grantový program. Keďže vieme, že sme zriadili príspevkovú organizáciu Košické kultúrne centrá - K13, z dôvodu správy nehnuteľností, ktoré vznikli v rámci investičných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, príspevková organizácia, jej funkcia je aj výkon kultúrno-organizačných funkcií a so zreteľom na povinnosť mesta s povinnosťou 5 ročnej udržateľnosti, z tohto dôvodu a možnosti poskytovať tento grant K13-tke, sme museli vytvoriť tento príslušný legislatívny rámec, zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách. A na základe osobitných podmienok budú môcť žiadatelia žiadať dotáciu na organizovanie kultúrnych podujatí. Práve v týchto našich vytvorených kultúrnych infraštruktúrach, o tom, kto tento príspevok získa, by rozhodovala komisia, ktorá bude zložená zo zástupcov mesta. Čiže z námestníka, ktorý je zodpovedný za oblasť kultúry, riaditeľa príspevkovej organizácie K13, riaditeľa neziskovej organizácie. Bude tam predseda kultúrnej komisie a jeden nezávislý kultúrny operátor. Ďakujem veľmi pekne. Je tam suma na to vyhradená v rozpočte 200 tis. eur. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ -  Dobre, povedzme, že tento formálny nástroj umožní istým ľuďom, organizáciám, umelcom atď., atď., prezentovať to, čo si myslia, že je ich umelecká činnosť v priestoroch, ktoré vznikli po roku 2013, po investíciách EÚ. Ale toto by mal byť len nejaký začiatok toho, akým spôsobom nielen tí, ktorí majú známosti na magistráte a cez politické strany, ktoré budú vedieť čosi cez nejakú komisiu presadiť, ale malo by byť hlavne na stránke K13, pani námestníčka, uvedené jasné a zrozumiteľné pravidlá hry. Akým spôsobom každý v tejto krajine a možno aj mimo tejto krajiny, aby vedel každý, akým spôsobom môže žiadať to, čo chce robiť. A žiadať a súčasne mu umožniť aj použiť tento nástroj v súčasnej situácii. To je, samozrejme, je ešte len 3 a pol mesiaca od konca roka 2013, avšak už sa množia indície o tom, že K13 je organizácia, ktorá neumožňuje všetkým žiadateľom rovnaký prístup a odmietanie, resp. súhlas s tým, ako budú tieto priestory využívané , je výlučne v rovine ľudí, ktorí sú tam zamestnaní. A teda vás žiadam, pani námestníčka, aby ste urobili jasné a zrozumiteľné kroky k tomu, aby na tej webstránke K13 to tam bolo. A aby, mimochodom, je to aj požiadavka Európskej únie, tzn. aby každý žiadateľ mohol celkom za jasných a zrozumiteľných pravidiel uplatniť svoj nárok. Tzn., že očakávam nejakú odpoveď od vás, pani námestníčka.

p. Raši, primátor mesta - Pani námestníčka, buďte taká láskavá, dajte očakávanú odpoveď.

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Milý pán poslanec Halenár, najskôr zmenu všeobecne záväzného nariadenia musíme schváliť a potom bude všetko veľmi podrobne zavesené na stránke mesta, na stránke K13. A o tom, čo ste vraveli, že to budú rozhodovať nejaká príslušnosť nejakým stranám, ak ste si nevšimli, zloženie komisie, lebo keby ste si všimli zloženie komisie, tak by ste videli, že to je naprieč politickým spektrom. A okrem toho tí, ktorí organizujú rôzne kultúrne podujatia majú väčšinou viaczdrojové financovanie. Čiže žiadajú rôznych grantových schémach aj ministerstva kultúry a z iných organizácií, ktoré poskytujú granty na organizáciu kultúrnych podujatí. A po tretie, ak máte nejaké konkrétne indície, tak by ste ich mohli povedať, pretože nie som si o tom vedomá. A vyprosím si takéto slová, ktoré tu hovoríte. Pretože každá zmluva ide na schválenie na sprostredkovateľský orgán, každá zmluva o prenájme a každá zmluva o akcii, ktorá sa v kultúrnej infraštruktúre uskutočňuje, ide na schválenie na ministerstvo kultúry. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Milá pani námestníčka, pekne ste to povedali. Pán poslanec Lasky.

p. Lasky, poslanec MZ - Vážený pán primátor, ak dovolíte, aj k tomuto bodu by som rád pripomenul, že aj tento bod bol prerokovaný riadne na finančnej komisii. Dostali sme dostatočné množstvo informácií, nemali sme žiadnych pochýb. Takže odporučujeme schváliť aj tento materiál. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, s faktickou sa nedá prihlásiť na faktickú. Tak sa prihláste do rozpravy, a pani poslankyňa Gamcová, nech sa páči.

p. Gamcová, poslankyňa MZ -  Ďakujem pekne. Vážená pani námestníčka, ja by som sa chcela opýtať, kto bude stanovovať toho nezávislého kultúrneho operátora? Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Mestské zastupiteľstvo môže navrhovať, niekto z inštitúcií pôsobiacich v Košiciach, napr. filharmónia, divadlo alebo niekto. Je to otvorené. A bude to navrhnuté na zastupiteľstve. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ -  Pani námestníčka, môžeme si myslieť o sebe navzájom čokoľvek, ja by som vás chcel len požiadať, do budúcna, aby ste vynechala tie adoratíva, ktoré používate, ako „milý“ a podobne. Pokojne, ja budem veľmi spokojný, keď poviete poslanec. Prečo som teda zakončil svoj príhovor tým, že by som rád od vás počul odpoveď je to, že keď tu bola debata o základných a materských školách a o koncepcii, tak ste jednoducho múdro využili možnosť mlčať. Skrátka ak tu medzi poslancami začína nejaká iniciatíva o tom, že asi by bolo dobré začať niečo v zmysle ratingu alebo kvality škôl, čo by malo mesto robiť, tak prirodzene, tak normálne sa žiada, že ten, ktorý je námestníkom v tomto meste zodpovedný za túto oblasť, že povie aspoň „a“ alebo „b“. Tak prosím, aby ste, a myslím, že hodne emócií vkladáte do vašich príhovorov, skúsme len zostať v tej rovine problému. Tzn., že ak by som počul od vás, že: „Áno, budeme sa tým“, ... myslím na tie školy,  „Áno, budeme sa tým zaoberať, je to výzva do budúcnosti.“ Naozaj, ja neviem, „Dávam si pol roka na to, aby som na to reagovala.“ Tomu rozumiem. Tak prosím, len zostaňme v tej absolútnej rovine riešenia problémov. Nič iné. Stačilo mi od vás, keby ste povedali, že bude to na tej stránke K13, bude to tam zavesené. Tzn., každý jeden záujemca, ktorý príde na tú webstránku, bude vedieť, akým spôsobom má postupovať.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Faktická, pani námestníčka.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Faktická pripomienka. Pán poslanec Halenár, myslím si, že reagujem celý čas v svojich príspevkoch veľmi vecne a pragmaticky. Keď tu niekto emotívne reaguje skoro 4 roky, tak ste to vy. Viď minulé zastupiteľstvo s vašimi expresívnymi vyjadreniami. A ešte chcem povedať, že aj projekt Európskeho hlavného mesta kultúry veľmi zvýšil úroveň nášho výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože návštevy Steelparku sú zaradené pre všetky základné školy ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. To, že vznikol LitPark v Kulturparku, je rovnako zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. A majú na to právo participovať všetky školy, bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľ. A dokonca sa v spolupráci K13 budú vykonávať metodické dni, ktoré poskytujeme pre učiteľov celého mesta. A sú to metodické dni, ktoré budú v spolupráci s Kunsthalle, a ktoré sa týkajú pedagógov zo základných škôl, ale aj zo základných umeleckých škôl. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu všetkých milých poslancov k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice, schvaľuje doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 23 -	za: 40, proti: 0, zdržali sa: 3

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

Bod č. 12
Založenie obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, a. s.

p. Raši, poslanec MZ -  Prejdeme k bodu číslo 12 Založenie obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna. Pán námestník, nech sa páči.

p. Jakubov, námestník primátora -  Ďakujem pekne za slovo. 28. októbra 2013 sme prijali uznesenie k Mestskému futbalovému klubu, v ktorom okrem vystúpenia mesta Košice a riešenia záväzkov voči všetkým veriteľom zo strany MFK, sme v bode C. súhlasili so založením novej akciovej spoločnosti s obchodným menom Košická futbalová aréna, a.s., za účelom prípravy a realizácie výstavby a prevádzky nového futbalového štadióna v meste Košice. Pričom po a) základné imanie spoločnosti bude 500 tis eur. Po b) mesto Košice sa bude podieľať na základnom imaní spoločnosti minimálne vo výške 55 percent. Po c) ďalším zakladajúcim akcionárom spoločnosti bude MFK Košice s podielom 15 percent na základnom imaní, a po d) mesto Košice ponúkne zvyšnú majetkovú účasť 30 percent spoločností iným subjektom, napríklad Košickému samosprávnemu kraju, resp. ďalším subjektom. Súčasne mi bolo uložené predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na schválenie zakladateľskej zmluvy spoločnosti Košická futbalová aréna a ďalších dohôd súvisiacich so založením uvedenej spoločnosti, ak budú upravovať vzťahy medzi akcionármi spoločnosti. Vzhľadom na to, že k vlastnej transakcii vyplateniu finančných prostriedkov pre spoločnosť MFK a postupnému vyrovnávaniu záväzkov zo strany MFK Košice voči veriteľom došlo až de facto vo februári, respektíve v marci roku 2014, nemohol sa predložiť tento materiál na rokovanie skôr. Materiál, ktorý je predložený, nie je úplne v súlade s týmto uznesením, pretože navrhujeme, aby zakladajúcim subjektom spoločnosti Košická futbalová aréna v prvom kole bolo len mesto Košice, a to z dôvodu, že MFK Košice ku dnešnému dňu nepreukázala splnenie všetkých záväzkov a povinností vyplývajúcich z tohto uznesenia. Konkrétne minimálne nie sú uhradené záväzky voči všetkým veriteľom a za mesto Košice nemá uhradené záväzky Tepelné hospodárstvo a Dopravný podnik mesta Košice. Spoločnosť MFK navrhla splátkový kalendár, v ktorom chce tieto záväzky u spoločnosti TEHO vyrovnať až v prvom kvartáli roka 2015 postupne splátkami a voči Dopravnému podniku mesta Košice do konca roka 2014. Vzhľadom na tieto skutočnosti je predložený tento materiál tak, ako je predložený. Oslovili sme súčasne listom Košický samosprávny kraj. Do dnešného dňa, ak sa nemýlim, sme neobdŕžali písomnú odpoveď, či Košický samosprávny kraj je ochotný byť akcionárom v tejto spoločnosti a následne sa podieľať na celom investičnom procese vo výške svojho percentuálneho podielu. Rokovania s MFK sú veľmi náročné. Súčasne v tomto materiáli je napísané, že mesto Košice, ak by aj bolo zakladajúcim členom tejto spoločnosti, vždy bude mať minimálne 55 percentný podiel a následne zvyšné percentá ponúkne či už MFK, resp. ďalším subjektom, ktoré by mali záujem vstúpiť do tejto spoločnosti a podieľať sa na spolufinancovaní nového štadióna. Tento materiál už sme nechceli ďalej odkladať z tohto dôvodu, pretože určite viete, že štát vyčlenil určité finančné prostriedky na výstavbu resp. opravu, úpravu a prestavbu štadiónov v niektorých mestách Slovenska. Mesto Košice v prvom kole by malo mať vyčlenených 4 mil. eur na prípravu a výstavbu nového štadióna s tým, že samozrejme tieto finančné prostriedky sú vyčlenené cestou a v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Napriek môjmu rokovaniu s predsedami jednotlivých klubov, nedospeli sme zatiaľ ku konsenzu. A preto by som prosil, aby sme sa vecne k tomuto materiálu na tomto zastupiteľstve vyjadrili.

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne pán námestník, čiže otváram diskusiu a tiež by som teda poprosil, aby sme zaujali nejaké stanovisko, aby sme nestratili možnosť čerpania dotácie, ktorá bola pridelená na výstavbu nového futbalového štadióna. Poviem len pár faktov. Teda, mesto Košice má možnosť čerpať 4 mil. eur. Pokiaľ neurobí legislatívne kroky k tomu potrebné, a to je teda aj založenie akciovej spoločnosti, túto sumu nebude môcť čerpať, lebo ju nebude mať ako čerpať. Po druhé. Samotná výstavba sa zrejme bude týkať až budúceho zastupiteľstva, ale všetky prípravné kroky musíme urobiť teraz, lebo keď ich neurobíme, tak ani k reálnemu čerpaniu po medzinárodnej verejnej súťaži nebude môcť dôjsť. Keď zamietneme tieto kroky, tak jednoducho štadión v Košiciach nebude. Dotácia bude rozdelená na iné štadióny po Slovensku. Tým prvotným návrhom bolo a aj stále návrhom je, aby súčasťou Košickej futbalovej arény bol aj futbalový klub, ktorý v našom meste pôsobí. Čiže to je MFK Košice. S tým, že zmena akcionárskej štruktúry je možná na každom zastupiteľstve. Pokiaľ MFK dorovná dlhy, ktoré sú tu, tak samozrejme mala by byť súčasťou Košickej futbalovej arény. Slovenský futbalový zväz navrhuje výšku účasti futbalového klubu 10 až 15 percent s tým, že keby bolo v budúcnosti záujem, aby aj niekto iný vošiel do tejto akciovej spoločnosti, tak po schválení mestským zastupiteľstvom sa môže akcionár ďalší doplniť. S tým, že mesto vždy musí byť majoritným akcionárom, aby sa teda nestalo, že sa to dostane mimo kontroly mestského zastupiteľstva. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Ihnát, po ňom pani poslankyňa Gamcová, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. My na Komisii dopravy a výstavby pri mestskom zastupiteľstve sme tento zámer rozoberali. Podporujem tento zámer, samozrejme, len chcem poprosiť o jednu vec. Bolo by hriechom, samozrejme, pre košickú športovú verejnosť, ako zanedbať 4 mil. eur a nechať ich ako „plávať“. Ale by som chcel poprosiť vás, ako poslancov Národnej rady, pán primátor, tak isto, aby ste zalobovali trošku viacej v tej vláde, ako Národnej rade a celkové v tých výboroch, kde  si zoberme, že taká Trnava, napríklad, na svoj štadión podľa mojich informácií má okolo 15 až 17 mil. dostala. Či to nie je pravda, ako neviem povedať. Skúste to vysvetliť, že koľko dostala. Ale jednoducho, ako, skúsme zalobovať a tie 4 mil. sa mi zdá na druhé najväčšie mesto na Slovensku dosť málo. Takže ja som za to, aby sme urobili, aj tí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Košice, všetko pre to, aby tie Košice tu arénu mali fakt fit. Aby tu medzinárodné zápasy mohli byť. A jednoducho, aby to bola samotná reprezentácia. A tak isto, aby sme dostali na to viac finančných prostriedkov. Ďakujem pekne. Všetko.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Veľmi krátko. Štadióny na Slovensku boli rozdelené do kategórií najvyššej, to je myslím štvorka a potom nižšia trojka, z ktorej majú byť kofinancované cez Slovenský futbalový zväz. Jediný problém je tu, že v  celom Košickom kraji je toto jediný štadión, na ktorý boli pridelené prostriedky. A samozrejme, pokiaľ by sa urobili tie prvotné legislatívne kroky, teda založenie akciovky, ktorá má mať na starosti výstavbu štadióna, tak tá druhá vec by bola, že by sme požiadali o to, aby nám eventuálne dotácia bola navýšená. A toto je len prvý krok. Keď toto prejde, tak potom len ešte opakovane do zastupiteľstva pôjde. Pretože stavať štadión sa dá až vtedy, keď sú na to reálne finančné prostriedky. Čiže my sme ešte len na úplnom začiatku, pripraviť sa formálne na to, aby keď si mesto bude schopné v budúcnosti, aby do toho mohlo ísť. Pokiaľ tento prvý krok zablokujeme, tak aj keď budeme v budúcnosti schopní do toho ísť, nebudeme mať vytvorený formálny predpoklad. Pani poslankyňa Gamcová, nech sa páči, po nej pán poslanec Kočiš Michal.

p. Gamcová, poslankyňa MZ -  Ďakujem vážený pán primátor. Ja mám niekoľko otázok v súvislosti s tým, že je tu deklarované, že hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť výstavbu a následné prevádzkovanie. Takže moja otázka prvá je. Kto bude prevádzkovateľ toho nového štadióna? Ďalej ma zaujíma, keďže je tam ďalším cieľom podpora starostlivosti a výchova mladých futbalistov, či sa plánuje len mladých futbalistov MFK alebo aj iných mládežníckych klubov, ktoré fungujú na území mesta Košice? A chcela by som sa opýtať, o aké pozemky vo vlastníctve mesta sa jedná? Kde sa má stavať? To som nikde nenašla. Ďakujem, toľko.

p. Raši, primátor mesta -  Dobre, pán poslanec Kočiš a potom by pán námestník zodpovedal otázky, ktoré boli.

M. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na kolegyňu, poslankyňu a tak isto som sa chcel opýtať. Vlastne my sme spravili taký ten krok späť a spýtali sa. Čo bude výstavba takého štadióna stáť? Rozumný hospodár alebo človek, ktorý by mal záujem o takýto štadión súkromne, by si veľmi dobre zvážil predtým, ako by sa do niečoho takého pustil. V tom predloženom materiáli mi absentuje predloženie nejakého podnikateľského zámeru, nejaká analýza tej situáciu, ako to máme. A teda v prvom rade, ak môžeme dostať z prostriedkov štátneho rozpočtu 4 mil. eur, koľko bude musieť zaplatiť mesto Košice z vlastných prostriedkov? Ak nám štát dá 4 mil., čo z toho, keď my budeme musieť zaplatiť ďalších 10, 15, 20 mil.? Táto informácia mi tam chýbala. Koľko bude mesto stáť výstavba? Aký je plánovaný rozpočet na výstavbu? Lebo 4 mil. je pekná vec, ale neviem, či sa štadión dá postaviť z takej sumy. Tak isto som sa chcel spýtať na tú prevádzku štadióna. Má mesto možnosti prevádzkovať takýto štadión? Má mesto finančné zdroje alebo počíta do budúcnosti s takými zdrojmi, ktoré by mu umožnili takúto veľkú investíciu? Takže vás poprosím o nejaké číselné informácie. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán námestník.

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem pekne za slovo. Začnem, kde bude ten štadión stáť. Práve pri vysporiadaní všetkých záväzkov MFK, pri vystúpení mesta Košice, jedna z podmienok bola, že časť pozemkov, ktoré kedysi mesto vložilo do MFK sa vrátila späť mestu Košice. Sú to pozemky nachádzajúce sa medzi objektom halou Cassosportu, MM marketom, to je to nákupné centrum, a súčasným Blšákom. Táto lokalita je dostatočná na to, aby sa tam dala realizovať výstavba tohto štadióna. V súčasnosti vlastníkom týchto pozemkov je naspäť mesto Košice, až na jeden okrajový pozemok, ktorý je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti. A veľmi zvažujeme formu, ako komunikovať s touto spoločnosťou, aby sme tento pozemok, obrazne povedané, veľmi úplne vedeli obísť. Čo bude stáť výstavba štadióna? Určite nie je dostatočná čiastka na novú výstavbu 4 mil. eur. Na to, aby sme vedeli explicitne povedať, čo bude stáť výstavba nového štadióna, je potrebné urobiť minimálne nejakú odhadovú štúdiu mestom Košice. Úvaha bola takáto, že by sa vypísal medzinárodný tender, medzinárodná súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie, kde v prvom kole by sa zazmluvnil víťaz tejto súťaže na predloženie základného investičného zámeru a objemovej a zastávacej štúdie, z čoho je možné odhadnúť pomerne presne finančný objem na potrebnú výstavbu štadióna. Predpoklad je, že tento štadión by mohol byť realizovaný etapovite. Čiže v prvom kole by asi sme potrebovali finančný objem vo výške minimálne 8 mil. eur, následne na dobudovanie štadióna by sa to mohlo pohybovať niekde okolo 15 mil. eur. Ale sú to len hrubé odhady z čoho realizovať výstavbu. Samozrejme mestu Košice boli v rámci materiálu schváleného vládou Slovenskej republiky odsúhlasené aj finančné prostriedky vo výške 4 mil. eur. Vzhľadom na to, že mesto Košice považujeme ako druhé najväčšie mesto Košice, minimálne zároveň na úrovni mesta Trnavy, ktorý dostal, ak sa nemýlim, 13 alebo 15 mil. eur. Určite chceme požiadať vládu Slovenskej republiky, aby prehodnotila tento finančný objem, pretože začať celú stavbu so štyrmi miliónmi je takmer nemožné. Ďalej, kto bude prevádzkovať. Kvôli tomu sa zakladá táto spoločnosť, aby sa zabezpečila celá inžinierska investorská príprava z titulu investora a samozrejme je predpoklad, že táto akciová spoločnosť by potom aj prevádzkovala celý tento štadión. Znovu hovorím, v tejto akciovej spoločnosti do budúcna by nemalo byť len mesto Košice, ale aj ďalšie subjekty. A návrh vlastného štadióna by bol, preto chceme vypísať medzinárodný tender, by mal byť realizovaný tak, ako mnohé takéto športové stánky v zahraničí. Teda, kde by bolo polyfunkčné využitie. Nie len vlastná futbalová plocha a zázemie pre štadión a jednorazové využitie, ale v útrobách štadiónu je možné navrhnúť aj celý rád rôznych komerčne využívaných služieb. Či už športových alebo iného charakteru, ako sa deje bežne v takýchto športových stánkoch v zahraničí. Samozrejme tento futbalový stánok by mal slúžiť nielen pre účely ligových a takýchto súťaží, ale aj na pre prípravu mládeže. A nielen pre MFK. Ak si dobre pamätáte, v minulosti sme mali materiály a veľmi tvrdo sme bojovali so spoločnosťou MFK, aj keď ja som bol v dvojjedinej úlohe, aj MFK aj poslanec mestského zastupiteľstva, a odmietli sme tie požiadavky, ktoré boli zo strany MFK, aby slúžil len pre ich potreby, len pre ich účely atď. Je to nemysliteľné a nereálne, aby takýto futbalový stánok, ktorý ak sa postaví, podotýkam jediný v Košiciach, okrem staručkej Lokomotívy, ktorá bohvie ako skončí, keďže je v súkromných rukách, bude slúžiť nielen MFK, ale samozrejme aj iným futbalovým oddielom mesta.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Melichárek.

p. Halenár, poslanec MZ - Pán námestník, ako tu už bolo spomínané tu v tomto predkladanom materiáli chýba toľko podstatných faktov, ktoré boli povedané až po doplňujúcich otázkach z pléna, že ja osobne si myslím, že ten materiál je nedostatočný k tomu, aby poslanci zaujali názor. Mesto už raz narazilo v roku 2004. Myslím, keď založilo Mestský futbalový klub. Dalo pozemky a teraz, ako keby v zátvorke, niekde ako keby sa len spomínalo, že tie pozemky, ktoré sú teraz problém, lebo sú v MFK, potom už problém nebudú. Prosím len, aby ste sa k tomuto jasne vyjadrili, že ako stojí táto situácia. A či náhodou tie pozemky toto mesto nevie využiť aj inak, než pre futbal. K využitiu štátnych peňazí alebo peňazí zo štátneho rozpočtu. Ja si viem predstaviť viacero obcí alebo mestečiek aj v Košickom samosprávnom kraji, ktoré by možno vedeli využiť dotáciu mesta aj pre futbal lepším spôsobom než Košice. Ak si pozrieme čo sa v Košiciach deje, za akej futbalovej kvality a účasti ľudí, nevidím rozumný podnikateľský model alebo zmysel futbalového štadióna. Mimochodom, nebolo tu spomenuté, pre koľko ľudí, na pozemkoch, ktoré teraz má v spore s MFK mesto.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Melichárek. Ja len doplnením, lebo  už aby ste neboli kompletne všetci zavedení. MFK nemá žiadne pozemky! Možno si pamätáte, schválili sme, že MFK previedlo pozemky. Nemá žiaden majetok, nemá pozemky. Previedlo ich späť do majetku mesta. To len, lebo už sa tu pletie dva na tri. Pán Melichárek, nech sa páči.

p. Melichárek, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Vážené zastupiteľstvo, ja by som v prvom rade chcel povedať, že určite štadión v Košiciach, taký moderný je potrebný. A určite si toto mesto zaslúži taký štadión. Príklad je Košická Steel Aréna, kde tiež tá výstavba trošičku trvala. A dnes sa tam uskutočňujú podujatia, či už kultúrneho alebo športového charakteru. Takže túto myšlienku jednoznačne podporujem. Ale chcel by som sa spýtať. Je časovo obmedzené čerpanie tej štátnej dotácie? A na aký čas. A čo je potrebné, aby okrem týchto legislatívnych krokov, ktoré boli spomínané a či je nejaká v úvahe dohoda so Slovenským futbalovým zväzom na využívanie tohto štadióna? Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Dáme slovo pánovi poslancovi Kočišovi a potom zodpoviete, pán námestník, obidvom.

M. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja by som sa predsa len ešte chcel opýtať, predsa, ak si idem kúpiť motorku, tak nekúpim si prv prilbu! A keď staviam dom, tak nepostavím prv strechu. A tento návrh mi nejak pripadá taký, postavený opačne. Doteraz bolo na Slovensku, aj vo svete realizovaných mnoho výstavieb štadiónov, preto tieto sumy sú dostupné. Ale takéto sumy sme nedostali. Pýtame sa ich až teraz. Aj to len nejaké približné odhady. Takže, ak som tomu správne porozumel, štát by zatiaľ prispel 4 mil. eur, ďalších 8 mil. eur by prispelo mesto v prvej etape, a v ďalšej etape by si to vyžiadalo až 15 mil. eur. Tzn. rozprávame sa o investícií v sume 27 mil. eur. Ja som zopakoval, čo povedal pán námestník, ak som to nesprávne počul, ma, prosím vás, opravte. A možno ešte taká doplňujúca otázka. Plánuje mesto postaviť a prevádzkovať štadión, ktorý bude ziskový, a ktorý si na seba zarobí alebo ideme stavať niečo, čo budeme dotovať a bude nám vznikať mnohoročný problém? Všetky mnohoročné problémy, ktoré tu riešime, začínajú uzneseniami, ako je toto. Tzn. si to vydiskutujme teraz. A taká doplňujúca otázka na kolegov, poslancov. Má ísť o akciovú spoločnosť Košická aréna. Ak by ste mali tú možnosť, kúpili by ste si akciu v takejto spoločnosti? A reálne by ste očakávali, že raz sa dočkáte dividendy? Takto by sme mali rozmýšľať, ako rozumný hospodár. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja, ešte predtým, ako dám slovo pánovi námestníkovi, ešte ako dobrý hospodár, lebo 2x ste dobrého hospodára spomenuli. To znamená, že zjavne ste s ním boli v kontakte. Čiže žiaden stres nemáme v rozhodnutí. My sa rozhodneme áno alebo nie. Nič iné. Chceme štadión, nechceme štadión. Jediným problémom je to, že všetky ostatné subjekty na Slovensku, ktorí boli zaradení ako prijímatelia tejto dotácie, už rekonštrukcie robia alebo ich už končia. Myslím, že v Poprade. Sme jediné mesto, ktoré zatiaľ dotáciu nevyužíva. Ale nemusíme ju využiť. Nebuďme v strese, nemusíme ju využiť. Máme možnosť ju čerpať. A chceme ešte požiadať o jej navýšenie. Suma 4 mil. eur, ktorú má pridelenú mesto Košice, môže byť maximálne 60 percentami z celkovej investície. Čiže minimálne by mesto alebo akcionári  alebo niekto, musel zohnať 40 percent. Teda, keď sú 4 mil. 60 percentami, tak ten zvyšok by musel alikvotnú čiastku zohnať. To je minimum, čo mesto zohnať musí. Nehovorí či to musí byť mesto alebo nejaký akcionár, čo doňho vstupuje. Problém je len v tom, že základným formálnym predpokladom na to, aby sme sa mohli uchádzať o túto dotáciu v čase, keď budeme na to pripravení, je založiť Košickú futbalovú arénu. Ale nemusíme. Je to na nás. A čo sa týka dobrých hospodárov, a všetkému, čo s tým súvisí,  pán námestník vravel, že na to, aby sme sa dostali k nejakej sume sa vypíše medzinárodná architektonická súťaž, ktorá nadefinuje nejaký objem na základe ktorého sa bude dať približne vyrátať suma, ktorá by to mohla byť. A potom v medzinárodnej súťaži sa nájde niekto, ktorý poskytne pri daných očakávaniach najnižšiu sumu, ktorá ju vyhrá. Čiže tá súťaž nemôže byť dopredu známa. A čo sa týka súm 8, 15 alebo koľko miliónov eur, to nevieme. My si len môžeme myslieť, že štadióny rozmeru 8, 10, 12 000 ľudí alebo koľko sa nadefinuje na základe podmienok architektonickej súťaže, môže stáť 8, 10, 15 mil. eur. Ale to my dopredu ani nebudeme vedieť. Dnes ale musíme rozhodnúť, či do tohto projektu, či ho uzavrieme teraz alebo sa posunieme ďalej s tým, že keby sa nenašli disponibilné zdroje alebo forma financovania štadióna, tak stále to mestské zastupiteľstvo tento projekt celý musí stopnúť. Čiže my keď dnes povieme „áno“, že vzniká Košická futbalová aréna, to ešte neznamená, že zastupiteľstvo ďalšie, ktoré bude rozhodovať o víťazovi na zhotoviteľa to schváli. Ale keď teraz povieme „nie“, tak ten proces sme uzavreli. Čiže tu žiaden dobrý hospodár vám dopredu nedá čísla bez verejného obstarávania, bez súťaže, ktorá vznikne. Čiže to naozaj nie sme ničím nútení. Preto sa chceme v kľude porozprávať, aby sme si to nadefinovali, aby sme nezavrhli riešenie skôr, ako sa vôbec zrodilo. Na mňa reaguje pán poslanec Kočiš, a potom pán poslanec Petrvalský.

M. Kočiš, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Samozrejme uznávam, že niektoré z tých argumentov, ktoré ste povedali sú také, žeby sa o nich dalo diskutovať. Ale predsa existujú štadióny, existujú zrekonštruované štadióny, existujú nové štadióny. My nejdeme stavať niečo, čo nikto nikdy nepostavil a teda nevieme koľko to bude stáť. Tu mal byť urobený nejaký prieskum trhu za koľko stavali iné mestá. Spomínali ste tu Poprad. Za koľko staval Poprad? Za koľko stavali iné svetové mestá, ktoré stavali štadióny? Dobrá otázka tu padla, nebola zodpovedaná, aká bude kapacita tohto štadióna? Ak sa má postaviť nejaký provinčný štadión, to je jedna vec, ak chceme postaviť nejaké národné centrum, je to iná vec. Tieto otázky vôbec nie sú zodpovedané. A vôbec v tom materiáli nie sú pripravené. A by som sa spýtal ešte raz pána námestníka na tú sumu, ktorú ste spomínali, ideme teda pripravovať investíciu vo výške 27 mil. eur? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, nechápeme sa. Ale to je v poriadku, lebo niekedy som aj rád, že sa nechápeme, lebo to by znamenalo, že musíte sadnúť vedľa mňa. My ideme stavať nový štadión. Všade inde na Slovensku sa rekonštruujú existujúce štadióny. Okrem národného, ktorý sa bude stavať ako nový. A tie štadióny sú štadióny, väčšina z nich, ktoré ešte boli už pred revolúciou. Čiže my nemáme relevantný podklad, porovnávací na to, koľko štadión bude mať kapacitu a čo všetko má mať. Na to sa necítim kompetentný. To má pripraviť niekto, kto s tým futbalom robí. Slovenský futbalový zväz, košické futbalové kluby alebo MFK. Podmienky, ktoré budú nadefinované do súťaže sa schvália na mestskom zastupiteľstve, kde sa môžu upraviť  podľa pocitov alebo podľa argumentácie, ktorá tu bude. Až potom sa to dá. Čiže, keď nám MFK alebo futbalový zväz povie, že na kapacitu najvyššej úrovne konania súťaží je potrebný 10 tis., 2 tis., 8 tis., 12 tis., tu si len dáme poradiť. A potom, keď to budeme mať, to tu predložíme. A tu sa to dá upraviť alebo schváliť. Čiže preto vravím, že my sa nevieme dopredu pohnúť. My vieme len predpokladať z informácií, ktoré tu kedysi boli, keď ešte MFK, vrátane ľudí, ktorí tam za mesto boli, nejaké návrhy urobil. A tá suma sa  veľmi približne točila okolo sumy, možno 10 až 15 miliónov eur. Ale to sú veľmi hrubé odhady. My sa k tejto sume dnes nedostaneme. Ešte raz sa vrátim k tomu. My nie sme v štádiu toho, že čo ideme stavať. My sme v štádiu toho, či vôbec sa pustíme do nejakej definície a hľadania riešenia alebo nie v budúcnosti. Na mňa faktická pani poslankyňa Jenčová, pán poslanec Kočiš a potom pán Petrvalský.

p. Jenčová, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. Ja budem reagovať na viacerých predrečníkov. A síce, keď niekto chce niečo žiadať, tak ten niekto najskôr musí existovať. Čiže tu sa bavíme o tom, či vôbec nejaká futbalová aréna bude existovať. A potom následne môže žiadať. Teraz momentálne nemôže žiadať nikto, lebo neexistuje nič.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Kočiš, po ňom pán poslanec Petrvalský.

p. Kočiš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Možno preto, že sa nejak tak míňame v tých názoroch alebo v tých pozíciách. Skúsme si to povedať ináč na tomto mieste a v tejto sále. Tieto argumenty, ktoré počúvame, môžu dávať zmysel. Áno, uchádzajme sa, je tu možnosť, dostaneme dotáciu. Košice, centrum, metropola. Áno, znie to veľmi dobre. A na to sa nedá nič povedať. Áno, je to pravda, ak by sme ale vyšli z tejto sály a opýtali by sme sa niekoho zo súkromného sektora, či by investoval vlastné peniaze do projektu, o ktorom nič nevie, či by nejaká iná ľudská bytosť, iná právnická osoba rozhodovala od založenia akciovej spoločnosti na projekt, na ktorý vôbec nemá premyslené ako bude financovať, či bude financovať z čoho, kedy, s kým. Dokonca mi to príde také nerozumné. V tejto sále to dáva zmysel. Ak sa presunieme do reálneho života, celé je to postavené akoby na vode. Preto som sa pýtal, či sa bavíme o investícii vo výške 27 mil. eur. Pred chvíľou sme rozprávali o školách, kde bol problém 150, 200 tis. eur. Školstvo. Tu 10 a 15, veď niekde sa nájde. Ako keby sme sa rozchádzali práve v tomto základnom postoji. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - V tejto sále vám rozumiem tiež. Nevkladajme do toho naviac. Každý sa rozhodne sám a slobodne. Naozaj, ide nám len o to, či to posunieme ďalej alebo nie. O nič iné. S tým, že až keď niečo vznikne, až potom sa dá robiť základný krok, lebo niekto musí mať autoritu a kompetenciu niečo definovať. Na základe toho vzniknú reálne projekty. Na základe toho zastupiteľstvo povie, či s tým súhlasí alebo nie, podľa definície a posunie ho alebo neposunie ďalej. Čiže my dnes, naozaj, keď si v tejto sále rozumieme a vonku si už nerozumieme, neposunieme sa ďalej. Lebo my sme na bazálnom, formálnom, kroku, založiť alebo nezaložiť Košickú futbalovú arénu. Takže pani poslankyňa Gamcová ešte s reakciou, zrejme na mňa. A potom pán poslanec Petrvalský.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ja by som ešte jednu otázku. Keď ste spomínali, pán primátor, iné mestá, aj v iných mestách sú zriadené akciové spoločnosti alebo je to vyriešené iným spôsobom. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pán námestník, poprosím aj tie ostatné a ešte pán poslanec Petrvalský, nech sa páči.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si tu veľmi veľa vecí. Jednak budeme musieť urobiť jedno skutočne veľmi ťažké rozhodnutie. Lebo po tom, ako sme založili MFK a veď vieme ako to dopadlo, založiť ďalšiu takúto spoločnosť, bude treba nad tým veľmi, veľmi porozmýšľať. Ja si myslím, že je to veľmi veľa nezodpovedaných otázok. Už len k založeniu tejto spoločnosti. Nevieme, že keby sme sa, ja neviem behom dvoch, troch mesiacoch rozhodli, že nechceme ten štadión, čo s tou spoločnosťou? Ako ju likvidovať? Ako kreovať orgány tejto spoločnosti? Lebo toto bude ďalšia taká veľmi zaujímavá vec. Asi do orgánov tejto spoločnosti nemôže ísť hocikto. Proste je tu veľmi veľa nezodpovedaných otázok. Ja mám jeden procedurálny návrh, aby sme tento bod dnes prerušili, venovali sme sa iným bodom, a na júnovom zastupiteľstve sa k nemu vrátili.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Tak pán poslanec Betuš, podá ten procedurálny návrh, lebo ten sa nedá podať v rozprave, ale musí sa prihlásiť..., čiže nech sa páči.

p. Betuš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Skôr ako ho podám, pán primátor, by som chcel povedať taký boj vnútorný je ten, že predpokladám, že asi všetkých nás, ktorí tu sedíme, že to je nedôvera, lebo dostali sme do nosa za MFK. Za všetko, čo sa tu povyvádzalo. A teraz jednoducho stlačiť ten zelený knoflík je ozaj zložité v tejto chvíli. Ale zase druhá stránka veci. Máme nedať Košiciam a Košičanom prvoligový futbal v druhom najväčšom meste Slovenskej republike? A tiež si myslím, že bolo by potrebné na to, aby sme ten zelený knoflík dokázali stlačiť, by bolo vhodné ho trošku oddialiť toto rozhodnutie, doplniť o ďalšie informácie, ktoré napríklad aj tu odzneli, tak, aby sa tá naša nedôvera voči tejto aréne trošku rozplynula. Aby sme teda dospeli k tomu, že ten štadión, ten dar, ale nie danajský, ten futbalový, športový dar tomuto mestu by sme mohli spokojne uskutočniť. Takže predkladám procedurálny návrh, aby sme tento bod prerušili. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Betuš. Ale pre úplnosť predkladateľa materiálu, poprosím, nech dá pred hlasovaním záverečné slovo, nie ako v rozprave, ale ako predkladateľ a potom zahlasujeme. Dobre? Aby sme aspoň pár nejakých informácií mali.

p. Jakubov, námestník primátora - Vážené dámy a páni. Chápem nedôveru k tomu, čo sa tu predkladá. Ale chcem povedať jedno, tak, ako tu sedíme, sme pracovali 2 roky na tom, aby mesto Košice odišlo z MFK, aby tie záväzky, ktoré zo dňa na deň rástli, sme minimalizovali. A snažili sa zachrániť preto mesto čo sa dá. Zachránili sme zhruba polovicu pozemkov, ktoré dnes sú vo vlastníctve späť mesta Košice. A to sú tie pozemky, ktoré sa nachádzajú, ako som hovoril, medzi Cassosportom, Blšákom, MM marketom a tou komunikáciou dvojprúdovou. Takže niečo, ja si myslím, že sa podarilo. Ak by sme to neurobili a určite je to aj s vašou pomocou a jednoznačne, tak možno ešte dnes sme v MFK, a ten objem finančný nám rastie neviem kde, a prídeme o všetko a možno ešte budeme doplácať. 
K tým otázkam, ktoré tu odzneli. Pán poslanec Kočiš. Ja som neviem, možno nezrozumiteľne, ale jasne som povedal, že 4 mil. zatiaľ vyčlenila vláda Slovenskej republiky pre mesto Košice. A odhadujeme celý investičný náklad pre výstavbu nového štadióna, že by mal oscilovať okolo 15 mil. eur. Tzn., že podľa toho, koľko nám ešte priklepne štát. Samozrejme to dofinancovanie bude musieť urobiť akcionár. Či už mesto alebo niekto iný. A samozrejme, určite by sme sa do toho nepustili, ak by sme nemali dostatočný finančný objem. No ale je to tak, pokiaľ by sme nemali dostatočný finančný objem, stále to financovanie by sa schválilo v tomto zastupiteľstve. Po druhé. Prečo sme to predložili. Nechcem povedať, že narýchlo, uznesenie ukladalo ešte skôr predložiť. Je treba si uvedomiť, že finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené na jednotlivé mestá sa už čerpú ku dnešnému dňu. Pretože väčšinou ide o prestavby, rekonštrukcie a dostavby štadiónov. Tzn., že sú tam spoločnosti, ktoré to realizujú. To je na odpoveď pani poslankyni Gamcovej. My, vzhľadom na to, že sme sa rozišli s MFK a určite nechceme, aby túto investíciu s mestom hocikto robil, a nemáme inú možnosť, kvôli tomu sme zvažovali založenie novej spoločnosti. A nakoniec toto sme si odsúhlasili v októbri minulého roka. Tak mohli sme sa pýtať vtedy tiež prečo a akou formou? A to, že sme opatrní a všetci sme opatrní, aj tento materiál, ktorý sme predložili jednoznačne deklaruje. Lebo nebol problém, v súlade s uznesením, dajme tam MFK, aj keď si nepoplnilo záväzky. Nie, povedali sme v tomto kole „nie“. Ak tam niekto pristúpi, jednak musí deklarovať spolufinancovanie, čiže, ak mesto Košice zabezpečí štátne zdroje a možno niečo svoje alebo nič, tí ostatní investori a spoluakcionári by tam mali byť na to, aby tie eurá, nechcem povedať „korunky“ tam dotiahli. Otázka, či dnes nájdeme alebo nenájdeme niekoho, no v tejto sále asi nikoho. Ale v konečnom dôsledku aj tu sa našiel svojho času nejaký pán Podoľák, ktorý do toho futbalu niečo zainvestoval. Ale nezainvestoval. Neviem, ja som tu vtedy nebol, keď sa to schvaľovalo. A tento fenomén beží všade vo svete. Čiže tá finančná čiastka sa uvažuje okolo 15 miliónov eur by to malo oscilovať. Na tú spoločnosť som odpovedal. A na to využitie štátnych alebo iných peňazí. Samozrejme, budeme sa maximálne snažiť o navýšenie tejto čiastky. Na pozemky som tiež reagoval. Pozemky dnes sú vo vlastníctve mesta. Čiže práve preto by to malo založiť mesto. Po druhé požiadavka pridelenia týchto prostriedkov cestou Slovenského futbalového zväzu je takáto, že malo by v tom byť mesto, a odporúča sa aj príslušný futbalový klub. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, ospravedlňujem sa, ale ja som uzavrel rozpravu. Dal som len záverečne slovo. Čiže, poprosím potom v bode Rôzne alebo neskôr. A teraz prejdeme k hlasovaniu o procedurálnom návrhu, ktorý podal pán poslanec Betuš o prerušení rokovania o tomto bode. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 24 -	za: 19, proti: 2, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že neprerušujeme rokovanie o tomto bode a teda pokračujeme v rozprave. Pán poslanec Ihnát s faktickou teda, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ -  Áno, pán primátor, ja som len chcel práve k tomu povedať, že škoda je toho času, aby sme strácali ten čas. A treba rozhodnúť o tom, že či ísť ďalej alebo neisť ďalej. Takže ja podporujem vlastne, že budeme rokovať ďalej o tejto náležitosti. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, navrhujem päťminútovú prestávku, aby sme sa stretli  poslanci, predsedovia poslaneckých klubov, pán námestník aj eventuálne s ostatnými poslancami, aby sme sa dohodli, ako budeme pokračovať v tomto bode teraz. 
Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní o bode číslo 12. Pán poslanec Halenár, ste prihlásený. 

p. Halenár, poslanec MZ - Áno, len by som chcel dať do pozornosti kolegyniam a kolegom poslancom, pred hlasovaním v tomto bode, že jedna vec je výstavba nejakého objektu a druhá vec je prevádzka nejakého objektu. Aby sme sa zase po čase nestretli s tým, ako per-partes je nám tu predkladané, čo sa týka parkovania, že: „Tak, keď ste schválili toto, tak teraz je treba, aby ste zase pristúpili k tomu ďalšiemu, čo vyplýva z toho už schváleného.“ Nik nevie z nás, keďže neexistuje žiaden biznis plán, ako tu povedal pán poslanec Kočiš, čo následne bude stáť prevádzka, či zase nebudeme tlačení k tomu alebo naši kolegovia, ktorí budú zvolení, že keď príde hlasovanie o rozpočte, tak zase tam bude nejaká suma, ktorá bude na prevádzku toho zariadenia.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Jakubov nech sa páči.

p. Jakubov, námestník primátora - Vážené dámy, vážení páni, vzhľadom na to, že nedošlo k dohode poslaneckých klubov na definitívnej tvorbe tejto spoločnosti, a najmä na kreovaní orgánov, napriek tomu, že sme už raz mali procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu rokovania, dovolím si opäť predložiť tento návrh. A prosil by som, aby ak je možné, sme zahlasovali za prerušenie tohto bodu s tým, že s predsedami poslaneckých klubov sme sa dohodli, že okamžite po vyjasnení všetkých postojov a keď si overíme, ako je to s čerpaním finančných zdrojov zo strany štátu, podľa potreby zvoláme aj mimoriadne rokovanie zastupiteľstva. 

p. Raši, primátor mesta -  Ďakujem pekne, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 25 -	za: 39, proti: 1, zdržali sa: 2

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



Bod č. 13
Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice. Poprosím pána riaditeľa magistrátu, aby uviedol materiál s tým, aby do návrhu uznesenia, návrhovú komisiu poprosím, aby sa v materiáli prejavila aj skutočnosť, že sme prerušili materiál číslo 12. Teda aby sa vyňali operácie súvisiace s Košickou futbalovou arénou, akciovou spoločnosťou. Čiže pán riaditeľ, máte slovo.

p. Lazúr, riaditeľ MMK -  Vážený pán primátor, ctený zastupiteľský zbor. Tento návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 tým pádom bude obsahovať tieto položky: v bežných výdavkoch zmena v prevádzkových prostriedkov spoločnosti K13 na dotačné pre grantovú schému, čiže finančne je to neutrálna operácia na základe schválenej zmeny o čerpaní dotácií je toto už možné. Ďalej je to 200 tis. eur na riešenie úhrady opravy mosta Hlinkova. Čiže tam bola dotácia z Úradu vlády na mimoriadnom zasadnutí výjazdovom v októbri 1 mil. 500 tis. Mesto tam malo rezervu 100 tis., to je 1 mil. 600 tis. Reálne oprava tým, že sme išli z 8 na 12 nosníkov výmenu,  tak stála 1 mil. 800 tis., čiže 200 tis. potrebujeme na doplnenie na úhradu voči zhotoviteľovi. A 90 tis. eur sú prostriedky na opravu a údržbu kúpaliska Triton, kde je zase situácia, že na základe havarijného stavu je tam potrebné investovať 145 tis. eur. 90 tis. dáva mesto 30 tis. dáva Mestská časť Juh a zvyšok dáva Miestny podnik služieb s.r.o., ktorý je organizáciou Mestskej časti Juh. Čiže s dopadom na rozpočet týmto máme týchto 200 tis. eur na most Hlinkova, 90 tis. na Triton. To je 290 tis. eur. Tieto prostriedky zároveň navrhujeme krátiť z prostriedkov na zimnú údržbu, kde došlo k reálnej úspore. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, ďakujem pekne. Čiže, aby nám to bolo jasné. Keď vás poprosím, ctené dámy a vážení páni, otvorte si návrh uznesenia mestského zastupiteľstva, čiže pán Jakubov by predložil návrhovej komisii pozmeňujúci návrh, ktorého schválením by sme už neschvaľovali pôvodný návrh, ktorý by hovoril o tom, že časť ktorú máte v návrhu uznesenia označenú ako finančné operácie, teda výdavky, majetková účasť Košickej futbalovej arény peňažný vklad a príspevok do rezervného fondu 275 by vypadlo z návrhu uznesenia s tým, že v tej časti, kde je to rozpísané, by tak isto na strane 3/3 v časti Finančné operácie výdavky bola vyňatá celá táto časť, ktorá súvisí o KFA. Čiže pán námestník, predlož písomne tento materiál. Nech sa páči.

p. Jakubov, námestník primátora -  Áno, ďakujem za slovo. V podstate predkladám pozmeňujúci návrh uznesenia, kde vlastné uznesenie, ktoré máte predložené končí pred bodom „Finančné operácie“, tzn. v tomto uznesení sa neobjaví časť finančnej operácie,  výdavky plus 275 tis.: majetková účasť do akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna, plus 275 tis. peňažný vklad do obchodnej spoločnosti KFA, plus 225 tis. príspevok do rezervného fondu, plus 50 tis. Uznesenie potom bude pokračovať ďalej textom: „Toto uznesenie vykonateľné dňom... atď.“

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo prednesené pánom námestníkom. Čiže doplnené aj uznesenie.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje po 1) zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 v časti Výdavková časť - Bežné výdavky, po a) Program 2 Mesto kultúry, podprogram 6 Podpora kultúrnych zariadení, aktivita 3 K13 - Košické kultúrne centrá, príspevok na prevádzku mínus 200 tis. eur, Program 2 Mesto kultúry, podprogram 6 Podpora kultúrnych zariadení, aktivita 4 K13 - Košické kultúrne centrá, Grantový program, dotácie VZN číslo 76 osobitná dotácia plus 200 tis. eur. Po b) Program 5 Doprava, podprogram 1 Dopravná infraštruktúra, bežná údržba komunikácií, aktivita 9 Zimná údržba mínu 290 tis. eur. Program 5 Doprava, podprogram 2 Dopravná infraštruktúra - dôležité dopravné investície, aktivita 1 Riešenie havarijného stavu mosta na ceste II/547 Hlinkova ulica plus 200 tis. eur. Program 9 Interné služby, podprogram 2 Hospodárenie s majetkom mesta, aktivita 2 Údržba majetku oprava technických zariadení rekreačno-kúpacieho komplexu Triton plus 90 tis. eur. Toto uznesenie je vykonateľné dňom podpísania primátorom, okrem časti a), ktorá nadobudne účinnosť dňom účinnosti zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 76 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta Košice v znení neskorších predpisov schválenej uznesením mestského zastupiteľstva.“

Hlasovanie č. 26 -	za: 38, proti: 1, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Toto bolo doplňujúce, teda nebudeme hlasovať už o pôvodnom uznesení. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 14
Záverečný účet mesta Košice za rok 2013

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu Záverečný účet mesta Košice za rok 2013. Pani inžinierka Kažimírová. 

p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK - Vážený pán primátor, vážené Mestské zastupiteľstvo. Záverečný účet je predložený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Obsahuje všetky náležitosti, ktoré zákon ukladá. Za rok 2013 mesto skončilo s celkovými príjmami takmer 188 mil. eur. Výdavky boli vo výške 181 mil. eur a prebytok hospodárenia bol vo výške 6,6 milióna s tým, že väčšina týchto prostriedkov sú viazané, keďže ide o štátne prostriedky na použitie v roku 2014, a na prerozdelenie do fondov zostala suma 370 mil. eur, ktorú navrhujeme rozdeliť vo výške: 317,5 tis. do Rezervného fondu, 52 tis. do Fondu bývania. Takže celkovo po schválení záverečného účtu by sme mali na Rezervnom fonde 2,1 mil. eur a na Fonde rozvoja bývania takmer 500 tis. eur.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči pán poslanec Lasky, po ňom pán poslanec Petrvalský.

p. Lasky, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, tento bod finančná komisia tak isto prerokovala. Nemáme žiadny k tomu pripomienky z pohľadu finančnej komisie v poriadku. Takže odporúčame schváliť. Ďakujem.

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

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Okrem záverečného účtu som si prečítal aj stanovisko hlavného kontrolóra. Zarazili ma tam nejaké veci. Preto rád by som sa spýtal na takú vec. Bola odpísaná položka vo výške 2,1 milióna eur kvôli tomu, že je to nedobytná pohľadávka. Ale táto pohľadávka vznikla v roku 2011, aj keď mesto sa o tejto pohľadávke dozvedelo v roku 2012. Podľa zákona mala byť táto pohľadávka, lebo je na 30 tis. eur predložená na prerokovanie mestského zastupiteľstva. Moja otázka je, že prečo nebola predložená a prečo bola odpísaná až teraz bez toho, aby sme o tom vedeli? A prečo nebol využitý inštitút medzinárodného konkurzu na túto záležitosť? Takže je to, áno, lebo je konštatované, že veriteľ, ktorý nám túto pohľadávku spôsobil, je v zahraničí. Na našom území nemá žiadny majetok, ale vieme o tom, že v zahraničí má. Exekútor povedal, že on v zahraničí nemôže exekuovať, pričom existuje inštitút medzinárodného konkurzu. Takže je tam okolo 2,1 miliónovej pohľadávky, ktorá bola teraz odpísaná. Neviem prečo bola teraz odpísaná, keď časový súlad je v roku 2012? Takže na viacero vecí by som potreboval odpovede k tejto záležitosti.

p. Raši, primátor mesta - Pani inžinierka, poprosím vás, aby ste to vysvetlili o čo ide. Pani hlavná kontrolórka.

p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK - Pohľadávka voči Arva Invest Limited bola zúčtovaná v roku 2009. Vtedy vlastne vznikla tá pohľadávka, lebo bol ukončený súdny spor. A jednalo sa o trovy konania, ktoré mestu vznikli. Takže tieto pohľadávky boli zaúčtované v roku 2011. Exekútor oznámil, že pohľadávka je nedobytná kvôli tomu, že firma vlastne nemá žiadny majetok. Dostali sme k tomu aj súdne rozhodnutie. My sme už v roku 2010 vytvorili - čiže ihneď po tom, jak sme v roku 2009 zúčtovali pohľadávku, v desiatom roku sme vytvorili opravnú položku vo výške 100 percent z celej pohľadávky. V roku 2011 teda nám bolo exekútorom oznámené, že pohľadávka je nedobytná. A v roku 2012, keďže ešte právne v tejto veci konalo, tak až v roku 2012 sme mali definitívne oznámenie o tom, že pohľadávku máme odpísať, nakoľko je nedobytná. A odpísali sme ju v roku 2013 s tým, že vlastne nemalo to dopad na hospodársky výsledok, pretože sa len rozpustili opravné položky. Čiže v nákladoch to bolo už v roku 2010. No a čo sa týka toho, že to nebolo prerokované v mestskom zastupiteľstve, tak takéto záležitosti sa ani do mestského zastupiteľstva nedávajú schvaľovať, pretože aj tieto pohľadávky, vlastne keď rozhodnutie súdu tak už tam vlastne niet čo na tom zmeniť. Čiže podľa mňa, na tento prípad sa nevzťahuje tento § zákona 138. Tam už by poslanci len na vedomie museli zobrať.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže pohľadávka uznaná v 2009, opravná položka urobená v roku 2010, exekútorovi hlásená ako nedobytná 2011. Čiže na základe rozhodnutia súdu odpísaná. A čo to aspoň tá Arva bola v tom roku 2009, nám povedzte, že aký to bol spor? Alebo čo. Neviete? Len ako pre zaujímavosť.

p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK - No to boli trovy konania, ktoré vznikli, neviem, právnici ešte môžu k tomu bližšie povedať.

p. Raši, primátor mesta - Až viete o aký spor išlo, v tom čase? Dobre, zatiaľ dám slovo... zástupcovi starostov. Nech sa páči.

p. Kupec, starosta MČ Košice – Kavečany -  Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Chcel by som upozorniť na chybu v predkladaných materiáloch. A v bode 11, poukázané finančné prostriedky pre mestské časti. V týchto materiáloch je uvedené pre Kavečany, že bolo poukázaných na rekonštrukciu verejného osvetlenia čiastka 30 tis. eur. Táto suma je nesprávna. Na kapitálové výdavky bolo treba si to opraviť alebo zmeniť na 26 563,15 eur. Svoje tvrdenie opieram o inventarizáciu, ktorá bola vykonaná na základe a podľa pokynov mesta Košice. Táto inventarizácia mestskej časti, ktorá bola vykonaná, bola zaslaná v januári mestu a tam, v tejto inventarizácii je uvedené, že na rekonštrukciu verejného osvetlenia z transferov mesta bolo použitých tá suma 26 563,15 eur.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím, aby ste si to zaznačili a chcem sa spýtať, či už len pre poslancov ako informáciu, že viete aké trovy to boli tie v roku 2009? Vyslovene len o čo išlo, keď v roku 2009 sme 2,1 milióna eur mali zaplatiť?

p. Medvecová, zástupkyňa riaditeľa MMK - Pohľadávka 2,1 milióna sa týkala trov konania. Keďže mesto v konaní s Arvou bolo úspešné, tam sa jednalo o sumu cca jednej miliardy eur. Bola to pohľadávka, ktorá bola postúpená na túto spoločnosť spoločnosťou Ekotermal. Čiže je to vlastne pohľadávka Ekotermalu voči mestu ešte, ktorá bola postúpená na spoločnosť Arva Investment Limited.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán starosta. Čiže vieme, hej, že ako to vzniklo. Ďakujem pekne za pripomienku. Ďakujem, ak sa nikto ďalší 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 schvaľuje po 1) Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Košice za rok 2013 bez výhrad. Po 2) Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky. Po 3) Prídel do Fondu rozvoja bývania mesta Košice vo výške 52 860 eur. Po 4) Prídel do Rezervného fondu mesta Košice vo výške 317 542,83 eur. Po 5) Usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, nasledovne: Finančné usporiadanie rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnej pomoci Košice, podľa predloženého návrhu. Finančné usporiadanie rozpočtových organizácií škôl a školských zariadení, podľa predloženého návrhu. Príspevkových organizácií Knižnica pre mládež, Zoologická záhrada, Psychosociálne centrum, Správa mestskej zelene, K13 - Košické kultúrne centrá, podľa predloženého návrhu. Po 6) Finančné usporiadanie účelových finančných prostriedkov pre mestské časti, podľa predloženého návrhu. Po 7) Stav fondov po finančnom usporiadaní: Rezervný fond 2 182 309,71 eur. Fond rozvoja bývania 495 119,98 eur. Sociálny fond 12 195,06 eur. Po 8) Stav na účte cudzích prostriedkov k 31.12.2013 - 191 508,11 eur.“ 

Hlasovanie č. 27 -	za: 39, proti: 0, zdržali sa: 4

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

Bod č. 15
Delegovanie zástupcu mesta Košice do Dozornej rady  občianskeho združenia Košická aréna

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 15 máme Delegovanie zástupcu mesta Košice do dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna. Dňa 21. marca 2014 uplynulo funkčné obdobie pánovi doktorovi Marekovi Kažimírovi, zároveň poslancovi mestského zastupiteľstva. Keďže nemá záujem pokračovať v tejto pozícií, navrhuje sa doplniť za člena dozornej rady občianskeho združenia pán Mgr. Jozef Andrejčák. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice menuje po 1) za člena dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna Mgr. Jozefa Andrejčáka.“ 

Hlasovanie č. 28 -	za: 37, proti: 1, zdržali sa: 5

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

Bod č. 16
Zmeny zriaďovacej listiny Knižnice pre mládež mesta Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to pod bodom 16 Zmena zriaďovacej listiny Knižnice pre mládež mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice schvaľuje zmeny zriaďovacej listiny Knižnica pre mládež mesta Košice nasledovne: Pôvodné sídlo Tajovského číslo 9, Košice sa nahrádza novým Kukučínova 2, Košice. V bode po 1) v ôsmej odrážke sa zriaďovacej listine z pôvodného textu vypúšťajú nasledovné slová  „burza vyradených kníh“. V bode po 1) sa zriaďovacia listina dopĺňa o novú odrážku, ktorá znie „zabezpečuje komisionálny predaj vyradenej literatúry a poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty a výnosy z týchto činnosti používa pre rozvoj knižničnej práce a zabezpečenie kultúrnych aktivít“.“ 

Hlasovanie č. 29 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Bod č. 17 
Návrh memoranda o porozumení so židovskou náboženskou obcou Košice

V úvode rokovania stiahnutý z programu rokovania MZ.
- - -

Bod č. 18
Doplnenie dokumentu „Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu, s účinnosťou od 01.05.2014 v súvislosti so zavedením mestskej turistickej karty - KOŠICE Welcome CARD“

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 18. Je v tom Doplnenie dokumentu Tarifa DPMK pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1.5. v súvislosti so zavedením mestskej turistickej karty Košice Welcome CARD. Pani námestníčka, nech sa páči.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne za slovo vážený pán primátor. Ctení kolegovia, oblastná organizácia cestovného ruchu Košice - turizmus v záujme zvýšenia atraktivity služieb, ktoré sú poskytované pre domácich a zahraničných návštevníkov mesta Košice, zavádza od 1.5. turistickú  kartu, ktorá sa bude volať Košice Welcome CARD, a ktorá okrem toho, že sú v nej zahrnuté zľavy pre návštevu do turistických atraktivít a podnikov služieb, bude zahrňovať aj prepravu prostriedkami mestskej hromadnej dopravy pre návštevníkov mesta, pretože Zoologická záhrada a Múzeum letectva sú vzdialené a dá sa k nim dostať prostriedkami mestskej hromadnej dopravy. Z tohto dôvodu budú vydávané karty s platnosťou 48 hodín a s platnosťou 72 hodín, ktoré budú možné použiť na cestovanie v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. A z tohto dôvodu bolo nutné doplniť do tarify Dopravného podniku mesta Košice, a.s. zmeny tarify. Pretože za každú predanú kartu s platnosťou 48 hodín získa dopravný podnik od oblastnej organizácie cestovného ruchu 1 euro s DPH, a za kartu, ktorá má platnosť 72 hodín dostane 2 eurá s DPH. Platba z predaja kariet bude dopravnému podniku zúčtovaná mesačne na základe reportu, ktorý bude vydávaný zo softvéru správy karty o počte predaných kariet. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Filipko nech sa páči.

p. Filipko, poslanec MZ - Dobrý deň prajem. Vážený pán primátor, vážené kolegyne kolegovia, v tomto bode vlastne riešime dopad tej Welcome CARD, ja ale nepoznám podrobnosti tej Welcome CARD. Teraz som sa naťukol na internet a nikde sa o tom nepíše a čo všetko, kde budú platiť tie zľavy a za koľko sa bude tá Welcome card predávať? Možno by trebalo vedieť aj tú druhú stránku veci. Nemám problém s tým, že bude v tarife zapracovaný taký dopad. Predpokladám, že to bude predávať naša organizácia Košice - Turizmus. Ale možno viac by sme mohli už zverejniť o tom, ak sa to má teda spúšťať. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím pani námestníčku o vysvetlenie.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Tento materiál pojednáva nie o zavedení karty,  pretože tá je celá v správe v oblastnej organizácie cestovného ruchu, ale je o zmene tarify. Čiže všetky informácie budú na stránke Visit Košice. A karta sa bude predávať v návštevníckom centre, ktoré je na Hlavnej a budú ju predávať prevádzky a hotely, ktoré sú súčasťou klastra Košice - Turizmus.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušného ustanovenia Štatútu mesta Košice, schvaľuje doplnenie dokumentu Tarifa DPMK a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1. mája 2014 takto: Po 1) v časti c) za bodom 2.5 sa dopĺňa nový bod 2.6 v znení „Držitelia mestskej turistickej karty Košice Welcome CARD vydanou oblastnou organizáciou cestovného ruchu Košice turizmus na cestovné, podľa doby platnosti karty“. Po 2) v časti d) za bodom 17 sa dopĺňa nový bod 18 v znení podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 30 -	za: 36, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Chcem ešte, budem niektoré materiály hnať trošku rýchlejšie. Pokiaľ by ste sa nestihli prihlásiť, kľudne zakývajte alebo sa ozvite, aby som vás zaradil, lebo som si všimol, že Miloša Ihnáta som samozrejme zaradil až potom, jak som uzavrel rozpravu. Takže ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 19
Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1176 zo dňa 29. júna 2010 „Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2009“

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 19 Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 1176 zo dňa 29. júna 2010 „Výročná správa Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013,n.o za rok 2009“. Pani námestníčka uveďte materiál.  

p. Lenártová, námestníčka primátora - Keďže záverečným ceremoniálom sa oficiálne skončil projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013, takže z toho dôvodu vlastne aj zanikol dôvod predkladania priebežných správ o projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Keďže predkladanie týchto správ zastupiteľstvo schválilo v roku 2010, teraz musí zastupiteľstvo schváliť ukončenie predkladania priebežných správ. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – 
(Pozn. prečítaný návrh na uznesenie pre poslancov v sále bez mikrofónu, kvôli technickej chybe na zariadení.)

p. Raši, primátor mesta - Čiže, bol prečítaný návrh uznesenia tak, ako bol napísaný v materiáli. Čiže budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho uviedla návrhová komisia v nezmenenej forme. Takže poprosím vás hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v materiáli.

Hlasovanie č. 31 -	za: 38, proti: 0, zdržali sa: 4

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





Bod č. 20
Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie  športového a reálu na ul. Novomeského

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu číslo 20 Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na ulici Novomeského. Pani námestníčka, stručne.

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne vážený pán primátor. Ctené kolegyne, ctení kolegovia, vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v meste Košice dňa 2.10.2013 svojím uznesením číslo 579 uvoľnila mestu Košice finančné prostriedky na aktivity, ktoré zlepšujú sociálnu, ekonomickú oblasť v meste Košice v sume 30 tis. eur, na účel, ktorý je špecifikovaný ako obnova športového areálu na ulici Laca Novomeského v Košiciach, objekt výstavba multifunkčného ihriska, združená investícia. A keďže tento objekt má vo svojej správe Mestská časť Staré Mesto, ktorá má záujem na jeho obnove a modernizácií, táto obnova bude vo forme združenej investície, kde podiel mesta Košice bude presne vo výške 30 tis. eur. Čiže v tej sume, aká nám bola účelovo uvoľnená, plus 104 tis., ktoré budú, plus zbytok bude z Mestskej časti Staré Mesto. Čiže vlastne tento materiál pojednáva o tom, ako informácia o tom, že táto investícia bude združená, a že mesto zo svojich prostriedkov nevyužije vlastné finančné zdroje, iba tie, ktoré nám boli transferované po zasadnutí vlády. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Süli.

p. Süli, poslanec MZ - Vážený pán primátor, chcel by som len využiť tú príležitosť, že je tu aj pán starosta aj pán poslanec Brixi. Pokiaľ viem, ešte je tu, ja som sa dočítal a dozvedel som sa, že pán poslanec Brixi na zastupiteľstve Mestskej časti Staré Mesto prehlásil, že vie zohnať sponzora vo výške 400 tis. eur. To je moja prvá otázka, či je to ešte reálne, alebo už nie je reálne? A druhá otázka moja znie. Kto bude prevádzkovať toto ihrisko? Kto zabezpečí prevádzku tohto ihriska? Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Brixi.

p. Brixi, poslanec MZ - Pán poslanec Süli, aby som vás rád uviedol na pravú mieru. Ja som v zastupiteľstve povedal, že výstavba ihriska bude v objeme zhruba 400 tis. eur. Takže ak máte informácie o opaku, poprosil by som vás presný prepis môjho vyjadrenia zo zastupiteľstva. Druhá vec je tá, že ihrisko bude vystavané z prostriedkov združených, teda z prostriedkov mesta Košice, účelových dotácií a grantov a z prostriedkov Mestskej časti Košice - Staré Mesto, ktoré boli rozpočtované a pevne verím, že aj rozpočtované budú v nadchádzajúcich volebných obdobiach. My budeme len radi, pokiaľ sa ktokoľvek z externých zdrojov zapojí do tejto investície tak, ako tomu bolo v prípade Všešportového areálu v Mestskej časti Juh. Ale to je otázka rokovaní, otázka etáp. A to je otázka ďalšej projekčnej činnosti, ktorá s výstavbou tohto ihriska bude súvisieť. Čo sa týka samotnej prevádzky ihriska, bude prevádzkované v prípade jeho dokončenia tak, ako je prevádzkovaných väčšina ihrísk v tomto meste. Teda mal by to byť uzavretý strážený areál, ako režimové pracovisko, ktoré bude prístupné obom školám. Teda základnej škole aj gymnáziu a samozrejme širokej verejnosti, ktorá sa pri využívaní tohto areálu bude hlásiť príslušnej osobe, ktorá bude zodpovedná za prevádzku a stráženie. Ďakujem pekne.

p. Jakubov, námestník primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči s faktickou pán poslanec Süli.

p. Süli, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Rád by som sa opýtal pána poslanca, kto bude tá oprávnená osoba? A či je to eseročka, akciová spoločnosť, občianske združenie? Lebo prevádzkovať takýto komplex nie je jednoduchá vec. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Brixi, aby si sa prihlásil do rozpravy, lebo s faktickou na faktickú nemôžeš. Pardon. Takže, nech sa páči.

p. Brixi, poslanec MZ - Budem sa zasadzovať za to, aby táto osoba bola interným zamestnancom, resp. dohodárom buď Mestskej časti Starého Mesta, resp. Správy mestskej zelene, ktorá takéto ihriská v meste prevádzkuje na základe dohody s mestom a magistrátom ako takým. Určite nie žiadna externá firma. Ďakujem.

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

p. Grega, poslanec MZ - Faktická pripomienka. No naša predstava je taká, aby to zrejme bola Správa mestskej zelene. Tam máme dobrú skúsenosť s prevádzkovaním podobného ihriská na Majorovej ulici.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Čiže aby sme sa vrátili, budeme hlasovať o tom, aby sme mohli využiť 30 tis. eur na združenú investíciu, ktoré boli pridelené na výstavbu daného komplexu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje združenie finančných prostriedkov zo strany mesta Košice vo výške 30 tis. eur, ktoré boli pre mesto účelovo uvoľnené zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 579 zo dňa 2.10. 2013 v znení uznesenia číslo 97 zo dňa 26. februára 2014, s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice - Staré Mesto za účelom rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na ulici Novomeského.“

Hlasovanie č. 32 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 20/1
Koncepcia rozvoja športu v meste Košice a Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií

p. Raši, primátor mesta - Prechádzame ku bodu 20/1. Je to bod, ktorý bol zaradený do programu rokovania dnešného zastupiteľstva. Poprosím pána Mgr. Sidora, aby uviedol materiál.

p. Sidor, poslanec MZ - Ďakujem za slovo dámy a páni. Tento materiál bol na komisii prerokovaný. Neboli žiadne zásadné pripomienky k tomuto materiálu a bol jednoznačne schválený. Vzhľadom k tomu, že to je rozsiahly materiál, tak ja som poprosil, že by návrhová komisia ho prečítala v plnom znení. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím teda návrhovú komisiu, aby materiál prečítala celý.

p. Adamčíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie - Poprosím vás o strpenie, pretože to sú sumy, ktoré sú rozdelené medzi jednotlivé organizácie. Tak sa budem snažiť to šikovne čítať, ale to chvíľu asi potrvá. 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje v zmysle uznesenia číslo 883 mestského zastupiteľstva zo dňa 10. februára 2014 schváleného programového rozpočtu mesta na rok 2014 v Programe 3 Zdravé mesto, Podprogram 7 Aktivita, podpora športu a mládeže rozdelenie finančných prostriedkov na koncepciu mládežníckeho športu 270 tis. eur nasledovne: Rozdelenie bežných výdavkov v Programe 3 Zdravé mesto, Podprogram 7 Podpora športu a mládeže financie na Fond mládežníckeho športu, kolektívne športy v celkovej sume 95 tis.  eur takto: Hokejový klub Košice 10 591 eur, Hokejový klub Košice s.r.o. 8 808 eur, FC Lokomotíva Košice futbal 5 759 eur, Prvý mestský hádzanársky klub Košice 5 583 eur, Danax sport s.r.o. basketbal 5 420 eur, ŠŠK Základná škola Bernolákova 16, Košice, hádzaná 4 482 eur, FK Galaktik futbal 4 213 eur, FA Benecol futbal 4 213 eur, Volejbalový klub Šaca - volejbal plážový 4 190 eur, KAC Jednota Košice futbal 3 954 eur, ŠŠK Tydam Košice basketbal 3 595 eur, ŠKP Košice - vodné pólo chlapci 3 368 eur, Volejbalový klub Slávia TU Košice 3 355 eur, ČH Hornet - vodné polo 2 890 eur, ŠK Blakot Košice floorbal 2 866 eur, ŠKK Kométa - volejbal dievčatá 2 701 eur, OZ Zober loptu nie drogy - basketbal 2 556 eur, Akademik Technická univerzita - floorbal 2 249 eur, BK SOUŽ Cassovia basketbal 2 131 eur, Akademik Technická univerzita - volejbal plážový 1 980 eur, ŠKP Košice vodné pólo dievčatá 1 279 eur, ŠŠK Abovia 96 Košice basketbal 1 261 eur, Jednota Košice - nohejbal 1 126 eur, Nohejbalový klub DPMK 1 040 eur, ŠŠK CBK Jugo Košice - basketbal 1 021 eur, D.S. Studio športový tanec 981 eur, KAC Jednota Košice basketbal 845 eur, Futbalový klub JUNIOR Košice 785 eur, Prvý Baseballový klub Slávia UPJŠ Košice 714 eur, RK Slávia TUKE Ravens rugby 516 eur, ŠK Gama Košice floorbal 306 eur, MFK Ťahanovce - futbal 222 eur. Spolu 95 tis. eur. 
Rozdelenie bežných výdavkov v Programe 3 Zdravé mesto, Podprogram 7 Podpora športu a mládeže, financie na Fond mládežníckeho športu - Individuálne športy v celkovej sume 85 tis. eur takto: TK akademik Košice tenis 7 686 eur, ŠKP Košice plávanie 6 104 eur, AK Slávia TU Košice atletika 5 604 eur, Akademik Technická univerzita atletika 5 437 eur, Veterinary Bodybuilding Club Košice 3 660 eur, Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice 3 196 eur, Zápasnícky klub Košice 3 194 eur, Guard klub kickbox 3 133 eur, Karate klub Kretovič 3 122 eur, TRIXEN klub vodného lyžovania 2 993 eur, Karate klub UNION o. z. 2 965 eur, TJ Obal Servis atletika 2 823 eur, Akademik Technická univerzita orientačný beh 2 767 eur, BMX klub Košický šarkaň cyklistika 2 676 eur, ŠKP Košice taekwondo 2 623 eur, BK Lokomotíva Košice bedminton 2 249 eur, ŠK Olympia pri športovom gymnáziu atletika 2 234 eur, ŠKP policajná škola Košice kickbox 2 172 eur, JUMP SPORT KLUB cyklistika 1 757 eur, Skating Club Košice kolieskové korčuľovanie 1 692 eur, KORYO taekwondo WTF Košice 1 644 eur, Telovýchovná jednota Slávia ÚVL voltíž 1 470 eur, MK vzpieranie a silových športov 1 392 eur, TC Meteor tanečný šport 1 392 eur, ŠZ TJ Metropol Košice karate 1 387 eur, MMA top team Košice bojové umenie 1 314 eur, TJ Slávia UVL kanoistika 1267 eur, RK Inlinecentrum kolieskové korčuľovanie 1 244 eur, TJ Slávia UPJŠ Košice šach 1 202 eur, Kraso centrum Košice krasokorčuľovanie 991 eur, Triatlonový klub triatlon, duatlon, aquatlon 677 eur, Akademik Technická univerzita bedminton 664 eur, Džudo Košice 156 eur, ŠK Olympia pri Športovom gymnáziu  streľba 634 eur, KAC Jednota Košice orientačná turistika 320 eur, Akademik Technická univerzita jachting 309 eur, Akademik Technická univerzita jachting 309 eur, Boxing club Košice 300 eur, Gymnastik Košice 50 eur. Dohromady 85 tis. eur.
	Rozdelenie bežných výdavkov v Programe 3 Zdravé mesto, Podprogram 7 Podpora športu a mládeže financie na Fond športových aktivít v celkovej sume 90 tis. eur rozdelených takto: Maratónsky klub Košice 50 000 eur, ŠK Šport pre všetkých 20 000 eur, TenSta „tenisový turnaj ATP“ 5000 eur, Umenie žiť, nezisková organizácia, „Svetový pohár silných mužov 2014“ 2 000 eur, FK GALAKTIK „Juventus International Camp 2014“ 2 000 eur, Trixen klub vodného lyžovania „Finále Grand prix of the cable 2014 Európska liga“ 2 000 eur, Zápasnícky klub Košice 1904 „Turnaj olympijských nádejí v kategórii kadetov“ 2 000 eur, HC Košice „Memoriál Ladislava Trojáka 100. výročie narodenia“ 800 eur, TJ Slávia jazdectvo „Medzinárodné preteky Košický pohár 18. ročník“ 800 eur, Akademik Technická univerzita atletika „Medzinárodný atletický míting 43. tretí ročník“ 800 eur, Meteor Košice „Tanečný festival Košice open 2014“ 800 eur, ŠKP Košice taekwondo „XII. International ILYO Cup 2014“ 800 eur, ŠKP Košice vodné pólo „Karpatský pohár“ 800 eur, MK vzpierania a telových športov „XXXII. ročník Grand Prix Košice Memoriál Karola Gumána“ 800 eur, LIBA ACADEMY 11 „Školská amatérska liga v ľadovom hokeji“ 400 eur, Zväz kompaktných športov „Pohár mesta Košice v elektronických šípkach“ 200 eur, TJ Lokomotíva Košice kanoistika „45. ročník Košický vodácky maratón a plavba troch generácií“ 200 eur, TJ mladosť Kavečany „Malý kavečiansky maratón“ 200 eur, Akademik TU atletika „Košický trojkráľový beh“ 200 eur, ŠK Olympia pri Športovom gymnáziu v Košiciach „Prvá Košická kalokagatia“ 200 eur. Spolu 90 tis. eur.
	Rozdelenie dotácií DAMKO 2014, podľa koncepcie politiky mesta vo vzťahu k mládeži: Občianske združenie Našim deťom pri Základnej škole Jenisejská 1 700 eur, Detská organizácia Frigo Jantárová 1 700 eur, Laura, združenie mladých, stredisko Košice 1 700 eur, Občianske združenie Kairos, Štefániková 1 600 eur, Tadam Jantárová č. 10, 1 530 eur, Rodinné centrum Stonožka 1 360 eur, Občianske združenie MC Smajlík 1 340 eur, Slovenský skauting 68. zbor Biele vrany Košice 1 190 eur, Občianske združenie Žabky 1 190 eur, Deti- mládež- rodina Občianske združenie svätej rodiny č. 1, 1190 eur, Nezisková organizácia Rádu Premonštrátov Opátstva Jasov 850 eur, Informačný a vzdelávací inštitút 850 eur, Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí detských domovov 800 eur. Dohromady 17 tis. eur.“

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo... Ja viem, že musíte, ale my hlasujeme. Aha, dobre tak keď musíte, tak musíte.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Rád by som ohlásil konflikt záujmov. Som konateľom občianskeho združenia Karate klub Union Košice. Ďakujem pekne.
 
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 33 -	za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili, konflikt záujmov sme poznačili.
- - -

Bod č. 20/2
Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Pán predseda komisie Melichárek, pán doktor, nech sa páči, informácia o činnosti komisie, bod 20/2.

p. Melichárek, poslanec MZ - Ďakujem za slovo vážený pán primátor. Vážny poslanecký zbor, Komisia mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov konštatuje, že všetci poslanci mestského zastupiteľstva si svoju zákonnú povinnosť splnili a oznámenia boli podané v súlade s článkom 7 ods. 1 ústavného zákona. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán predseda, otváram rozpravu k bodu 20/2. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie Informáciu o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“ 

Hlasovanie č. 34 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 21
Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalším bodom. Budem otvárať rozpravu, po uvedení bodu. Poprosím vás, keby bol mal niekto problém, aj vizuálne aj akusticky sa hláste, keby ste sa nestihli prihlásiť. Čiže bod 21 Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej správe, po A) berie na vedomie zánik členstva v Rade školy pri Materskej škole Repíková 58 v Košiciach pani Ľubici Matyášovej a Dany Šoffovej z dôvodu uplynutia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy. Po 2) vzdanie sa členstva v Rade školy pri Materskej škôlke Húskova 45 v Košiciach pani magistry Jany Hlebaškovej. Po B) deleguje do Rady školy pri Materskej škole Repíková 58 v Košiciach pani Ľubicu Matyášovú a Moniku Košťanskú. Po 2) do Rady školy pri Materskej škôlke Húskova 45 v Košiciach pani Danu Šoffovú.“

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pred hlasovaním ešte potom pri ďalších materiáloch, pokiaľ je možné, povedať „podľa predloženého návrhu“. Skúste aplikovať tento postup. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 35 -	za: 43, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Bod č. 22
Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Hroncova 23, Košice do nájmu športovému klubu RIM Basket o. z. Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 22 Prenechanie veľkej telocvične na Základnej škole Hroncova Košice do nájmu športového klubu RIM Basket, občianske združenie, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí, schvaľuje prenájom telocvične na Základnej škole Hroncova 23, Košice, nájomcovi RIM Basket, občianske združenie Košice podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 36 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
- - -

Bod č. 23
Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Janigova 2, Košice do dlhodobého nájmu športovému klubu Košické badmintonové centrum ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 23. Je to Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Janigova 2 do dlhodobého nájmu športovému klubu Košické bedmintonové centrum ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice, zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje dlhodobý prenájom veľkej telocvične na Základnej škole Janigova 2 v Košiciach nájomcovi Košické bedmintonové centrum, podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 37 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

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



Bod č. 24
Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Košice do nájmu športovému klubu OZ Zober loptu nie drogy ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 24 Prenechanie veľkej telocvične na Základnej škole Mateja Lechkého do nájmu športovému klubu OZ Zober loptu nie drogy, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí, schvaľuje dlhodobý prenájom veľkej telocvične na Základnej škole Mateja Lechkého nájomcovi Občianske združenie Zober loptu nie drogy, podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 38 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 25
Prenájom časti pozemku školského ihriska na ZŠ Kežmarská 28, Košice do dlhodobého nájmu športovému klubu Pyramída Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 25 Prenájom časti pozemku školského ihriska na Základnej škole Kežmarská 28, Košice, do dlhodobého nájmu športovému klubu Pyramída Košice, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje dlhodobý prenájom časti pozemku nájomcovi ŠK Pyramída podľa predloženého návrhu.“

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

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

Bod č. 26
Prenájom priestorov v budove bývalej ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 26. Je to Prenájom priestorov v budove bývalej Základnej školy na Galaktickej ulici 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola Galaktická 9. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obci schvaľuje prenájom priestorov v objekte bývalej ZŠ na Galaktickej ulici číslo 9 v Košiciach priamym prenájmom podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 40 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 27
Prenájom priestorov v budove bývalej ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu HSC NSŠ Mravce

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Prenájom priestorov v budove bývalej Základnej školy na Galaktickej 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu Handicap Sport Club nevidiacich a slabozrakých športovcov Mravce. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí, schvaľuje prenájom priestorov v objekte bývalej Základnej školy na Galaktickej ulici číslo 9 v Košiciach nájomcovi ŠK Handicap Club nevidiacich a slabozrakých športovcov priamym prenájmom podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 41 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
- - -

Bod č. 28
Prenájom priestorov v budove ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu SOŠ Technická, Kukučínova 23, Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu, Prenájom priestorov v budove Základná škola Ľudmily Podjavorinskej 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Strednú odbornú školu Technická, Kukučínova 23, Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje prenájom priestorov v budove Základnej školy Ľudmily Podjavorinskej 1, Košice priamym prenájmom nájomcovi Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, podľa predloženého návrhu.“ 

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

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


Bod č. 29
Zverenie časti pozemku v areáli školy ZŠ Abovská do správy žiadateľovi MČ Košice – Barca za účelom vybudovania komplexu športových zariadení a zároveň odňatie pozemku zo správy ZŠ Abovská

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 29. Je to zverenie časti pozemku v areáli Základná škola Abovská do správy žiadateľovi Mestská časť Barca za účelom vybudovania komplexu športových zariadení a zároveň odňatie pozemku zo správy Základnej školy Abovskej. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje po a) odňatie časti pozemku podľa predloženého návrhu, po b) zverenie predmetného pozemku podľa predloženého návrhu, po c) dlhodobý prenájom predmetného pozemku  podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 43 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 30
Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Kežmarská 28, Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 30. Je to Zverenie nehnuteľného majetku do správy Základná škola Kežmarská 28. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje zverenie školského majetku podľa predloženého návrhu do správy Základnej školy Kežmarská 28, Košice.“

Hlasovanie č. 44 -	za: 43, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
- - -

Bod č. 31
Prenájom priestorov pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Prenájom priestorov pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice, schvaľuje prenájom nehnuteľností v časti objektu Bravo SO 02 podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 45 -	za: 42, proti: 0, zdržali sa: 2

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

Bod č. 32
Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice na Festivalovom námestí pred Amfiteátrom v  k. ú. Severné mesto do správy MČ Košice – Sever

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 32. Je to Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice na Festivalovom námestí pred Amfiteátrom v katastrálnom území Severné mesto do správy Mestskej časti Sever. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice schvaľuje podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 46 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 33
Zverenie nehnuteľností parciel registra KN-C číslo 4091/93, 2267/2 a 3838/108 katastrálne územie Jazero a stavieb plocha pre výbeh psov na Poludníkovej a Bukoveckej ul. do správy MČ Košice – Nad jazerom

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Zverenie nehnuteľnosti parciel registra, tak ako je uvedené v materiáli, v katastrálnom území Jazero a stavieb plocha pre výbeh psov na Poludníkovej  a Bukoveckej ulici do správy Mestskej časti Košice - Nad jazerom. Materiál označený ako 33. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

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

Hlasovanie č. 47 -	za: 43, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 34
Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie K 13 – KKC, bazénové technológie v Kunsthalle, a ostatné zmeny v objeme spravovaného majetku

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 34. Je to Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá. Sú to bazénové technológie v Kunsthalle a ostatné zmeny v objeme spravovaného majetku. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovení zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje zverenie majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 48 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
- - -

Bod č. 35
Prenájom pozemkov a stavieb Mestského letného kúpaliska firme TEHO s. r. o. a odňatie častí pozemkov zo správy SMsZ v Košiciach a K 13 - KKC

p. Raši, primátor mesta - Bod číslo 35 Prenájom pozemkov a stavieb Mestského letného kúpaliska firme TEHO s.r.o. a odňatie časti pozemkov zo správy Správe mestskej zelene v Košiciach a K13 - Košické kultúrne centrá. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, po 1) v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku podľa predloženého návrhu, po 2) schvaľuje odňatie pozemkov podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 49 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
- - -

Bod č. 36
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníkov na Sokolovskej, Poľovníckej, Troch hôrkach, za parterom OC Erika a na Mikovíniho ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Bod číslo 36 Prenájom pozemkov v katastrálnom území Terasa za účelom výstavby chodníkov na Sokolovskej, Poľovníckej, Troch Hôrkach za Obchodným centrom Erika a na Mikovíniho ulici pre Mestskú časť Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram k tomuto bodu rozpravu, keď sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona majetku obci a Štatútu mesta Košice, schvaľuje priamy prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 50 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
- - -

Bod č. 37
Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia existujúcich parkovacích miest na Lesníckej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 37 Prenájom pozemku v katastrálnom území Terasa za účelom rozšírenia existujúcich parkovacích miest na Lesníckej ulici pre Mestskú časť Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade príslušných ustanovení zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy prenájom pozemku podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 51 -	za: 43, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 38
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City na Považskej ulici pre Domov Terasa, s. r. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 38 Prenájom pozemkov v katastrálnom území Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City na Považskej ulici pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušných ustanovení zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 52 -	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 10

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
- - -

Bod č. 39
Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom  za účelom realizácie verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu prenájom pozemkov. Je to bod číslo 39 Prenájom pozemku pre Mestskú časť - Nad jazerom za účelom realizácie verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej v Košiciach, za jedno euro za rok, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 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 v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice schvaľuje prenájom pozemku pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 53 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
- - -
Bod č. 40
Zriadenie vec. bremena pre horúcovodné rozvody zrealizované v rámci stavby, poslanec MZ - Náhrada parného systému CZT horúcovodným na sídlisku Nad jazerom, Košice – 2. etapa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech obchodnej spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 40 Zriadenie vecného bremena pre horúcovodné rozvody realizované v rámci stavby Náhrada parného systému centrálneho zásobovania tepla horúcovodným na sídlisku Nad jazerom Košice - 2. etapa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech obchodnej spoločnosti Tepláreň Košice a.s. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušných ustanovení zákona o majetku obcí Štatútu mesta Košice a pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a zriaďovaní vecných bremien na nehnuteľnom majetku mesta Košice, schvaľuje zriadenie vecného bremena podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 54 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 41
Zámena nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 41 Zámena nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 55 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 42
Odplatný prevod  dokončenej investície, zrekonštruovaného detského ihriska Hroncova – park v Košiciach od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice a následné jeho zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 42 Odplatný prevod dokončenie investície zrekonštruované detské ihrisko Hroncová - park v Košiciach od Mestskej časti Košice Sever do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 euro a následné jeho zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice schvaľuje po 1) odplatný prevod dokončenej investície podľa predloženého návrhu, po 2) zverenie detského ihriska Hroncová park podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 56 -	za: 41, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 43
Odplatný prevod dokončenej investície, detského ihriska v lokalite Postupimská č. 4 v Košiciach od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice a následné jeho zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu Odplatný prevod dokončenej investície detského ihriska v lokalite Postupimská 4 v Košiciach od Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro a následne jeho zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice schvaľuje po 1) odplatný prevod dokončenej investície podľa predloženého návrhu, po 2) zverenie detského ihriska v lokalite Postupimská 4 podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 57 -	za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
- - -

Bod č. 44
Prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Jazero do bezpodielového spoluvlastníctva pre Ing. Ladislava Hovana a Helenu Hovanovú

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 44. Je to bod Prevod nehnuteľností pozemkov v katastrálnom území Jazero do bezpodielového spoluvlastníctva pre inžiniera Ladislava Hovana a Helenu Hovanovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 58 -	za: 41, proti: 1, zdržal sa: 0

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

Bod č. 45
Prevod nehnuteľnosti – pozemku časť parc. č. 2/13 v k. ú. Pereš pre PhDr. Ing. Máriu Smrčovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 45 Prevod nehnuteľností pozemku časť parc. č. 2/13 v katastrálnom území Pereš pre doktorku inžinierku Máriu Smrčovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 59 -	za: 39, proti: 1, zdržal sa: 1

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

Bod č. 46
Prevod nehnuteľnosti – pozemkov v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 46 Prevod nehnuteľností pozemkov v katastrálnom území Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 60 -	za: 38, proti: 1, zdržal sa: 1

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





Bod č. 47
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre  Mgr. Eduarda Raffáča 

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu, Prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Severné mesto pre Mgr. Eduarda Raffáča. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 61 -	za: 41, proti: 1, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili, ďakujem.
- - -

Bod č. 48
Prevod nehnuteľností v k. ú. Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NAMAT PLUS spol. s r.o., Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme na bod číslo 48 Prevod nehnuteľností v katastrálnom území Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NAMAT PLUS s.r.o. Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 62 -	za: 40, proti: 1, zdržal sa: 1

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

Bod č. 49
Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a DPMK, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 49. Tým je bod Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a DPMK, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod pozemkov podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 63 -	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 0

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

Bod č. 50
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Letná formou priameho predaja

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 50. Tým je Určenie spôsobu prevodu pozemku v katastrálnom území Letná formou priameho predaja. Otváram k tomuto bodu zároveň rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 64 -	za: 39, proti: 1, zdržal sa: 2

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

Bod č. 51
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča formou priameho predaja

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod Určenie spôsobu prevodu pozemkov v katastrálnom území Furča formou priameho predaja. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj pozemku podľa predloženého návrhu.“

Hlasovanie č. 65 -	za: 40, proti: 1, zdržal sa: 1

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

Bod č. 52
Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Vladimíra Žáka a manželku Sidóniu Žákovú

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 52 je to Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Košické Hámre pre Vladimíra Žáka a manželku Sidóniu Žákovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem za slovo, dámy a páni. V rámci zverejneného zámeru prenájmu a predaja nehnuteľného majetku mesta Košice, žiadateľ Vladimír Žák navýšil kúpnu cenu 100 eur, preto sa mení kúpna cena uvedená v predloženom materiáli číslo 52 z 3.930 na 4.030 eur. Z tohto dôvodu aj uznesenie schvaľovacej časti bude mať čiastku miesto 3.930, čiastku 4.030 eur.

p. Raši, primátor mesta - Čiže, budeme schvaľovať doplňujúci návrh uznesenia tak, ako bol prednesený pánom námestníkom, kde sa zvyšuje predajná čiastka o sumu 100 eur. Návrhovú komisiu prosím uviesť tento návrh uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy predaj pozemku podľa pozmeňovaného návrhu.“

Hlasovanie č. 66 -	za: 40, proti: 1, zdržal sa: 0
 
p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
- - -

Bod č. 53
Súhlas s uzatváraním zmluvných vzťahov v rekreačnej lokalite Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 53. Je to Súhlas s uzatváraním zmluvných vzťahov v rekreačnej lokalite Jazero pre Mestskú časť - Nad jazerom. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Siksa, nech sa páči, máte slovo.

p. Siksa, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Vážené zastupiteľstvo, vážený pán primátor, ja by som mal k tomuto bodu pár slov. Prv než budeme hlasovať. Bola vykonaná v minulom roku na Mestskej časti Jazero kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá konštatovala, a to sa dotýka tohto bodu, hrubé porušenia s nakladaním majetku mesta Košice. Či už sa to týkalo prenájmu alebo podnájmu. Tak rád by som povedal pár slov k tomu, že pokiaľ sa tieto veci nedajú do poriadku, mesto a Jazero a opačne, čo sa týka straty finančnej, podľa Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice, z titulu toho, čo sa udialo na Jazere, nepodporím tento bod. A každý nech si urobí svoj názor. Pokiaľ majú poslanci mesta Košíc záujem o správu z NKÚ, môžu si ju pozrieť na stránke NKÚ, alebo vám osobne ju prepošlem. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec, pani starostka nech sa páči o ozrejmenie situácie.

p. Jenčová, poslanec MZ - Ďakujem za slovo pán primátor. Pán poslanec, ja viem, že by si tam rád videl hrubé porušenia a závažné a neviem aké plytvanie a nakladanie s majetkom mesta a mestskej časti.  Kontrola, ktorá bola na Jazere, samozrejme, každý musí niečo nájsť. Takže skonštatovala, že nájom, ktorý tam je, sme už dávno, teda, že sme mali ho zmeniť. A s tým, že my sme nežiadali, nezaviazali sme zmluvne, aby nájomca zdokladoval papierovo, tak toto nám vytkla kontrola. Lenže oči vidia. Nájomca tam miesto 15 tis., ktoré sme ho v zmluve zaviazali, investoval 70 tis. eur. Tí, ktorí to Jazero poznajú a vedia ako vyzeralo, že tam bolo zdevastované úplne všetko, musel robiť komplet od strechy, cez okná, cez podlahy, zveľadil areál, urobil tam detské ihrisko. Takže tých 15 tis., ktoré bol zaviazaný, prekročil trojnásobne. Tento areál slúži. Mestská časť má z toho príjem. Je pravda, že nie je neviem aký, ale druhá pravda je tá, že keď investuje a potom my máme od neho pýtať horibilný nájom, tak nie je to celkom v poriadku. A tento materiál, o ktorom hovoríme,. hovoríme o tom, že nájom na Jazere, vlastne jazero slúži 2 až 3 mesiace v roku. A Pravidlá prenajímania sú o ročnom nájomnom a nie o trojmesačnom. Čiže my kľudne môžeme dať to na 3 mesiace, po troch mesiacoch mu nájom zrušíme. Kto bude platiť poistenie? Kto bude platiť údržbu budov? Kto bude platiť všetko ostatné s tým spojené? A áno, dáme komerčný nájom, bude to možno 2x viac, ale len za 2 mesiace. A takto cely rok sa títo nájomcovia starajú o náš a aj mestský majetok, a všetky náklady s tým spojené.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Najprv zareaguje s faktickou pán poslanec Siksa. Nech sa páči.

p. Siksa, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Ja hovorím o správe z kontroly, ktorá konštatuje tú vec. Ja si to nevymýšľam. Ale nech si to každý prečíta, urobí svoj úsudok o tom. Pani starostka, ja nie som proti veciam. Ale treba robiť tak, jak sa má robiť. Správa jasne hovorí, čo bolo porušené. Ak si myslíš, že kontroly NKÚ sú nejakí, neviem, „hoštapléri“, ktorí si svoj výklad robia po svojom, tak sa mýliš. Pokiaľ tam príde finančná kontrola, daňová kontrola, na tieto veci, som zvedavý, čo potom budeš rozprávať? Ďakujem pekne.

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

p. Gál, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. V podstate asi budem trošku stručnejší a bez nejakých emócií, ako pani starostka. Mne len chýba v tej dôvodovej správe nejaký ten dôvod, že prečo zrazu ideme prenajímať alebo schvaľovať takéto nejaké umožnenie tejto zľavy? Čiže ten popud je myslím práve správa NKÚ, ktorá asi nás k tomu viedla. Možnože mi tam chýba nejaká tá veta, jedna, dve, v dôvodovej správe samotnej. Ako, tento princíp je v pohode, len ani táto samotná dôvodová správa alebo naše hlasovanie nie je zapríčinené, že zrazu to chceme alebo nechceme. Ale práve táto správa NKÚ, ktorá konštatuje niektoré porušenia, tak isto ako nehovorím hrubé alebo niečo také, ale tu to jasne píše sa: „Neprenajímanie svojho majetku a majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže, verejnou dražbou. Nie je to v prospech rozvoja mestskej časti a jej občanov.“ Tu sa to píše. Čiže, niečo na tento spôsob , aspoň dať nejakú jednu dve vety do dôvodovej správy. Nemám nič viacej.

p. Raši, primátor mesta - Pani starostka, poprosím, aby ste vo faktickej poznámke doplnili vety.

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Keďže Pravidlá prenajímania majetku mesta sa v roku 2010 a teda na prelome menili, mali sme veci riešené podľa starých pravidiel. A okrem iného zákon hovorí, ako si hovoril, obchodná súťaž, verejná dražba alebo priamym ponukovým konaním. A toto my robíme. Každý jeden náš nájom je vyvesený na webovej stránke už dobré 4 roky. Takže žiadne zmluvy nerobíme pomimo, ale všetko visí na webovej stránke a oznamoch. Ale , nie je to verejná dražba, pretože toto nie je pre nás výhodné platiť a dražby robiť a čakať, a tak. Čiže všetko je verejné na stránke.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže teraz poprosím pána poslanca Halenára, po ňom pán poslanec Dečo.

p. Halenár, poslanec MZ - Kolegyne a kolegovia. Ja mám tiež taký podobný pocit, ako pán poslanec Gál, že teraz naháňame psa za chvost. Pretože čosi sa udialo, nejaká správa NKÚ vznikla, a my na ňu reagujeme, namiesto toho, aby tu bolo presne toto povedané. Uvediem to na jednom príklade. V dôvodovej správe je tam, resp. priamo v návrhu je napísané, aby mestská časť mohla znižovať o viac ako 50 % výšku nájomného, pričom v správe NKÚ na 17 strane sa píše v riadku asi 6, že takéto zníženie ceny nájmu o viac ako 50 % zo základnej výšky nájomného na neobmedzenú dobu, nebolo prístupné. Jednoducho vidieť tú snahu zakryť formálne potom, čo sa udialo a dať do budúcna pani poslankyni, ako starostke Jazera, to čo robila doteraz, aby to mohla robiť aj nabudúce. A keď bolo tu spomenuté, ohradila sa pani poslankyňa proti slovu „hrubé“. Je tu na strane 16 zase napísané z NKÚ, že „parcela o výmere 210 m2 je prenechané fyzickej osobe bez užívania do zmluvného vzťahu na podnikateľské účely“. Tak áno, toto podľa môjho názoru, ináč tá parcela možno patrila mestu, tak to by bola aj otázka pre nás, poslancov, že ako máme vlastne ošetrený mestský majetok, ktorý mestská časť môže bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu a zrejme, keďže to patrilo mestu, tak ani nemohla dosť dobre vystaviť žiadnu zmluvu. Podľa všetkého. A ak toto môže niečo pre nás znamenať, poslancov, mal by to byť podklad na vážne zamyslenie sa, ako vlastne my spravujeme majetok tohto mesta? Lebo zdá sa, že jedine NKÚ je tu ten, kto dokáže a príde a nájde niečo. A následne nám asi niečo hovorí to NKÚ. Takže si myslím, že toto, čo tu máme teraz pred sebou, je naozaj len pokrytie toho, čo sa udialo v minulosti. A ja nemyslím, že to je správne. Že skôr by sme mali prijať to, čo tu povedal pán poslanec Gál. Tzn. áno, toto sa prihodilo, vznikli takéto a takéto chyby, toto sú naše kroky k tomu, aby sa tieto chyby už neopakovali, a takúto zodpovednosť sme vyvodili pre tých a tých ľudí. Toto je čestný prístup hospodára.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Zareaguje s faktickou pani starostka. Nech sa páči, zareagujte.

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Tak opäť je tam nezrovnalosť skutočností a toho, čo čítate, pán poslanec. Pretože pozemok o ktorom hovorí NKÚ nájomca nevyužíval. Je v ohradenom areáli. Ale skôr on má s tým náklady na jeho udržiavanie. Slúži na parkovanie pre návštevníkov plážového kúpaliska. A tie vaše obavy, o ktorých tu hovoríte, aj teda moji predrečníci, pokiaľ by ste si prečítali materiál, nie je to žiadne svojvoľné nakladanie, pretože osobitný zreteľ sa bude schvaľovať v miestnom zastupiteľstve. Takže vôbec žiadne svojvoľné a podobne. A ako hovorím, menil sa zákon a menili sa aj Pravidlá nakladania s majetkom mesta. Takže teraz len aby sme to dali do súladu.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Dečo, nech sa páči.

p. Dečo, poslanec MZ - Ďakujem. Pán primátor, myslím, že pomerne dlho vedieme diskusiu o niečom, čo zasa nemá to jasné pravidlo a ideme vytvoriť precedens. Dokonca má to nejakú spojitosť s minulosťou, ktorú nechcem tu príliš rozpiplávať, lebo už bola dosť rozobratá. Pokiaľ má byť takáto kompetencia udelená mestskej časti, tak sa pýtam. Len jednej, alebo ktorým? Všetkým? A na základe čoho? Pretože majetok mesta spravuje nielen jedna mestská časť. A ja verím tomu, že aj iné mestské časti chcú vytvoriť podmienky na to, aby bol lepšie spravovaný ten majetok, lepšie využívaný v prospech občanov. Tento precedens žiaľ je spojený aj s nejakou tou kontrolou. Takže nevrhá to dobré svetlo na ten precedens. Ale pokiaľ by boli spravované mestské majetky aj v iných mestských častiach takýmto spôsobom, tu by som možno rád poprosil pána riaditeľa magistrátu, či vie uviesť príklady z iných mestských častí, kde takto spravujeme alebo takéto zmluvy máme, alebo pripravujeme. Ak nie, tak si myslím, že by k tomu sme nemali pristupovať takýmto spôsobom. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja len aby sme sa tu náhodou nemýlili sami seba navzájom. Čiže požiadavku na vyriešenie tohto problému dala mestská časť. A keďže je tá žiadosť legislatívne riešiteľná, tak sme ju samozrejme predložili, pretože sa nám zdala byť racionálna. Len aby ste nás nezatiahli do nejakého interného sporu na Jazere. Takže, je to možné takým riešením ako to navrhla Mestská časť Jazero. A teda ja by som ešte možno potom poprosil pani starostku, aby to objasnila. Pretože ide o to, čo chce mestská časť alebo čo chcete vy, ako starostka. Dobre? Čiže poprosím najprv na mňa zareaguje pán poslanec Dečo, pán poslanec Siksa a potom pani starostka, nech sa páči.

p. Dečo, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ja len chcem, aby to bolo systémové, aby sme nemali 22 modelov spravovania majetku potom. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Je to možné. Ale aj jazero je nesystémové v jednej mestskej časti. Čiže máme trošku špecifickú situáciu, preto je ten problém tu špecifický. A preto sa o ňom toľko rozpráva, lebo ide o to, že sa využíva pár mesiacov v roku, ako je to napísané v správe. A preto tu žiadosť asi pani starostka dala. Pán poslanec Siksa, po ňom pani starostka Jenčová s reakciou na mňa.

p. Siksa, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja len toľko ešte k tomu. Čo sa týka tých Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice, platili do roku 2010, platia ďalej. Mne ide o to, aby chyby, ktoré sa stali v minulosti, pri ktorých bola pani starostka, pretože je ôsmy rok starostkou. Nemôže sa vyhovárať, že tam nebola. Pritom je to jej vec. Ale čo sa týka toho, ako to bolo povedané, aj čo sa týka kolegu Janka Deča, jak povedal, môže to nastať aj v iných mestských častiach. Preto by som povedal jednu vec. Potom treba zmeniť alebo upraviť Pravidlá prenajímania majetku mesta Košíc a podľa tých pravidiel potom konať. Aby nebolo takýchto stavov viacej ako u nás na Jazere. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pani starostka.

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. Pýtam sa, že koľko mestských časti má jazero, ktoré sa využíva sezónne 2 mesiace? To je po prvé. A zrejme ste kolegovia nie celkom si prečítali dôvodovú správu. Pretože Jazero má nájomnou zmluvou, teda mestská časť má toto nájomnou zmluvou už zverené. Samozrejme má postupovať v zmysle týchto pravidiel. Ale opakujem, keďže tam jednak bola zmena zákona o majetku obcí, zmena našich pravidiel a život ukázal, že napríklad to parkovisko, ktoré bolo pre verejnosť, ale bolo v areáli, nebolo ošetrené. A ďalšia vec. Som zvedavá, ako budete zdôvodňovať, keď za chvíľu zruším Vodno-lyžiarsky klub Trixen, ktorý podľa kontroly NKÚ má platiť za vodnú plochu? Ja im to pekne narátam podľa pravidiel.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bereš reaguje na mňa, teda keďže pani starostka bola tiež len vo faktickej.

p. Bereš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, padla tu otázka. Nebavíme sa o iných vodných plochách v meste. Ale sú tu aj iné rekreačné zariadenia. Napríklad Kavečany, lyžiarske stredisko. Tak isto nefunguje celoročne, len možno 2, 3 mesiace. Tak isto Jahodná. A podobne. Takže skutočne netreba vytvárať nejaký precedens. No a ak sa nejaké chyby stali, tak, ako pani starostka nám odporučila, tak myslím, že to platí aj pre ňu, pomodlí sa, vyspovedá a bude dobre.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Takže uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Čiže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice, schvaľuje po a) postup Mestskej časti Košice - Nad Jazerom pri uzatváraní podnájomných zmlúv podľa predloženého návrhu, po b) určenie všeobecnej hodnoty pozemkov podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 67 -	za: 16, proti: 8, zdržali sa: 18

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

Bod č. 54
Odkúpenie podielu mesta Košice v bytovom dome na ulici Zvonárska č. 14 spoluvlastníkmi nehnuteľnosti

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Tým je odkúpenie podielu mesta Košice v bytovom dome na ulici Zvonárska číslo 14 spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pani poslankyňa Gamcová, nech sa páči, máte slovo.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Ďakujem vážený pán primátor. Len sa chcem opýtať, či ten súdnoznalecký, či znalecký posudok, je v poriadku, keď je starší ako 6 mesiacov.

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči, pani inžinierka Verešová.

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Vážený pán primátor, vážení poslanci, pri odkupovaní nebytových priestorov sa nepostupuje vo všetkých ustanoveniach podľa zákona 138. Tam sú určité výnimky. Čiže pri predaji nebytových priestorov ten znalecký posudok nemusí byť 6 mesačný. Lebo tu, v tomto prípade sa postupuje vlastne podľa zákona 182 z ´93 roku, ten predaj nebytových priestorov v bytovom dome.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Aký je starý ten posudok?

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Nemám ho momentálne k dispozícii, ale nie je potrebné, aby bol 6 mesačný. Tam určite len možno 2, 3 mesiace je starší ten znalecký posudok.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice, schvaľuje po a) prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice vo výške 1/4 podľa predloženého návrhu, po b) prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice vo výške 1/3 podľa predloženého návrhu.“ 

Hlasovanie č. 68 -	za: 39, proti: 1, zdržali sa: 2

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

Bod č. 55
Interpelácie poslancov MZ

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 55, sú to Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. Čiže najprv pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Filipko, po ňom Kočiš a tak ďalej.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pán primátor, mám interpelácie, v akom stave riešenia je problematika uzamykania, uzatvárania smetných kontajnerov na jednotlivých sídliskách, čiže košických mestských častiach. To sme už tu raz rozoberali a ma to zaujíma. Ďalej, kedy môžeme na Sídlisku Ťahanovce očakávať prvé cyklo-hliadky Mestskej polície? To je druhá interpelácia. Tretia interpelácia. Či je možné dôslednejšiu súčinnosť pri doriešení problematiky nelegálneho obývania územia v časti Majetkár na Sídlisku Ťahanovce? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím, podľa rokovacieho poriadku, podať interpelácie aj písomne. Pán poslanec Filipko, po ňom pán poslanec Kočiš Michal.

p. Filipko, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Mám 3 interpelácie. Prvá je vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 18. Zrušili sme zásady používania erbu mesta Košice a symbolov v septembri 2013 na základe protestu prokurátora, keď sa dobre pamätám. Mali sme pripravený tiež aj nejaký návrh to upraviť, ale odvtedy ten nový návrh nebol predložený. Boli tam nezrovnalosti na základe protestu prokurátora, odkazy na nejestvujúci neplatný štatút, atď. Nevidím v tom žiadny problém, máme trištvrte roka erb bez ochrany. Bol by som rád, aby sa anjel mohol usmievať, že má nejakú ochranu na tom erbe. Ďakujem to je prvé. Chcel by som sa opýtať, keďže doterajšie moje interpelácie alebo interpelácia vo veci oprava komunikácie Národná trieda 41 až 81,  posledná odpoveď na moju interpeláciu bola v minulom roku, že táto aktivita je zaradená do rozpočtu na rok 2014. Potom keď sme schvaľovali rozpočet, od dopravy som sa dozvedel aj z návrhu, že nie je zaradená. Roky neriešený problém, myslel som si, že tie peniaze zo zimnej údržby sa môžu aj na to sčasti použiť. Je to sľúbené ľuďom, že sa to opraví. To je prvá problémová vec Mestskej časti Sever. A spoločne druhý problém, ktorý je tu ešte dlhšie, roky neriešený, sa týka   aj Mestskej časti Kavečany a Sever. Na komunikácii, ktorá je nad cestou, teda nad strelnicou smerom na Kavečany, je tzv. úsek „esíčko“. Zo stanoviska dopravného inšpektorátu je konštatované, že je to úsek, ktorý už nevyhovuje prevádzke autobusov. Je nebezpečný. Roky to tlačíme, nevieme nájsť riešenie. A ak sa nebudeme tým zaoberať, možno ešte 10 rokov budeme čakať. Čiže aj na túto vec by som požiadal odpoveď. A tretia interpelácia je v súvislosti s aktivitami spoločnosť EEI. Realizuje teraz prestavbu parkovacích systémov v meste na takzvaných rampových parkoviskách, keďže zatiaľ nebola schválená Koncepcia rozvoja parkovania, EEI je zaviazané na 2 mil. eur investovať do rozvoja rozšírenia parkovacích systémov. Pýtam sa, či tieto aktivity prestavby rampových systémov budú požadované, aby boli započítané do dvoch miliónov eur, lebo podľa môjho názoru, toto nie je rozšírenie rozvoj systému. Je to skôr rozhodná investícia, EEI obnovujú parkovacie systémy. Ďakujem. Podám to aj písomne tie otázky.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec Kočiš, po ňom pán poslanec Petrvalský.

M. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Chcel by som sa opýtať na problematiku cintorína v Mestskej časti Lorinčík. Ide o tému, o ktorej sme sa rozprávali vlastne celé volebné obdobie. Už na začiatku som interpeloval na túto tému. Boli prisľúbené stretnutia, bolo prisľúbené riešenia. Avšak až doteraz sa vlastne nič nepohlo v tejto veci. Najnovšie mestská časť navrhla alternatívne riešenie. Je to určitý druh takého krízového riešenia, kedy by sa odkúpila malú časť pozemku, susediaceho s cintorínom. Oproti pôvodnému návrhu je to riešenie krízové. Je to riešenie, ktoré je 10 a pol násobne lacnejšie. Došlo by k stopercentnému využitiu takto odkúpeného pozemku, nakoľko by sa neodkupovalo ochranné pásmo z cintorína. A preto nerozumiem v čom je problém? Je to citlivý problém. Je to veľmi taký naliehavý problém, lebo počet hrobových miest je limitovaný a obyvateľom mestskej časti či už Lorinčík, Pereš a okolitých mestských častí a obci to spôsobuje vážne problémy. Preto sa chcem spýtať, ako mesto plánuje postupovať v tejto veci? V akom časovom horizonte? A či je pripravené súhlasiť s tým najnovším návrhom, ktorý je alternatívny. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Petrvalský, po ňom pán poslanec Hlinka.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ja budem veľmi jednoduchý a stručný. Donieslo sa mi, že Mestská polícia bude rozširovať zase svoje rady o nie malý počet mestských policajtov. By som vás chcel poprosiť, aby ste sa zasadili o to, aby do stanice Mestskej polície Ťahanovce, ktorá je v mestskej časti, kde je jedna z najvyšších kriminalít v meste, pribudli minimálne šiesti členovia týchto novoprijatých. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán starosta, pán starosta Hlinka, po ňom pán poslanec Halenár.

p. Hlinka, poslanec MZ - Ďakujem chcel by som sa informovať touto cestou, v akom časovom horizonte je príprava a predloženie koncepcie statickej dopravy v meste? Keďže táto záležitosť je veľmi horúcou témou u obyvateľov aj južnej časti Košíc. Ďalej,  čo sa týka nového nástroja na využívanie poberateľov dávok v hmotnej núdzi ich dočasným, teda zapojením sa do výkonu verejnoprospešných prác. Keďže tento zákon takýto nástroj má. Či a ako mesto Košice, v rámci svojich kompetencií, hodlá túto možnosť využiť? A prípadne, v ktorom smere na výkon drobných prác. Napríklad, v tejto súvislosti by som dal do pozornosti okrem iných potrieb aj obnovu schodísk a iných takýchto technických, drobných, záležitostí, ktoré zrejme cez obvyklý zákazkový spôsob a verejné obchodné súťaže sa veľmi ťažko robia. Aj u nás sa nachádzajú takéto veľmi zdevastované schodiská, z minulosti, ktoré sú naďalej potrebné, napríklad od Železníkov ku Šibenej hore alebo z Turgenevovej ulici na Kalinčiakovu a podobne. A napokon, chcel by som sa opýtať, či sme nejakým spôsobom postúpili ďalej v problematike obytného domu na Štúrovej 22. Na to som sa pýtal už aspoň raz alebo aj 2x v minulosti. Viem o informácii, ktorú som dostal niekedy v januári tohto roku, že mesto Košice tam zabezpečilo isté záležitosti, ktoré bolo potrebné urobiť, aby sme sa dostali ďalej. Takže čas ide a teplo pribúda. A tak isto aj tie hlodavce. A problém ubytovania tých, ktorí tam nemajú čo robiť. Prosím, keby som mohol potom poskytnúť takúto informáciu aj ďalej u nás, na Juhu.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec Halenár, po ňom pani poslankyňa Jenčová.

p. Halenár, poslanec MZ - Pán primátor, interpelujem vás v mene občana mesta, ktorý osobne mi povedal, že čo vám mám teda odovzdať ako interpeláciu. Citujem: „Nech nesedí v kancelárií a ide sa pozrieť na špinu a bordel okolo Daňového úradu, cestu k Daňovému úradu a príklopy na kanály.“ A toto vám odkazuje pani Soňa z kaderníctva Patrik cez moju osobu.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pozdravte Soňu. Pozriem sa na to určite. Pani poslankyňa Jenčová, po nej pán poslanec Kasterko.

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne za slovo. Keďže som sa minulý týždeň dozvedela, že som zrušila nočné hliadky mestských policajtov na Jazere, tak potom som sa trošku viac začala venovať správam Mestskej polície, ktoré mimochodom už tretí týždeň som nedostala. Ale to  nie je podstatné. Podstatné je, že na základe pokynov vedenia Mestskej polície, je od marca znížený počet nočných hliadok a posunutý nástup do služby na šiestu. Čiže by ma, pán náčelník, zaujímalo, z akého titulu, keďže idú teplé dni a teda neplechy a podobne bude len pribúdať. No a potom by som ešte rada oznámiť kolegom z mestského zastupiteľstva, že akých my máme u nás poriadnych psíčkarov na Jazere. Viete, ako starostka sa môžem tešiť, pretože každý deň robia 3 hodinovú bezpečnostnú preventívnu akciu, skontrolujú zhruba 64 psov a nenájdu ani jedno porušenie. To bolo v jeden týždeň. V druhý týždeň, v tretí týždeň, bola nejaká veľmi aktívna hliadka, našla naraz 4 porušenia. Podobne je to aj s popíjaním alkoholu. Takže tiež s tým nemáme v mestskej časti problém, lebo v rámci preventívno-bezpečnostných akcií sa nezisťujú tieto porušenia. Takže pán náčelník, poprosím, aby aj tie výsledky boli nielen na papieri, že si napíšu, že 3 hodiny robili akciu. Nie je tam písané koľko hliadok. Možnože to boli aj 3 hliadky, ja neviem, lebo keď je akcia, tak by mali byť aspoň 2, 3. Takže rada by som tak, ako som žiadala aj pána veliteľa stanice, vidieť pokutu za znečistenie verejného priestranstva. Potom by som rada vidieť pokutu aj za to, že niekto ku kontajneru vyhodí ... Viete, oni naposledy riešili 2 prípady, aj to ja som im priamo priestupcov nahlásila. A potom boli takí láskaví, že povedali, že starostka im to povedala. Takže, aby boli poučení o tom, že keď majú odniekiaľ a od niekoho hlásené, a potom sa nečudujme, že občania nechcú hlásiť. Takže žiadam, aby bolo urobené preškolenie policajtov na Jazere a doplnené nočné služby tak, ako bolo dovtedy   3, 4 krát za týždeň. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani starostka. Poprosím pána náčelníka, aby venoval zvýšenú pozornosť, lebo sa mi zdá, že až tak do osobného problému to u vás oboch prerástlo. Pán poslanec Kasterko a pán poslanec Kažimír.

p. Kasterko, poslanec MZ - Ďakujem za slovo vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Pán primátor na vás mám interpeláciu, čo sa týka termínu riešenia verejného osvetlenia na konečnej zastávke linky číslo 14 Železničná zastávka Ťahanovce. Množia sa tam sťažnosti občanov Ťahanoviec, tiež sídliskových, či našich z mestskej časti z obce. Je tam problém, že ľudia vystúpia a je tam dosť tmavá zóna, čo sa týka aj mosta a prechodu cez železničné priecestie. Čiže by som bol rád, keby sa to čím skôr dalo do poriadku. V minulosti tam to verejné osvetlenie bolo, dnes už nie je. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec. Boli sme tam spolu. Takže vieme o čom hovoríme. Pán poslanec Kažimír, po ňom pán poslanec Siksa.

p. Kažimír, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vás budem interpelovať v súvislosti s tým, čo už som hovoril v predchádzajúcom bode. Takže prvá otázočka je, že kedy bude zaradená cesta na Košickú Polianku z Mestskej časti Krásna do PPP projektov, resp. aký je harmonogram prác? A druhá otázka. Kedy vyčlení vláda Slovenskej republiky finančné prostriedky na rozšírenie Slaneckej cesty a geologický prieskum, asanáciu územia postihnutého zosunom v Krásnej? Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec, pán poslanec Siksa.

p. Siksa, poslanec MZ - Ďakujem pán primátor. Moja interpelácia smeruje opäť k k predmetným pozemkom mestskej časti, o ktorých sme sa bavili v predošlom bode. A tak isto čo sa týka Pravidiel prenajímania majetku mesta Košíc je trošku obsiahlejšia, podám ju v písomnej forme. Ďakujem pekne.

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

p. Süli, poslanec MZ - Vážený pán primátor chcel by som vás interpelovať a interpelujem vás o problematike, o osude zdevastovaných telefónnych búdok na Hlavnej ulici a v centre mesta. Sú terčom vandalov a sú rozbité. napriek tomu, že boli oblepené fóliami, sú tam reklamné plochy. Čo s nimi? A hlavne, že komu patria? Kto je za to zodpovedný? Pokiaľ dobre viem, že telekomunikácie. Ale treba ich vyzvať, aby ich udržali v poriadku. Druhý problém, v ktorom vás chcem interpelovať, je odvoz tuhého komunálneho odpadu na Poštovej ulici a Baštovej. Dvanásty deň vedľa kontajnerov sa pekne kopia haldy smetia. Je to taká vec, že neviem, kto to vysypal. Rád by som chcel vedieť, opýtať aj pána veliteľa Mestskej polície, či policajti, čo chodia okolo toho, či to nahlásili, že je tam rastúca čierna skládka? Alebo to nie je zaujímavé pre nich? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pani poslankyňa Gamcová, po nej pani poslankyňa Blaškovičová.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Ďakujem, vážený pán primátor. Mám viac tých interpelácií. Tak len niektoré prečítam, ostatné odovzdám písomne. Ja som mala skôr už pripomienku napísanú ohľadom cesty z Daňového úradu a nerada používam také výrazy, že „strašné“, ale tá cesta je strašná! Také niečo som ešte v Košiciach... z Daňového úradu smerom k Nay. To je niečo neuveriteľné! V mene Odboru hospodárskej prevádzky Technickej univerzity by som vás chcela požiadať o možnosť umiestnenia zákazu státia na ulici Vysokoškolskej, od Komenského ulice, pri vodárňach. Tam už temer nie je možné prejsť smerom ku kruhovému objazdu. Druhá časť ulice má túto značku smerom ku Boženy Němcovej. Tak aby ste zvážili takúto možnosť. Chcela by som vás požiadať o možnosť komunikácie so Samosprávnym krajom ohľadom bývalej budovy Športového gymnázia, ktorá, naozaj, dennodenne okolo tohto chodím, zase musím povedať, že je v strašnom stave. Chcela by som vás požiadať, tiež teda referát školstva o čerpanie finančných prostriedkov z originálnych a prenesených kompetencií v školách v zriaďovateľskej kompetencii mesta Košice za rok 2013 a ´14. A pána námestníka interpelujem vo veci aktuálneho stavu vypracovania zmien a doplnkov Územného plánu mesta. Smerujem na zákaz banskej činnosti v lokalite Jahodná - Kuríškova. Chcela by som vás požiadať o status súčasný, a o možnosť nejakých ďalších informácií v tejto veci. Taktiež by som vás chcela poprosiť, aby ste posunuli informáciu na niektoré mestské, resp. na všetky mestské časti. A už sa tu hovorilo o exkrementoch a psíčkaroch. Ja by som chcela vyvinúť nejakú aktivitu v tom, aby sme umiestnili viac možno tých košov špeciálnych na tieto exkrementy všelijaké. Aby sa to nedávalo do kontajnerov bežných, pretože hrozí podľa mňa roznášanie rôznych chorôb a mali by sme niečo s tým robiť, lebo nie je to v poriadku. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani poslankyňa, pani poslankyňa Blaškovičová, po nej pán poslanec Milan Bereš.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Mala by som pár otázok. Je mi ľúto, že na exkrementy, ale tentoraz nie psie, ale ľudské. Chcela by som sa spýtať, či nie je možné umiestnenie kamier. Ja viem, že je to nákladné, na ulicu Starú baštovú. Pretože v ostatnom období a teraz, blíži sa leto, akonáhle sa o desiatej uzavrie park, tak títo asociáli sa presúvajú do okolia, do temnejších miest a naozaj, teraz som nedávno zažila situáciu, kedy traja popíjajúci páni, jeden po druhom išli vykonať svoje potreby. A keď už teda skutočne na toho tretieho som, nie jačať, ale teda naozaj, zvýšila som hlas, tak si predstavte, že vytočil 159 a povedal, že na mňa volá mestských policajtov. A trvalo asi 5 minút, kým sa vybavoval s nejakým svojím priateľom a vraj som mala šťastie, že sa im nechcelo vyjsť. Čo mi bolo ľúto, lebo som si hovorila, že si tam na nich počkám. Ale, stáva sa to bežne, že na ten rekonštruovaný múr a za tie kríky, hoci sú už veľmi ostrihané. A to isté, ale ešte teda v horšej podobe, sa stáva v Mestskom parku. Čo je mi nesmierne ľúto. Ja by som chcela poprosiť, či nie je možné na lavičky okolo jazierka umiestniť normálne nápis „Zákaz ležania, chrápania, ozvracávania tých lavičiek a odkladania svojich výlučkov tam, pod tie stromy, k plotu.“ Naozaj, zastavia ma, ak idem so svojim vydeseným, zľaknutým psom, ktorý sa nepohne odo mňa na pol metra, že ho nemám na vôdzke, ale viem si predstaviť, že sú bezradní, keď je tam takáto tlupa naozaj tých asociálov popíjajúcich čučo. A ten chudák správca, ktorý tam je, nemôže volať permanentne hliadky. Takže by som bola za to, aby sa aj tam umiestnila jedna kamera. Jednoznačne k jazierku, na ten mostík, ktorý ide z Mestského parku na Podtatranského, lebo v lete do jednej v noci tam vysedávajú všetci. Tým, že je tam 10 schodov, tak tých 10 schodov je úžasné miesto na sedenie. A teda Stará Baštová je to isté. Ešte mám takú otázku. Prosím, neviete čo sa stalo, a kto je náš taký dobrý nákupčí poklopov? Pretože v ostatnom čase v Košiciach v centre a blízko centra sa postrácalo za jednu, dve noci nesmierne množstvo poklopov. A nerozumiem! Viem, že naši to nevykupujú. Či naozaj z Maďarska chodia na autách a nakladajú do áut? A je mi veľmi ľúto, že teda máme toľko málo hliadok. Ale to mesto zostalo bez poklopov v priebehu pár nocí na mnohých, mnohých miestach. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani poslankyňa. Aj zmena legislatívy sa chystá kvôli poklopom. Lebo toto je veľký problém každého mesta. Bohužiaľ skúsime to vypátrať cez políciu. Pán poslanec Bereš, nech sa páči.

p. Bereš, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Dve kratučké interpelácie. Prvá na podnet občana z Mestskej časti Košice – Západ. V akom stave je riešenie asanačného pásma? Za 4 roky sme sa veľmi nepohli ďalej. A druhá. Ide o umelecké dielo umiestnené za sakrálnymi objektmi, tu za magistrátom, na tej lúke. Ja viem, že už je to podnet na interpeláciu z miestneho zastupiteľstva, pán námestník bude vedieť, je to zhrdzavené. Hrozí tam nebezpečenstvo úrazu detí. Viem, že už by sa to malo odstrániť, len je to umelecké dielo. Tak aby sme sa na to pozreli. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, uzatváram tento bod. A dôležité upozornenie, tlačivá si môžete vyzdvihnúť u zamestnancov kancelárie samosprávnych orgánov na to, aby ste podali interpelácie aj písomne.
- - -

Bod č. 56
Dopyty poslancov MZ

p. Raši, primátor mesta - A prechádzame bodu 56 je to priestor na Dopyty poslancov. Pani poslankyňa Gamcová.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne za slovo ja by som sa chcela vrátiť k jednej otázke v súvislosti so založením Košickej futbalovej arény. A chcela by som sa spýtať, či nebola možnosť spolupracovať s FC Lokomotívou ohľadom rekonštruovania tohto existujúceho štadióna. Potom mám otázku na náčelníka Mestskej polície ohľadom umiestnenia, nie som si istá, či je to zákaz zastavenia alebo státia na parkovisku pred Základnou školou Považská. Tam som zaregistrovala niekoľko sťažností občanov, ktorí tam boli. Jednoducho stoja tam. Je asi 1/4 parkoviska blokovaná touto značkou úplne neopodstatnene. Rozprávala som aj s pánom riaditeľom Základnej školy Považská, ktorý potvrdil túto informáciu. A preto chcem požiadať mesto, aby zvážilo, či tá značka tam má nejaký zmysel? Lebo je to veľmi blízko pri nemocnici, ľudia nemajú kde parkovať. Častokrát, keď idú do nemocnice využívajú toto parkovisko. V tej chvíli je tam Mestská polícia a v tej chvíli dáva pokuty. Si myslím, že toto je zo strany Mestskej polície naozaj nezmysel. To je v tom centre, pred takým obchodným centrom. A tretia moja otázka je na pána riaditeľa. Som dostala v minulom roku odpoveď na moju interpeláciu ohľadom schodov vedúcich z Turgenevovej ulice smerom ku električkovej zastávke. Tie schody podľa mňa nespĺňajú žiadne stavebné predpisy. A mala som vtedy odpoveď, že budú zaradené, teda ich oprava, do plánu na rok 2014. Tak len by som chcela pripomenúť. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Gábor.

p. Gábor, poslanec MZ - Vážený pán primátor, dovoľte, aby som sa opýtal na jednu vec. A to je, kedy sa spustí elektrifikácia na Luníku IX na ulici Podjavorinskej? A chcel by som sa ešte opýtať na priestory, ktoré majú byť ponúknuté mestskej časti ako náhrada za „kulturák“, ktorý sa bude rekonštruovať v tomto roku? Asi. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pán poslanec Ihnát.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel v rámci dopytu  sa opýtať, či je možné urobiť úpravu značky, dopravnej značky „Daj prednosť vjazde“ pri moste pri mliekarniach alebo pri tom ústave na Opátskom. Tam jednoducho z pravej strany bola značka „Daj prednosť v jazde“ a zmizla tá značka. A je tam niekedy chaos tých osobných áut z pravej strany. Aj keď vieme, že tu platí to pravidlo pravej ruky, ale jednoducho tá značka tam chýba. Cudzí, najmä, tam robia zmätky. Takže by som vás chcel opýtať, či je možné túto značku tam dostať, a jednoducho, aby tam bol poriadok. To je tá jedna vec. A potom my sme už aj komunikovali emailovou poštou, chcem sa vás opýtať, či je potom možné ten Majetkár vypratať? Aby sme konečne to zase vypratali. Oni nám zaplatili po 31 euro, vlastne tí Rómovia, aby sme to vypratali zas až do času, pokiaľ tam nevyriešime tie majetkové vzťahy. A jednoducho tú legalizáciu toho bývania alebo nelegalizáciu bývania. Ďakujem.

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

p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja som odovzdal písomne, takže nebudem zdržiavať.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pán poslanec Siksa.

p. Siksa, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Zabudol som na jednu ešte podstatnú vec. Skončila rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach. A keď idete smerom od Ťahanoviec na Mier alebo opačne, údajne, ale ja som išiel z Ťahanoviec alebo od Furče na Mier, na stĺpe,ako je zastávka MHD, je značka zákaz predbiehania. Sú tam pruhy a prerušovaná čiara. Čiže nemá zmysel tá značka. Keby si bol tak dobrý dať podnet, aby to odstránili. Lebo neplní to vôbec účel a ostala po tej rekonštrukcii na tom stĺpe verejného osvetlenia.

p. Raši, primátor mesta - Vieme, vieme, čítame facebook aj my. Vieme o tom, všetci sme na facebook-u, budeme to riešiť. Ďakujem pekne, uzatváram dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
- - -

Bod č. 57
Petícia za zrušenie nezákonného výberu parkovného v Košiciach

p. Raši, primátor mesta - Predkladám bod 57. Je to Petícia za zrušenie nezákonného výberu parkovného v Košiciach. V minulom roku bola doručená petícia občanov za zrušenie nezákonného výberu, ktorý mali 2 požiadavky: Aby sa zrušili nezákonné zmluvy medzi mestom Košice, Správou majetku mesta Košice, a súkromnou spoločnosťou EEI, a aby príjmy z parkovného boli výlučne príjmom mesta tak, ako ukladá zákon a slúžili výlučne pre potreby obyvateľov mesta. Čiže predkladám túto petíciu ako informáciu, pretože prvý bod sa zrušiť nedá, pretože všetky zmluvy sú zákonné. A druhý bod - aby boli príjmy príjmom mesta tak, ako ukladá zákon, sú príjmom tak ako to ukladá zákon. Čiže petíciu sme predložili na rokovanie. Ale jej požiadavky sú nevykonateľné. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, berie na vedomie petíciu za zrušenie nezákonného výberu parkovného v Košiciach.“ 

Hlasovanie č. 69 -	za: 32, proti: 1, zdržal sa: 0

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

Bod č. 57/1
Návrh na prerokovanie platu primátora

p. Raši, primátor mesta - Bod 57 Návrh na prerokovanie platu primátora. Pani námestníčka, jasne to uveďte, nech sa páči.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne za slovo. Ctený poslanecký zbor, keďže Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil 5.3.2014 priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2013 vo výške 824 eur, z tohto dôvodu musí byť prehodnotený aj zákonne stanovené minimum platu primátora. A to v súčasnosti činí 2 950 eur. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o meste Košice a zákona o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Košice, po a) zrušuje uznesenie číslo 892 zo dňa 10. februára 2014, po b) určuje doktorovi Richardovi Rašimu, PhD., MPH, primátorovi mesta Košice, na základe jeho žiadosti s účinnosťou od 1.3.2014 mesačný plat vo výške 2 950 eur.“ 

Hlasovanie č. 70 -	za: 32, proti: , zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo zákonné. Ďakujem, že ste zahlasovali, lebo to je minimum, čo musím dostať. Nedalo sa to odmietnuť. Ďakujem.
- - -

Bod č. 58
Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014 – informácia

p. Raši, primátor mesta - Bod číslo 58, materiál Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014 - informácia. V zákone  o meste Košice bol stanovený počet poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev. Teraz hovoríme o mestskom zastupiteľstve, kedy bol počet poslancov znížený z 50 na 41, z dvoch dôvodov. Tým prvým a základným je ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré spolu s redukciou poslancov miestnych zastupiteľstiev je počas volebného obdobia, sú 2 mil. eur, čiže ročne 500 tis. eur. Tým druhým dôvodom bolo, že stále sme boli mestom, napriek tomu, že nie sme najväčším mestom vo svojej krajine, ktoré malo najviac poslancov. Bratislava má mestských poslancov 44. Na základe toho je ale potrebné urobiť aj návrh počtu poslancov za jednotlivé volebné obvody. Tzn., že vo voľbách, komunálnych voľbách, na jeseň roku 2014 sa budú voliť poslanci do mestského zastupiteľstva za jednotlivé volebné obvody tak, aby celkový počet navolených poslancov bol 41 tak, ako je to schválené v zákone o meste Košice. Na základe toho bude musieť mestské zastupiteľstvo určiť nový počet poslancov za jednotlivé volebné obvody. Pokiaľ by sa mestské zastupiteľstvo nedohodlo na určení poslancov za mestské volebné obvody, určí to Okresný úrad. Takže počet poslancov bude 41 v novom volebnom období. Máte predloženú informáciu, ktorá vychádza z modelu, ktorý robil zamestnanec magistrátu. Je to pán magister Takáč, ktorý je tu k dispozícii a ktorého poprosím, aby prezentoval mestskému zastupiteľstvu na základe čoho, a z akých podkladov vychádza a na základe toho vznikli návrhy na určenia poslancov. Je to ale, opakujem znova, návrh. Na počet poslancov za jednotlivé volebné obvody je plne v kompetencii mestského zastupiteľstva. Pán Mgr. Takáč vychádzal z modelu, z ktorého sa všeobecne vychádza. Takže pán magister, poprosím, aby ste v kľude vysvetlili, ako ste postupovali, na základe čoho ste postupovali, atď. 

p. Takáč, referát právny a legislatívny - Ďakujem pekne za slovo. Ctení poslanci, v podstate, ako bolo aj uvedené v tej dôvodovej správe, je tam teda podrobne uvedené, akým spôsobom bol ten prepočet urobený. Vychádzali sme k počtu obyvateľov, ktoré sme ako mesto obdržali z jednotlivých mestských častí, ktoré vedú evidenciu obyvateľov, nakoľko podľa zákona táto kompetencia patrí mestským častiam, nie mestu. Podrobná špecifikácia a v podstate tie číselné prepočty sú uvedené v prílohe číslo 1, z ktorej sa dá aj odraziť, kde je vlastne uvedené, že koľko by mal byť ideálny počet poslancov na jednotlivú mestskú časť. Zákon hovorí, že volebné obvody sa určia, teda poslanci, ktoré prislúchajú k jednotlivým volebným obvodom pomerne, podľa počtu obyvateľov. Čiže to je taký ten úplne najzákladnejší ukazovateľ. Môžem ešte povedať nejaké 2 momenty, ktoré neboli vyslovene uvedené v dôvodovej správe, ale čím viac volebných obvodov je určených, tým je možné povedať, že je to viacej také reprezentatívne, že každá lokalita Košíc má určitého svojho zástupcu zvoleného. Na strane druhej, čím je menej poslancov zvolených v tých, čo najviac voľných obvodoch, tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku určitých disproporcií. V podstate tuná, v tom materiáli, to na základe týchto prepočtov vyšlo tak, že volebným obvodom v ktorom sa nachádza veľká mestská časť sa znižuje počet o jedného poslanca, a v prípade Mestskej časti Košice - Staré mesto, ktoré by mala mať 3 a pol poslanca, to vychádza teda pri zachovaní tej celkovej sumy 41 poslancov, na troch poslancov.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ešte uvediem ešte jednu informáciu. Pretože odznelo v denníku „priateľskom mestu“, že „Rašiho úradník to vytvoril“. No, vytvoril to Mgr. Takáč, ktorý bol predo mnou na meste. A keďže je mladší ako ja, verím, že bude aj po mne stále zamestnancom mesta. Čiže urobil to bez emócií, bez ovplyvňovania, bez všetkého.  Je to jeden slušný človek. Čiže, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím, aby ste sa povyjadrovali, pretože tým záverom bude, že v júni by sme mali niečo schváliť. Pokiaľ to v júni neschválime, bude nám to určené Okresným úradom. Takže je podstatné nájsť nejaký konsenzus tak, ako sa našlo vtedy, keď sa redukoval počet poslancov z 80 na 50. Nech sa páči, pán poslanec Süli, po ňom pán poslanec Petrvalský.

p. Süli, poslanec MZ - Vážený pán primátor, ctené zastupiteľstvo, ten návrh, ktorý bol predložený, dalo by sa povedať, že je v poriadku. Akurát sa to robí podľa počtu obyvateľov. Ale nerieši sa komplikovanosť jednotlivých mestských častí. Pripravili sme jeden protinávrh. Prakticky nikomu sa nič nezoberie, len sa zmení prosím volebný obvod. Nasledovne pod bodom 6, dám vám potom, jak je predstava, že by sme to mohli predložiť zastupiteľstvu v júni. Aby bol taký protinávrh, vytvoriť jeden obvod, že: Šebastovce - Poľov - Lorinčík - Pereš - Myslava. To bude 6000 obyvateľov, 6056, tam jeden poslanec. Mestskú časť Barca pričleniť k Juhu. Bude to 25 863, tam ostáva štyria poslanci. A mestu Košice, Starému mesto pridať o jedného naviac a bude 4. A v podstate sa nič nemení a bude ta konečná cifra v počte 41.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Potom by som tie návrhy rozposlal aj ostatným poslancom.

p. Süli, poslanec MZ - Ja to odovzdám organizačnému.

p. Raši, primátor mesta - Akékoľvek zmeny sú možné robiť. 

p. Süli, poslanec MZ - Snažili sme sa to tak urobiť, aby sme nesiahali na veľké časti, aby každá mestská časť bola tam. Bude to v poriadku, lebo keď Košice - Dargovských hrdinov má 27 000 obyvateľov, má 5 poslancov, Mestská časť Staré mesto má 20 274, aj tie proporcie sú relatívne dobré. Myslím si, že nič nebude, nikomu neuškodíme tým.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Akýkoľvek návrh je možný. Čiže poprosím aj ďalších, keď budú mať návrhy. My by sme ich potom aj rozposielali poslancom mestského zastupiteľstva, aby ste vedeli teda vybrať ten najlepší. Pán poslanec Petrvalský, po ňom pán starosta Grega.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja mám k tomu akurát jednu takú korekciu, že neviem prečo je Mestská časť Džungľa priradená k Severu a ku Kavečanom, keď aj územne je bližšie k Ťahanovciam? Aj keď treba pomôcť, napríklad keď bola povodeň, alebo niečo, civilná ochrana obyvateľstva jednoznačne integrálnou súčasťou Ťahanoviec. Pokiaľ treba riešiť problémy Džungle, väčšinou ja ich riešim, ako poslanec Ťahanoviec. Takže ja osobne si myslím, že Džungľu by bolo dobre pričleniť k Ťahanovciam obci a k Sídlisku. Takže toto je môj návrh. Nič sa tam nezmení. My tým nezískame mestského poslanca, nikto nič nestratí, len akurát voliči Džungle budú voliť ľudí z Ťahanoviec. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže sú 2 možnosti. Sú možnosti zmien počtu poslancov v rámci existujúcich volebných obvodov, alebo potom aj návrhy na zmeny volebných obvodov tak, ako to povedal pán poslanec Süli, a potom aj návrhy na zrušenie mestských častí. Ale až neskôr. Pán poslanec a starosta Grega a pani poslankyňa Blaškovičová. Ešte len jednu informáciu vám uvediem. Lebo v tej informácii, ktorú pripravil pán Mgr. Takáč je zdanlivo najviac poškodené Staré mesto, pretože z piatich klesá na troch. Aby ste vedeli, že prečo to vzniklo. V minulosti, keď sa robil prepočet obvodov, tak Staré mesto podľa počtu obyvateľov malo mať poslancov štyroch. A dostalo jedného naviac. A teraz neviem, ktorej mestskej časti sa vzalo, podľa počtu. Čiže preto je ten skok o dvoch poslancov. Pretože v minulosti, keď mal byť skok, tak sa jeden poslanec presunul z inej mestskej časti. Čiže preto teraz, ako, kvázi, najviac najväčší posun smerom nadol máte. Pán starosta, nech sa páči, máš slovo.

p. Grega, poslanec MZ - Ja by som chcel podporiť ten návrh, ktorý predložil pán poslanec Süli. Chcem povedať, že keď je ten počet 3 a pol alebo je tam tuším až 3,52, takže toto by sa skôr  hore malo zaokrúhliť. Čo sa týka toho rozdelenia, je príliš teda matematicky rozdelené. Ja chcem len jednu vec pripomenúť, že ja si vážim všetky mestské časti, ale nedá mi nepovedať, že to Staré mesto je historickým, kultúrnym, spoločenským a neviem akým centrom. Stále a všetky návštevy, ktoré tú vedenie mesta prijíma alebo keď prídu na návštevu aj do jednotlivých mestských častí, chodia do Starého mesta. Čiže malo by mať to zodpovedajúce zastúpenie v tom poslaneckom zbore. A o to jedno keď klesne, tak je to tak isto férovo, ako u tých ostatných mestských častí. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne za názor pán starosta, pani poslankyňa Blaškovičová nech sa páči.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne pán primátor. V podstate chcem nadviazať na to, čo hovoril pán starosta. A nie je to len kvôli tomu, že je to najvýznamnejšia mestská časť. Ale keď si uvedomíte, koľko z VZN-iek a koľko nariadení mesta sa špecificky dotýka práve Starého mesta, pretože tam sa odohráva gro všetkých kultúrnych podujatí, predsa, keď máme VZN o pešej zóne, parkovaní, predsa len ten režim v Starom meste je iný, ako v tých mestských častiach, kde dajme tomu mnohé majú podobné problémy. Ale Staré mesto má iné problémy. A si predstavte, že naozaj tí ľudia žijú trošičku inak. Sú obmedzovaní tým, že nám stále hovoria: „Áno, máte smolu, bývate v Starom meste.“ Radi tam bývame. Ale je pravda, že treba, aby tí ľudia sa mohli k tomu ozvať cez svojich zástupcov. A, že na toto asi by bolo treba prihliadať, aby naozaj sa necítili občania ukrivdení, že majú tu troch ľudí. Sme tu teraz piati, a myslím si, že kompetentne zastupujeme záujmy našej mestskej časti. A Mestská časť Staré mesto bude vždy najdôležitejšou, akokoľvek sa bude mesto Košice členiť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani poslankyňa. Preto sme tú tému otvorili už teraz v apríli, pretože si ju musíte medzi sebou vydiskutovať. Lebo vy budete schvaľovať návrh. A vravím, že toto je urobený matematický model. Takže vyslovene vedúci dohľad, existujúce obvody a počty obyvateľov v nich. Takže preto to predkladáme takto s časovým predstihom. Ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. A teda keďže ide informácia, máme návrh, poprosím o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach so zreteľom na § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, po a) berie na vedomie informáciu o spôsobe určenia volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2014, podľa predloženého návrhu. Po b) žiada primátora mesta predložiť materiál o určení volebných obvodov na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.“

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže iba berieme na vedomie informáciu bez toho, aby sme niečo záväzné robili. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 71 -	za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0


p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že informáciu sme vzali na vedomie.
- - -

Bod č. 59
Rôzne

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Informáciu sme vzali na vedomie. Prejdeme teraz k bodu Rôzne. Veľmi krátko, pošlem vám písomne, aby ste sa vyjadrili k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, môjho a Otta Brixiho, čo sa týka možnej redukcie odmien za výkon mandátu poslanca miestneho a mestského zastupiteľstva. Ale pošlem vám to písomne, aby som aj ja vedel váš názor, ktorý máte a ako postupovať v tomto. Robím to preto, pretože ste mi povedali, že zásadné rozhodnutia mesta mám, veľmi správne, konzultovať s vami. Takže vám to pošlem písomne a všetky vaše pripomienky vyhodnotíme a potom si  k tomu spolu sadneme. Nech sa páči, v bode Rôzne pán poslanec Ihnát, asi pán poslanec Betuš. Dobre, pán poslanec Ihnát na mňa chcete reagovať? Takže, najprv pán poslanec Betuš faktická na mňa.

p. Betuš, poslanec MZ - Vážený pán primátor. Blíži sa finále play-off extraligy hokejovej a vy ste urobili takú stávku s primátorom mesta Nitra. A ja by som bol strašne rád, keby ste nám prezradili, kde vám bude platiť nitriansky primátor tú výhru? Díky.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. V Košiciach. Čiže, pokiaľ mesto Košice vyhrá, tak sme sa dohodli, že ten primátor, ktorý prehrá príde do mesta, ktoré vyhrá a vybratému subjektu prispeje nejakými dresmi alebo pomôckami, hokejkami na vybraté zariadenie pre deti, ktoré chcú športovať a sú sociálne slabšie. Čiže necháme to na náš sociálny referát, aby to vybral a referát školstva, a potom by prišiel primátor p. Dvonča, môžeme ísť s ním spolu odovzdať. Teda dúfame, že pôjdeme odovzdať. 

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pán primátor. Ja by som sa chcel touto cestou poďakovať pánovi Cichanskému zo správy komunikácií, a to pri dobrej spolupráci vlastne pri zabezpečovaní ukradnutých poklopov na sídlisku Ťahanovce. A samozrejme, čo nás čaká ešte, ako - tie samotné výtlky. Nie sú v katastrofálnom stave, na Sídlisku Ťahanovce, ale začínajú. Takže vlastne tiež po našom rozhovore, vlastne, povedal, že budú zrealizované tie výtlky. A chcem sa poďakovať tak isto Ing. Klokáčkovi zo životného. Tak isto pri dobrej spolupráci, pri riešení problematiky vypratania Sadu mládeže, čo nás ešte čaká. A verím tomu, že to úspešne dotiahneme do konca, aj keď dnes sme zistili vlastne, že ďalšie a ďalšie problémy sú tam ohľadne krovín, legislatívy atď., atď. Takže ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kažimír.

p. Kažimír, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Pán riaditeľ magistrátu, chcem poďakovať, aspoň za to dočasné riešenie na ceste na Košickú Polianku. Tou asfaltovou drvou a zavalcovanie. Len, prešiel som asi pred troma dňami, tak sa to uvoľňuje postupne, čo všetci vieme, že to asi nebude, len preto chcem poprosiť, občas, nech sa tam pozrú a keď sa dá, nech sa to doplní aspoň nejak takým spôsobom, aby sme udržali prejazdnosť tej cesty, aby tam zbytočne si ľudia nepoprerážali pneumatiky, disky a ostatné veci. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec, uzatváram bod Rôzne.
- - -








Záver rokovania


Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program rokovania sa vyčerpal. Poďakoval sa všetkým poslancom za účasť a aktivitu na rokovaní a uviedol, že najbližšie sa stretnú 16. júna 2014 na riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, pokiaľ nebude zvolané mimoriadne rokovanie, podľa dohody ku futbalu. 
Vyhlásil XXIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.








            Ing. Pavol Lazúr     				        MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
riaditeľ Magistrátu mesta Košice			                 primátor mesta Košice
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