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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Zápisnica
z II. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 09. februára 2015

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 - Ctené dámy, vážení páni, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, otváram II. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. Konštatujem, že momentálne je prezentovaných 31 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme uznášaniaschopní. Poprosím ctené dámy poslankyne a pánov poslancov, ktorí nie sú zaprezentovaní, aby tak urobili. 
- - -

K programu rokovania 

p. Raši, primátor mesta - Vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Program rokovania ste dostali v pozvánke. Do pozornosti vám dávam, že v piatok 6. 2. vám bol elektronicky zaslaný materiál pod bodom číslo 16 Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy, pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2015. Zároveň vám dnes boli rozdané na stôl písomne upravené návrhy uznesení, ktoré predkladám k materiálom ako predkladateľ v súlade s § 18 ods. 8 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, pod bodmi  číslo 11 Zmena v zložení orgánov združení v neziskových organizáciách a v ďalších právnických osobách, ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen, z dôvodu návrhu konkrétnych zástupcov mesta, ktorý som doplnil a bod číslo 12 Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice a zmena stanov a. s., ktoré predkladám z dôvodu potreby prijatia osobitného uznesenia vo zmene Stavov DPMK za účelom odstránenia rozporu Stanov Dopravného podniku mesta Košice so Štatútom mesta a jeho zosúladenia zo zákonom č. 369 z roku 99 Zb. o obecnom zriadení, pričom zmena štatutárneho orgánu a dozornej rady nadväzuje na zmenu Stanov DPMK. Zároveň sa do uznesení navrhujú aj konkrétni zástupcovia mesta. Ďalším bodom, ktorý dopĺňam, je bod číslo 12/1 Zmena v zložení štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie Správa Mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice, ktorá nadväzuje na materiál číslo 12. Všetko vám oznámim a vysvetlím, pokiaľ bude schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva. Teraz prosím o vaše pripomienky, resp. doplňujúce návrhy. Dobre, poprosím, pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Petruško, potom po ňom pán poslanec Gibóda, nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Dobré ráno prajem. Vážený pán primátor, vážení obyvatelia, hostia, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som na toto rokovanie vás požiadal o to, aby sme sa venovali ešte aj nasledujúcim bodom. V prvom rade by som bol rád, keby sme presunuli body rokovania, nakoľko tu máme verejnosť. Bod č. 27 Pokračovanie rokovania o prerušenom bode „Koncepcia strategickej dopravy v meste Košice, návrh spoločnosti EEI, Bratislava“, by som rád presunul ako bod 3.1. Zároveň bod číslo 30 Zámena pozemkov Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a rímskokatolíckou cirkvou presunúť ako bod 3.2. Okrem iného mám návrh na dve zmeny alebo dva ďalšie body rokovania. Bod 3.3 Košice - Európske mesto športu. Mojím cieľom je získať komplexnú informáciu o cieľoch samotného projektu, nakoľko o týchto cieľoch sa dozvedáme len z médií a bod 16.1 Rokovací poriadok. Mojím cieľom je zmeniť časť v rokovacom poriadku, ktorá sa týka komisií mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne za slovo.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, poprosím pána námestníka Petruška.

p. Petruško, námestník primátora - Ďakujem pekne vážený pán primátor. Vážené poslankyne, vážení poslanci, program rokovania dopĺňam o bod číslo 26/1 Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 993 zo dňa 16. 6. 2014. Materiál vám bol elektronicky doručený dňa 6. 2. 2015. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ďalším poslancom je pán poslanec Gibóda, nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Dobré ráno všetkým. Ja by som chcel pán primátor doplniť do programu rokovania ako bod 3.4 Kalamita na chodníkoch a cestách v meste Košice. Je to v súvislosti so situáciou, ktorú zažívajú denne obyvatelia na chodníkoch a cestách mesta Košice, v súvislosti so snehom a ľadom. Ďakujem veľmi pekne.

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

p. Grega, poslanec MZ - Ja by som chcel v súvislosti s tým, že na miestnom zastupiteľstve ohľadom koncepcie EEI, všetci prítomní poslanci, tridsiati, ktorí boli, teda dvadsiati hlasovali za Koncepciu s pripomienkami. A keďže sa tieto pripomienky, takmer ani jedna, nepremietla do tejto novej Koncepcie, tak navrhujem tento bod vypustiť a doplniť to o pripomienky, na ktorých sa vzácne zhodli aj zástupcovia Smeru a vtedajšej SDKÚ.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, ak nemá nikto ďalšie žiadne doplňujúce návrhy, budeme hlasovať o doplňujúcich návrhoch tak, ako boli predložené. Chcem upozorniť, že návrh, ktorý predložil pán Polaček, presunúť Koncepciu parkovania, sa vylučuje s návrhom, ktorý predložil pán poslanec Grega, stiahnutie bodu. Budeme hlasovať najprv o návrhu presunúť Koncepciu parkovania ako bod 3/1. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 1 - 	za: 12, proti: 12, zdržali sa: 13

p. Raši, primátor mesta - Návrh neprešiel. 
Ďalší je presun bodu č. 30 ako bod 3/2. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 2 - 	za: 15, proti: 2, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta - Ďalej budeme hlasovať o návrhu bodu 3/3 Košice - Európske mesto športu, návrh pána poslanca Polačeka.

Hlasovanie č. 3 - 	za: 18, proti: 4, zdržali sa: 16

p. Raši, primátor mesta - Budeme hlasovať o návrhu zaradenia bodu o Rokovacom poriadku MZ. Pokiaľ mám informácie, tento bod nebol prerokovaný so žiadnym predsedom komisií. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 4 - 	za: 10, proti: 3, zdržali sa: 24

p. Raši, primátor mesta - Budeme hlasovať o materiáli, ktorý navrhol pán námestník Petruško ohľadom Košickej futbalovej arény ako bod č. 26/1. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 5 - 	za: 33, proti: 3, zdržali sa: 2


p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že tento návrh bol zaradený.
Ďalej budeme hlasovať o návrhu 3/4 Kalamita na chodníkoch. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 6 - 	za: 14, proti: 2, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta - Budeme hlasovať o vypustení bodu Koncepcie parkovania, ako navrhol pán poslanec Grega. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 7 - 	za: 13, proti: 2, zdržali sa: 24

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že tento bod sme neschválili.
Ešte budeme hlasovať o zaradení bodu 12/1 Zmena v zložení štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene, ktorý som predložil ja. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 8 - 	za: 34, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať o programe ako celku aj s jeho úpravami. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 9 - 	za: 34, proti: 1, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem vám, že dnes sa budeme riadiť týmto schváleným programom rokovania. 
- - -

Overovatelia zápisnice: 	JUDr. Cyril Betuš a MUDr. Igor Jutka, MPH. 
- - -

Návrhová komisia

p. Raši, primátor mesta - Teraz poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.

p. Jakubov, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, do návrhovej komisie za klub SMER - Sociálna demokracia navrhujem týchto pánov poslancov: Jozef Andrejčák, Jaroslav Kaifer a Marek Kandráč.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, ak nemá nikto pripomienky alebo žiaden iný návrh, budeme hlasovať. Prosím hlasujte o návrhovej komisii v predloženom zložení.

Hlasovanie č. 10 - 	za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem, že na II. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach bude návrhová komisia pracovať v zložení: páni poslanci Andrejčák, Kaifer a Kandráč. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 12. rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
- - -

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

p. Raši, primátor mesta - Vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o mojej činnosti od Ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Koniec roka sa niesol v duchu blížiacich sa Vianoc a podujatí, ktoré mesto Košice pre svojich obyvateľov a návštevníkov pripravilo. Mali sme niekoľkodňový bohatý vianočný program na Hlavnej ulici a s ním spojené tradičné trhy, ktoré mali aj tohto roku svoj charitatívny rozmer. Predajom primátorského punču sa nám spoločne podarilo vyzbierať rekordnú sumu 26 219,67 eur, čím sme prekonali všetky doterajšie charitatívne zbierky. Na slávnostnom Novoročnom koncerte v Historickej radnici sme všetky vyzbierané peniaze rozdelili medzi 3 organizácie: Tanečný klub Elegance Košice; Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Tak ako po minulé roky aj tentoraz sme vianočnú kapustnicu podávali ľuďom bez domova v zariadení Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach, rovnako ako aj v charitatívnom dome arcidiecéznej charity na Bosákovej ulici. V posledný deň uplynulého roka sme strávili spoločne s Košičanmi najprv na oslavách Detského Silvestra potom už tradične so zamestnancami U. S. Steel Košice, ktorí Silvester strávili v práci, a nakoniec na Hlavnej ulici, v rámci osláv organizovaných mestom Košice a spoločne sme privítali Nový rok. Môj pracovný program bol začiatkom roka naplnený tradičnými stretnutiami, na ktorých sa hodnotí predchádzajúci rok a zároveň sa prezentujú plány mesta na nasledujúce obdobie. Takéto stretnutia som mal so starostami košických mestských častí, s rektormi košických univerzít. Prijal som generálnych a honorárnych konzulov zastupujúcich na Slovensku 10 krajín. Absolvoval som stretnutie s novým generálnym konzulom Maďarskej republiky, na ktorom sme hovorili hlavne o pokračovaní nadštandardnej spolupráce Maďarska s našim mestom. Pietnym aktom na Námestí osloboditeľov sme si spoločne s pamätníkmi pripomenuli 70. výročie oslobodenia nášho mesta a v reprezentatívnych priestoroch Historickej radnice sme potom počas slávnostného odovzdávania pamätných plakiet poďakovali všetkým priamym účastníkom boja. Oslávili sme 60. výročie vzniku Knižnice pre deti a mládež mesta Košice, ktorá je jedinou špeciálnou knižnicou na Slovensku orientovanou na prácu s deťmi a mládežou. V rámci osláv bol slávnostne spustený nový knižnično-informačný systém, ktorý umožní knižnici skvalitnenie a zefektívnenie poskytovaných služieb. Bol som na uvedenie do života Lexikónu Košičanov, jedinečnej publikácie, ktorá svojím rozsahom a spracovaním určite nemá obdobu na Slovensku a ktorého prvý diel prináša na takmer 800 stranách neuveriteľné množstvo zaujímavých informácií, ktoré vytvárajú klasický obraz o dejinách Košíc. V priestoroch magistrátu sme spoločne s mnohými z vás otvorili výstavu Návrhov zásad a základných smerov rozvoja mesta Košice. Návrhy vznikli v rámci urbanistickej ideovej súťaže, ktorú realizovalo mesto Košice, na spracovateľa nového územného plánu. Ďakujem pekne za pozornosť. Otváram rozpravu k bodu číslo 1. Nech sa páči, pán poslanec Polaček.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ja by som sa chcel len opýtať, pri tom bohatom programe, ktorý ste nám vymenovali, či máte čas čítať e-maily? Ide mi totižto o to, že som vám poslal niekoľko mailov s rôznymi žiadosťami a teda hlavne sa týkali rozpočtu. Chcel som vás požiadať o nejakú súčinnosť. A odpovede na tieto maily mi neprichádzajú. Tak ja len, že či pri tom bohatom programe, resp. keď vám niekto manažuje ten program, skúsiť vymyslieť, aby ste stihli aj poslancom odpovedať. Či by ste mi nevedeli v tom pomôcť. Ďakujem.

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

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Som veľmi rad, že odpovedáte na otázky, pán primátor. Chcem sa tak isto opýtať, ako povedal môj kolega, pán Polaček, vymenoval ste veľmi bohatý program, aj keď mnoho Košičanov by veľmi rado videlo váš detailnejší program, bohužiaľ nemienite v tomto smere im vyhovieť. Ale chápem vás. Chcem sa vás opýtať jednu vec. Jedna informácia nezaznela vo vašej činnosti za posledné obdobie. A myslím si, že mnoho voličov, pán primátor, a mnoho obyvateľov tohto mesta túto informáciu chce počuť. A to je informácia, koľko vás pán primátor stála predvolebná kampaň na primátora mesta Košice? Bol by som rád, keby ste sa iba neoháňali slovami transparentnosť, ale aj transparentne konali. A bol by som rád, keby ste sa neschovávali za to, že vám to zaplatila strana Smer. Ako kandidát by ste mal veľmi dobre vedieť, koľko vás vaša bohatá kampaň stála. A ako ste sám uviedol na bilbordoch „Spolu meníme Košice", tak by ma zaujímalo, koľko to spolu všetko stálo. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Keď mi dovolíte, rád by som zodpovedal obom poslancom. Pán poslanec Polaček, z mailovej adresy poslancov mestského zastupiteľstva, teda z vašej, ani z pána poslanca Gibódu som žiadne otázky nedostal. Čiže, pokiaľ ste mi posielali  z nejakej adresy, neviem „Pat a Mat“ alebo inej, tak to skončilo v spame. Ale z vašej oficiálnej adresy som nedostal žiadnu. Čo sa týka mojej predvolebnej kampane , nijako nesúvisí s mojou činnosťou. A opakujem, že ako osoba som nedal na kampaň z vlastných prostriedkov nič. Nech sa páči, faktická poznámka. Zapnite pána poslanca.

p. Gibóda, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, v tomto asi medzi nami bude panovať hlboké nedorozumenie, pretože ja si myslím, že to, koľko kandidát vynaložil na svoju kampaň, veľmi súvisí s jeho ďalšou činnosťou v zastupiteľstve, prípadne na pozícii primátora, starostu mesta alebo obce. A je jedno, kto túto kampaň platil, podstatné je koľko stála a akým spôsobom sa k tým peniazom chcete ďalej dostať, to už nechám na vás alebo, prečo ste sa rozhodli toľko investovať, aj keď sa rozhodla do vás investovať, mne je jedno, či vaša strana alebo vaša babka. Mňa nezaujíma, koľko ste investoval vy. Mňa zaujíma koľko stála táto kampaň.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, moja babka zomrela. Tak buďte taký láskavý a ukľudnite svoje vášne. Ja sa teším, že je medzi nami nedorozumenie! Lebo aj dúfam, že to nedorozumenie medzi mnou a vami aj bude pretrvávať. Ja by som veľmi bol nerád, keby ma niekto názorovo stotožňoval s vašimi názormi. A upozorňujem vás ešte raz, že nedotýkajte sa mojej rodiny! Nedotýkajte sa mojej rodiny, lebo to s vami vyriešim mimo mestského zastupiteľstva! A to teraz berte osobne. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Príjemný dobrý deň. Poprosím vážených kolegov, predrečníkov, je druhý bod rokovania a ma mrzí, že zobrali iba polovičnú tabletku. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o hlasovanie.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení, berie na vedomie informáciu primátora mesta o svojej činnosti od Ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 11 - 	za: 31, proti: 3, zdržali sa: 5

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

Bod č. 2
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2014 do 31.12.2014

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 2. Je to Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014. Poprosím povereného náčelníka, aby predniesol správu.

p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka Mestskej polície - Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené vedenie mesta. V rámci bodu 2 vám predkladám Správu o činnosti Mestskej polície za 2. polrok 2014. Dovoľte, aby som vám zhrnul niektoré ukazovatele za rok 2014, ako celoročne, lebo predložené máte len za 2. polrok. Momentálne personálny stav na Mestskej polícii je 238 policajtov. Štyri miesta máme neobsadené, ktoré v rámci takej bežnej fluktuácie. Máme 10 policajných staníc, pričom stanica Stred má vysunuté pracovisko a je na Tatranskej ulici. Na týchto staniciach spolu slúži 222 policajtov. Zvyšok, desať, to sú operační príslušníci, 1-krát vedenie, traja sú na oddelení služieb a dvaja na školiacom stredisku. Aby ste mali taký prehľad, že koľko asi policajtov je momentálne po staniciach. Na stanici Stred je 69 policajtov, Západ 23, Východ, t. j. Furča 16, Jazero 17, Šaca 14, KVP 16, Juh 28. Tam podotýkam, je aj odťahová služba. Ťahanovce má 15, Luník IX 8 a Sever 16. Na štyroch staniciach chýbajú po jednom policajtovi. To je myslím Západ, Ťahanovce, Jazero a Šaca. Tam sú ešte neobsadené po jednom mieste. 
Rád by som ešte spomenul niektoré priestupky, ako boli riešené alebo, koľko sme riešili, lebo v podstate riešime len priestupky. Spolu za celý rok 2014 sme riešili spolu 42 621 priestupkov. Z toho v doprave bolo 26 190, to je  61 percent. Porušenie VZN bolo 11 151 priestupkov, to je 26 percent, a iné priestupky, tzn. z priestupkového zákona 5 280 to je 12,4 percent. Spolu sme udelili 20 891 pokút na sumu 365.000 eur. Na mestskú políciu bolo adresovaných spolu 34 sťažností, z toho boli 3 vyhodnotené ako opodstatnené. Zatiaľ ďakujem. Ešte môžem, kamery, momentálne obsluhujeme 68 kamier. Samozrejme, nie všetky sú, ... niekedy vypadnú a takto, ale 68 kamier máme v správe a plus ešte k tomu je 18 kamier v Mestskom parku. Tie však sa ale nahrávajú priamo. V mestskom parku tam je 18 kamier - 9 statických, 9 otočných. Asi toľko.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k bodu číslo dva. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Chcem sa pána zastupujúceho náčelníka len opýtať, aké opatrenia alebo aké riešenia vlastné sú v súčasnosti na riešenie našich ľahkých diev, ktoré nám postavajú na Svätoplukovej ulici a Pri pošte 2? Viem, že tam sa nejaký kamerový systém robí, a tak ďalej, jednoducho tie devy tam stoja ďalej. A jediné riešenie je vyháňať ich odtiaľ preč. Vieme, že tá prostitúcia trestná nie je, ale treba ich vyháňať preč, nedať im pokoj. Takže by som chcel vedieť, že či aj na úrovni mesta a na úrovni mestskej polície naozaj sú tieto riešenia prijaté? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Pán náčelník, najprv dajú poslanci otázky a potom, zodpoviete naraz. Dobre? Čiže ďalší poslanec, nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Dobrý deň pán náčelník, zastupujúci náčelník. Ja by som sa chcel opýtať, boli sme informovaní o tom, že mestská polícia má niekoľko staníc a iba jedno jediné vysunuté pracovisko. Ja by som sa chcel opýtať, aké je zdôvodnenie? Resp. či to vysunuté pracovisko má opodstatnenie? A predsa len, stanica Stred má najsilnejšie zastúpenie, čo sa týka mužstva. Či táto stanica má opodstatnenie iné, ako iba pre pána Brixiho? Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči, pán poslanec Brixi s faktickou.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne pán primátor. Kolegyne, kolegovia, budem vecný. Takže, pán poslanec Gibóda, každá stanica, každé vysunuté pracovisko, má v dobe, kedy je porušovanie verejného poriadku na verejných priestranstvách každodenným javom, svoje opodstatnenie. A veľmi by som vám doprial, aby ste takúto stanicu mali aj na Severe. Vďaka Bohu, niekoľko stovák až tisíc obyvateľov Starého Mesta, ktorí žijú na Kuzmányho sídlisku si túto stanicu vyprosili. Takže pokiaľ vy prídete s aktivitou, ktorá bude smerovať k tomu, že takúto stanicu bude môcť na Severe zriadiť, myslím si, že nikto vám, ani mestskej polície, takémuto zámeru nepovie „Nie“. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ďalší do rozpravy prihlásený.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Moja otázka smeruje k stredisku Sever, kde pán náčelník spomínal, že 16 policajtov. Mňa by zaujímala vízia ďalšieho rozširovania tejto stanice z toho dôvodu, že Mestská časť Košice - Sever má 55 kilometrov štvorcových. Je to štvrtina územia mesta Košice. Plus do tohto strediska patrí aj Mestská časť Kavečany. Čiže z tohto dôvodu, by som chcel poznať v nejakom najbližšom horizonte niekoľkých rokov, čo sa bude vlastne na stredisku Sever ďalej diať. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Pán náčelník, nech sa páči, boli položené otázky.

p. Palčik, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Čo sa týka pána poslanca Ihnáta, sám ste nazval, že nie je to trestné. Vízia je taká, že fakt v podstate my chodíme tie prostitútky, ktoré poskytujú služby, tam ich len kontrolovať, sledujeme na kamerovom systéme, pokutujeme ich za drobné priestupky, tzn. nejaké znečisťovanie verejného priestranstva. A nemáme ani jeden podnet, kde by oni obťažovali nejakého občana. Ani jeden za celý rok neprišiel takýto podnet. A v podstate vtedy by sa najviac dalo, najväčšia sankcia by mohla byť, keby došlo fakt k tomu, k takémuto konkrétnemu obťažovaniu, a ten by to prišiel oznámiť. A to už potom by sme mohli riešiť v rámci priestupkového zákona alebo dokonca aj podozrenia z nejakého trestného činu. Iné na to neexistuje, len im znepríjemňovať život. 
Pán poslanec Gibóda - vysunuté pracovisko Tatranská. Tak, ako povedal pán poslanec Brixi, bolo to na vyžiadanie občanov. Tam by som trošku povedal, že fakt tá Tatranská, to je Kuzmányho sídlisko, trošku dopláca na to, že to patrí pod stanicu Stred, tam je hlavná priorita Hlavná ulica, park a ulice Kováčska a Mäsiarska. A tí občania sa niekedy právom sťažujú, že tam menej vidia tých policajtov, a preto sa to tam zriadilo. Lebo vieme, že tam to je preplnené, keď tam parkujú z okolitých firiem, tam sa nedá po tých uliciach otočiť, zastaviť. Takže z toho titulu, a sú tam aj veľa starých občanov, ktorí potom to majú bližšie na oznámenie nejakých podnetov, alebo podávanie oznámení priamo tam na tomto vysunutom pracovisku. Z toho titulu sa to zriadilo. 
Čo sa týka Severu, vízia. Sever, viem, že bol len minulý rok zriadený alebo proste predminulý rok. Prvý rok fungujú. Dali sme tam vtedy také stavy, aké sa dali. Vtedy sme začali s pätnástimi. Minulý rok som tam navýšil jedno miesto, na 16. Samozrejme, Sever má svoje opodstatnenie, aby sa tam ešte navýšili nejaké miesta z toho titulu, že fakt je to, ako, čo sa týka veľkosti, je to jedna z najväčších mestských častí. A je tam aj množstvo spoločenských akcií, ktoré prebiehajú na Aničke, na Bankove, na Baránku, atď., futbalové zápasy sú tam. Takže my vieme, že tam tá stanica sa ukázala ako opodstatnená a uvažujeme v budúcnosti, že by sme tam ešte navýšili nejaké miesta. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Gibóda, chcete dať procedurálny návrh? Ukážte len, či áno, či nie, lebo ak nie procedurálny návrh, nezapínajte pána poslanca Gibódu a zapnite pána poslanca Brixiho. Nech sa páči, ako reakcia na pána náčelníka.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Pán primátor, kolegyne kolegovia, ja by som len chcel nadviazať na slová pána náčelníka, aby sme sa vyhli nejakému zbytočnému politikárčeniu. Na Kuzmányho sídlisku je okrem niekoľkých základných škôl, niekoľkých škôlok aj množstvo podnikov, ktoré systematicky rušia nočný pokoj, kľud. A preto som nielenže trval na tom, aby táto stanica na Kuzmányho sídlisku bola pred rokmi zriadená, ale dokonca som pána náčelníka požiadal listom minulý rok, aby zvýšil počet hliadkujúcich policajtov v danej lokalite a pôsobiacich na stanici Stred o minimálne štyroch, štyri pešie hliadky alebo jednu cyklohliadku. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Hlási sa zástupca starostu mestských častí, pán starosta Kažimír, nech sa páči.

p. Kažimír, starosta MČ Košice - Krásna: Ďakujem pekne vážený pán primátor. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja len chcem za Krásnu určite poďakovať, možnože ste si všimli, ja neviem, či to je aj v iných častiach mesta, ale za prácu mestskej polície, ktorá  má na starosti Jazero a Krásnu, a hlavne čo oceňujem, je denná účasť policajtov, mestských policajtov, na priechodoch pre chodcov pri základných školách v Krásnej. Neviem, či štátni policajti ešte to robia, či chodia na tie priechody, ale mestských policajtov v Krásnej vidím dennodenne. Takže ďakujem.

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

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Pán primátor, ja som sa hlásil s faktickou poznámkou na svojho predrečníka, pána Brixiho. Neviem, čo to má spoločné s procedurálnym návrhom. Je to už niekoľkýkrát, čo ste ma odsekli od hlásenia sa v rámci diskusie. Je mi to ľúto, porušujete síce Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Pán primátor, pán Brixi, ja sa ospravedlňujem, určite tu došlo k nedorozumeniu vo veci mojej poznámky. Ja som nechcel spochybniť potrebu prítomnosti mestských policajtov na Kuzmányho sídlisku. Naopak, túto potrebu vnímam a je mi tlmočená aj obyvateľmi, ktorí v tejto časti bývajú, ktorí si naopak myslia, že mestskí policajti by mali byť, tak ako pán Brixi povedal, viditeľnejší viac v uliciach a nie sedieť na zadku v nejakom vysunutom pracovisku. Takže to je to, na čo som chcel poukázať, či má vysunuté pracovisko zmysel. Ale vidím, že pre vás dvoch nie. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. A pred hlasovaním vás chcem upozorniť, ctený pán poslanec, že vy porušujete rokovací poriadok, pretože ste na faktickú poznámku pána poslanca Brixiho chceli zareagovať faktickou poznámkou, čo nie je možné. Preto som sa vás pýtal, či dávate procedurálny návrh. Tento ste nedali. Tak vás poprosím, láskavo, keďže ste skúsený komunálny politik z miestnej časti, aby ste si čítali rokovací poriadok. Rozprava bola ukončená, takže prihlásiť sa nemôžete, čo predpokladám tiež viete. Nech sa páči, návrhová komisia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti Mestskej polície od 01.07.2014 do 31.12.2014.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 12 - 	za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 3
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme ku bodu číslo 3. Poprosím pani Ing. Jakubíkovú, hlavnú kontrolórku mesta, aby uviedla Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Nech sa páči, máte slovo.

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka mesta - Ďakujem za udelenie slova. Vážené mestské zastupiteľstvo a pán primátor, dovoľte nám vás informovať o kontrolnej činnosti, ktorú sme vykonávali od predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva. V elektronickej forme ste mali k dispozícii Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014, Správu o výsledkoch kontrol a Správu o činnosti hlavného kontrolóra od predchádzajúceho riadneho rokovania mestského zastupiteľstva a Stanovisko k rozpočtu. Kontrolná činnosť bola vykonaná v týchto subjektoch, v Dopravnom podniku mesta Košice, v Mestskom futbalovom klube Košice, v Meste Košice, v Centre voľného času a siedmich školských zariadeniach. 
V krátkosti uvediem kontrolné zistenia a začnem Dopravným podnikom mesta Košice. Kontrolné zistenia poukázali na nedodržiavanie zásady transparentnosti procesu verejného obstarávania, nedostatočné venovanie pozornosti vymáhaniu pohľadávok z obchodného styku, vytváranie neproduktívnych nákladov, ktoré sa podieľajú na znížení hospodárskeho výsledku z dôvodu oneskorených úhrad záväzkov a následného účtovania úrokov z omeškania, nesprávne zaúčtovanie nákladov, čiže nadspotreby pohonných hmôt, čo má negatívny dopad na vyčíslený hospodársky výsledok za rok 2013, a s tým súvisia aj nedodržiavanie internej smernice pre určovanie a vyhodnocovanie prevádzkových noriem spotreby pohonných hmôt. Uzatváranie nájomných zmlúv za nebytové priestory nebolo v súlade s Pravidlami prenajímania a kontrolovaný subjekt má problém nájsť voľné zdroje na krytie svojej investičnej činnosti a tento nedostatok kompenzuje cudzími zdrojmi. Ďalšie bližšie konkrétnejšie zistenia sú uvedené v správe. 
V prípade Mestského futbalového klubu Košice, predmetom kontroly bolo použitie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta a kontrola sa týkala roku 2013 na bežné výdavky v celkovej sume 300.000 eur. Vykonala sa aj kontrola prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly z roku 2012. Kontrolou plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly bolo zistené, že všetky úlohy boli splnené. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Nebol vypracovaný protokol o výsledku kontroly. Zo strany kontrolovaného subjektu, nebolo potrebné prijímať žiadne opatrenia. 
Na Meste Košice bola v súčinnosti s mestom, ako správca miestnej dane, vykonaná kontrola zameraná na miestne dane. Táto kontrola je rozdelená na dve samostatné kontroly, a to z dôvodu rôzneho predmetu kontroly. Prvá kontrola sa zamerala na užívanie verejného priestranstva počas záveru sezóny roka 2014. Kontrole bolo podrobených 68 subjektov z deväťdesiatich štyroch. Kontrolou bolo zistené nedodržiavanie lehôt splatnosti dane uvedených v rozhodnutiach. Nedostatky boli zistené pri sedemnástich subjektoch. Na konci roka sa zahájila druhá etapa kontroly, týkajúca sa dane za ubytovanie. Táto kontrola sa vykonáva v súčinnosti na tvare miesta subjektov a zároveň sa vykonáva aj vyhľadávacia činnosť v súčinnosti so Štatistickým úradom, Živnostenským úradom a Štátnou políciou Slovenskej republiky. 
V školských zariadeniach bola kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich vykonaných kontrol, a v Centre voľného času bola kontrola zameraná na hospodárenie s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov. Táto kontrola sa zamerala na obdobie roka 2013. Bližšie informácie sú uvedené v Správe o výsledkoch kontrol. V súčasnosti sa vykonáva opätovne následná finančná kontrola v Mestskom futbalovom klube a. s., na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 653. Táto zmena bola vyvolaná závažnými podnetmi od občanov. Z uvedeného dôvodu sa pripravila zmena Plánu kontrolnej činnosti, a to presunom kontroly spracovania stanovísk predaju majetku v zmysle platných predpisov a kontroly stanovenia výšky odpredajnej ceny na nasledujúci polrok 2015 a nahradiť ju kontrolou týkajúcej sa poskytnutej dotácii Mestskému futbalovému klubu za rok 2014. Za pozornosť vám veľmi pekne ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani hlavná kontrolórka. Otváram rozpravu k bodu číslo 3. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, máte slovo.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Ako vieme sú tu poslanci, ktorí sedeli ešte v septembri minulého roku a sme sa tu bavili o Dopravnom podniku mesta Košice, o vážnej situácii v tomto podniku. V súčasnosti sa obávam, že je na 90 percent zadlžený tento podnik, aj viac možno. Nuž, čo sa týka kontroly, vieme, že v máji roku 2014 tam bola určitá situácia, kde bolo podozrenie na krádež pohonných hmôt, atď., atď. Na základe tohto prebehla hĺbková kontrola. Počuli sme výsledky tejto kontroly. Bolo, čo počúvať. Naozaj bolo, čo počúvať, no a treba povedať, že nechcem dlho rozprávať, lebo sa budem k tomu viacej venovať potom, pri pánoch s DPMK, keď ich budeme usádzať do stoličiek opätovne. Tak sa chcem opýtať hlavnej kontrolórky len jedinú otázku. Či vie o krádeži pohonných hmôt? Či vie o krádeži náhradných dielov? A či vie o krádeži elektroinštalácie z autobusu výpravy, ktorý bol pripravený na výpravu a bolo podané trestné oznámenie dňa 25. 11. 2014. Pýtam sa pani hlavnej kontrolórky, či bola informovaná vedením podniku? Lebo Dozorná rada dopravného podniku, ja ako jej člen, doterajší člen, o ničom neviem. Takže by som vás poprosil o odpoveď, ďakujem. A v iných intenciách tohto prípadu sa budem venovať potom pri usádzaní pánov z DPMK do ich stoličiek. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pani poslankyňa Blaškovičová. Potom by som poprosil pani hlavnú kontrolórku, aby zodpovedala všetky otázky. Poprosím vás, aj si ich poznačte, keď ich bude viacej. Ďakujem.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno prajem, pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja som si tú správu prečítala. Čo ma zaujalo, ja viem, že tá kontrola bola skončená len teraz. Pani kontrolórka, ako sa vlastne budú riešiť tie nedostatky, na ktoré ste prišli v dopravnom podniku? Lebo ja neviem si predstaviť, že ja by som podpísala nejakú zmluvu alebo vyplatila faktúru, kde jednoducho zo dňa na deň niekto by si vymyslel, že o 12 hodín navyšujú službu a nikto by si to neoveril. A nenašla som vyčíslenie, že o koľko vlastne dopravný podnik musel za túto strážnu službu zaplatiť viac za to obdobie, kedy jednoducho faktúry boli navýšené. Takže celkom by ma zaujímalo, že aká je to čiastka v konečnom dôsledku. A v konečnom dôsledku celkové finančné vyčíslenie, ktoré vy ste našli ako nedostatky vašou kontrolou. A ešte sa priznám, celkom ma zaujalo, keďže dosť nedávno som opätovne prišla do styku s nejakou pokutou, ktorú vymáhal pán právnik, ktorý je iniciálkami menovaný v tejto správe. Je to normálne a bežné, že z pokút vo výške 350 000 skoro 40 percent ide jeho právnej kancelárii? To naozaj túto zmluvu máme už tak veľmi dlho podpísanú s týmto právnikom, že z 350 000 sa uspokojíme s osemdesiatimi dvoma? Ďakujem pekne.


p. Raši, primátor mesta - Poprosím o vyjadrenie pani hlavnej kontrolórky a potom by som poprosil aj zástupcu dopravného podniku, aby sa k týmto skutočnostiam ... tak, ešte počkáme pani hlavná kontrolórka. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ja len veľmi krátko. Chcem sa spýtať na verejné obstarávanie. Bolo spomenuté, že boli zistené porušenia aj v tejto časti. Mňa zaujíma, aký ďalší postup vyplynie z toho, že bolo tu nejaké zistenie porušenia, či sa dajú nejaké podnety na Úrad pre verejné obstarávanie. A s tým súvisí aj druha časť mojej otázky, nakoľko v minulosti, ako občan, keď som chodil na tieto zastupiteľstva, tak v týchto správach sa mnohokrát objavilo i v rámci EHMK, napr. že bolo porušené verejné obstarávanie. Teda ma zaujíma, či tieto informácie zaspali niekde v dokumentoch, alebo či sú aktívne? Či sa niečo s nimi deje? Alebo akú pomoc, prípadne pani kontrolórka potrebuje, aby sme sa pohli aj v týchto veciach. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže najprv dostane slovo pani hlavná kontrolórka, potom jeden zo zástupcov dopravného podniku. Nech sa páči.

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka mesta - Ďakujem za slovo. Tak, aby som odpovedala na prvý príspevok alebo dotaz pána poslanca Ihnáta. Túto informáciu na Útvare hlavného kontrolóra sme nedostali, ani s ňou nedisponujeme. 
Pani poslankyni Blaškovičovej odpoviem písomne na všetky dotazy, ktoré dala, lebo chce konkrétne vyčíslenie a tie ostatné náležitosti dostane. 
Čo sa týka opatrení, pri skončení kontroly sa spíše správa, následne o finančnej kontrole a zároveň kontrolovaný subjekt je povinný prijať určité opatrenia. Tieto opatrenia sú aj zverejnené. Máte ich k dispozícii. Ku každému jednému zisteniu je aj prijaté opatrenie, ktoré my následne chodíme kontrolovať. Či tento subjekt túto povinnosť si splnil a prijal opatrenia. Čiže, ešte raz zopakujem, ostatné veci vám pošlem v písomnej forme. A to isté sa týka pána poslanca Polačeka. Ďakujem za pozornosť.

p. Raši, primátor mesta - Poprosím o vystúpenie zástupcu Dopravného podniku, ku skutočnostiam aj k otázkam, ktoré položili poslanci mestského zastupiteľstva. Pán generálny riaditeľ, nech sa páči.

p. Hrehorčák, generálny riaditeľ DPMK - Dobrý deň pán primátor, kolegovia poslanci, poslankyne. K pánovi Ihnátovi, áno bolo zistené určité konanie, ktoré bolo v rozpore s tým, že sa odcudzili nejaké veci z autobusu stojaceho v areáli DPMK. Naozaj na to vedenie podalo trestné oznámenie. Momentálne orgány činné v trestnom konaní konajú. Budeme informovať po ukončení vyšetrovania. 
A čo sa týka dotazu pani Blaškovičovej, my sme viackrát tejto advokátskej kancelárii poskytovali informácie. Aj médiám. Vieme podať písomnú správu vám. A advokátska kancelária dostáva vlastne iba trovy súdneho konania. Celá istina ide pre dopravný podnik. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta – No, čiže, lebo to je dosť rozdielna informácia, ktorú sme dostali ohľadom tej advokátskej kancelárie.

p. Hrehorčák, generálny riaditeľ  DPMK- Ešte raz, celá suma, ktorá je, prináleží dopravnému podniku z pokuty, je vymáhaná v dopravnom podniku. Dopravný podnik neplatí žiadne peniaze advokátskej kancelárii. Advokátska kancelária dostáva peniaze zo súdnych trov.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne. Dosť dôležitá informácia. S faktickou poznámkou pán poslanec Ihnát, na pána generálneho riaditeľa. A potom v rozprave budeme pokračovať.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Ja ku odpovedi pána generálneho riaditeľa len toľko, že ak ako člen dozornej rady, keď som sedel na stretnutiach s vedením podniku, tak sme vychádzali seriózne, naozaj, sme si povedali priamo do očí tie veci, ktoré bolo treba. Takže ja proti jeho osobe nemám absolútne nič. Ale pravda je taká, ja som si zisťoval veci v dopravnom podniku, odpoveď polície už je na svete. Prípad bol zatiaľ odložený. Bol odložený z toho dôvodu, že nebolo možné trestné stíhanie začať voči konkrétnej osobe v zmysle trestného poriadku. A tým pádom vlastne sa čaká na to vlastne, že či sa nájde takáto osoba, ktorá to vykradla. Kamerové záznamy údajne z tých dní, nič. Nejak, ako tá dokumentácia je nulová. No a mňa dojala len jedna vec, pán generálny riaditeľ, a to je priamo odpoveď na vás. My sme v máji mali ten prípad, ja som počítal s tým, že keď už aj k odvolaniu nedošlo na septembrovom zastupiteľstve, tak jednoducho tu vzniklo ponaučenie, a že jednoducho naozaj tie kontrolné činnosti a tie mechanizmy v tom podniku budú pôsobiť tak, že ku žiadnym takýmto elementom krádeží už nedôjde. A je tu ďalšia krádež. Vidíte to! A to je okolo 200 litrov nafty. No, niekto povie: „Však to je len 300 eur!  Ihnát, čo sa rozčuľuješ? 300 eur! Kradnú aj viac.“ Som poslanec mesta, ktorý má dbať o každý jeden eurocent, ktorý sa otočí v tomto podniku. A nielen v tomto podniku, aj v tomto meste. Som kontrolný orgán tohto mestského zastupiteľstva. To je všetko. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Myslím si, že to isté si myslí aj dopravný podnik. Čiže aj či liter, či 1000 litrov, tak isto má byť rovnako vyšetrené. A určite to aj vyšetrené bude. Takto, myslím si, že je záujem vás aj všetkých ostatných. Nech sa páči, pokračujeme v rozprave. Poprosím, nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa chcem ospravedlniť kolegom, aj pani kontrolórke. Verím, že pán primátor mi nezoberie slovo, ale v poslednom bode, ma zastavil, že nedodržiavam rokovací poriadok. Chcel by som ho upozorniť na § 44 Rokovacieho poriadku, kde sa uvádza: „Poslanci majú v rozprave právo na faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie posledného rečníka.“ Nie je tu uvedené, že nemôžu reagovať na faktickú poznámku. Zároveň by som chcel pána primátora upozorniť, aby, keď sa chce zapájať do diskusie, činil tak v rámci diskusie. A nie po jej ukončení, keď už poslanci nemajú možnosť na neho reagovať. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto vystúpeniu, k Správe činnosti hlavného kontrolóra a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, po A) berie na vedomie, po 1) Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, po 2) Správu o výsledkoch kontrol vykonávaných v subjektoch podľa predloženého návrhu, po 3) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Košice na rok 2015. A po B) schvaľuje Zmenu v pláne kontrolnej činnosti UHK mesta Košice na 1. polrok 2015 a to presun spracovania stanovísk k predaju majetku v zmysle platných predpisov a kontroly stanovenia výšky odpredanej ceny na 2. polrok 2015 a zaradenie kontroly použitia finančných prostriedkov spoločnosti MFK so zameraním na dodržiavanie účelov použitia prostriedkov ako aj hospodárnosti efektívnosti a účinnosti do plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015.“ 

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

Hlasovanie č. 13 - 	za: 36, proti: 0, zdržali sa: 1

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

Bod č. 4
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2015 – 2017

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 4, ktorým je Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2015 až 2017. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh programového rozpočtu je spracovaný v súlade s legislatívou, stanovenými prioritami mesta na rok 2015 a zahŕňa aj rozpracované a nedokončené projekty z predchádzajúceho roka. Rozpočet rešpektuje finančné možnosti mesta vychádza z očakávaných príjmov mesta. V nich sú zahrnuté podielové dane zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré tvoria takmer 50 percent rozpočtovaných bežných príjmov mesta. Ostatné miestne dane, nedaňové príjmy, granty, transfery zo štátneho rozpočtu na výkon prenesenej funkcie a finančné prostriedky z fondov EÚ, ktorých podiel je v objeme takmer tretiny z celkových rozpočtovaných príjmov mesta. Mestský rozpočet na rok 2015 obsahuje hlavné priority na rok 2015 vrátane všetkých dokončených projektov a projektov, ktoré majú byť začaté, realizované v roku 2015. Je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni takmer 222 mil. eur, v ktorých sú zahrnuté ako som už povedal takmer v 30 percentách aj príjmy z európskych fondov. Čo sa týka podielových daní, určite ste si všimli, že novela zákona č. 564 z roku 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a nariadenie vlády číslo 668 z roku 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, podľa nich sa v roku 2015 zvyšuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb z doterajších 67 percent na 68 a pol percenta, čo zároveň znamená nárast týchto príjmov aj pre naše mesto. Čo je dôležité povedať, že väčšia časť týchto príjmov, teda finančné prostriedky takto získané musí mesto v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2015 prednostne použiť na zvýšené výdavky na mzdy a platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, zvýšené výdavky na mzdy, platy, zamestnancov verejnej správy vrátane zamestnancov našim rozpočtových a príspevkových organizácií. Tak, ako to hovorí kolektívna zmluva. Ďalšou zmenou, čo zaujíma najmä starostov našich mestských častí, je podiel pre mestské časti, ktorý sa oproti roku 2014 navýšil o 4,3 percenta. Čo je ale dôležité, pri prepočte sme vychádzali z aktuálneho počtu obyvateľov mesta. Podľa Štatistického úradu, posledné číslo štatistickým úradom dodané bolo 239 797 obyvateľov. Pri rozdelení pre jednotlivé mestské časti sa vraciame ku systému prerozdeľovania, a to je rovnaká sadzba na jedného obyvateľa pre tzv. malé a veľké mestské časti. Vychádzali sme pritom z priemernej sadzby na obyvateľa vypočítanej zo sumy podielových daní poukázaných mestským častiam v roku 2014 a počtu obyvateľov k poslednému číslu, ktoré sme mali zo Štatistického úradu. Túto sumu sme na obyvateľa navýšili o euro 50 a výsledkom je podiel, pre navýšenie podielu pre malé a pre veľké mestské časti. Teda z všetkých dvadsiatich dvoch mestských časti má 16 navýšený rozpočet, 6 z nich má rozpočet znížený. Ale opakujem, vraciame sa po troch rokoch ku návrhu podielu na obyvateľa. Ostatné položky rozpočtu máte uvedené v predloženom rozpočte a v prípade vašich akýkoľvek otázok sú pripravené odborné útvary. Ešte sa vrátim k jednej informácii, rozpočet je predkladaný v súlade s platnou legislatívou a jeho schválenie mestským zastupiteľstvom. Po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve a po mojom podpise bude rozpočet platný. Jediný orgán, ktorý mal kompetenciou rozpočet vrátiť na dopracovanie bola Rada starostov. Na Rade starostov bol rozpočet mesta Košice, okrem jedného hlasu, ostatnými hlasmi schválený. Ďakujem pekne a otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor za slovo. Rozpočet som si preštudoval. Nebudem teraz poukazovať na to, že neprešiel komisiami, lebo komisie ešte nie sú kreované, atď., ale prešiel tou mestskou radou, takže sa pozerám na to, že je to relevantné, je to v poriadku. Čo sa týka rozpočtu chceme sa poďakovať za Sídlisko Ťahanovce, naozaj, za tú cestu na Ázijskej triede, že sme aj s vedením mesta nejak dobojovali, všetci tí poslanci mesta, starosta, ako tiež bývalý starosta, a sa to dobojovalo do toho stavu, aby tá cesta na Ázijskej triede bola zrenovovaná tohto roku. Ďalej tak isto, aby sme dokončili ten rigol nad Hanojskou ulicou. To je tiež veľmi podstatný fakt. No a chcem sa trošku povenovať jednej vecí. Keď ste si všimli tak v závere tohto rozpočtu, tohto programového rozpočtu, je jedna cifra 6 mil. 410 tisíc eur. Veľmi zaujímavá cifra, o ktorej vieme vlastne tí, ktorí tu pôsobíme nejaký čas, tak vieme o tom, že sa jedná o Strellingstav. A tento Strellingstav vlastne je tam aj potom ako podtón, že ušetríme takto 250 tis. eur vlastne do mestského rozpočtu, tak to je to ako myslené. Samozrejme sme si vedomí toho, je tam právoplatné rozhodnutie súdu a vykonateľné rozhodnutie súdu. Takže musíme potom aj konať. Len stále mi nejde do hlavy jedna vec. Ako mestský poslanec stlačím tlačidlo a odsúhlasím rozpočet. Všetko je fajn. Otočím sa, idem domov, lenže aj generácie sa ma môžu pýtať: „Vy ste našli vinníka toho stavu?“ Kto je vinník vlastne toho stavu? Povedzme si, kto je vlastne vinníkom toho stavu? Stále ideme hlasovať o niečom, a vo vzduchu je vinník. A my ideme hlasovať: „Veď 6 mil. odíde preč.“ Aspoň sa bavme, aspoň náznakom, že kto za tento stav mohol? Nie my, ani vy nie, pán primátor, ako v tom čase, ale niekto za to môže. Tak povedzme aspoň, nazvime to, pomenuje to, čo to vlastne je. Ešte jednu vec som chcel, pán primátor. Obrátil sa na mňa pán Varga, od vás, z Barce. Tam sa jedná o nejakú skládku alebo niečo podobné. Údajne riešite to, takže vlastne sa pýta, či je to v rozpočte a, že či je to rozpočtované a či sa s tým počíta? Takže, aby ste vedel o tom, že pán Varga sa obrátil na poslancov mestského zastupiteľstva, nielen na mňa. Na všetkých snáď. To je tá ďalšia vec. Chcem poprosiť ešte o jednu vec. Mnoho akcií, napr. máme tam jednu cestu, s referátom dopravy som riešil cestu na Podhradovej, pri jednom dome. Pán Cichanský o nej vie. Chcem vás poprosiť pán primátor, aby bolo to vyškrtané vonku, bolo to aj v pláne, potom nie v pláne, potom to bolo vyškrtané. Chápem, že treba šetriť, ale bolo by dobré, keby sa kompetentní prišli na tú cestu alebo ten problém k tomu domu pozrieť. Tak, aby sa to buď potom zmenou rozpočtu nejak dalo alebo niečo podobné. Naozaj, je to katastrofálny stav tam. Ďakujem veľmi pekne. Toľko.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec. Poprosím pán riaditeľ, dať si poznámku aj k tomu pánovi Vargovi, lebo viem, že už nejaké rokovania boli. A je to sused odvedľa, aj minule ma zastavil a mi to vravel. Myslím, že to rieši životné prostredie, ale zistíme to. Nasleduje pán poslanec Gál, po ňom pán poslanec Polaček. Nech sa páči.

p. Gál, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. V podstate mal by som len nejaké 2 - 3 otázky na rozpočet, ku Programu 5, Podprogram 2 Modernizácia električkových tratí. Chcel by som sa spýtať, či je nutné teraz žiadať toľko miliónov eur, keď vlastne sa píše v rozpočte, že mesto sa len uchádza o projekty. Či je nutné teraz to schvaľovať, alebo v prípade, že mesto by bolo úspešné by sme to schvaľovali v nejakej dodatočnej zmene počas roka. Či vôbec je realizovateľnosť týchto štúdií IKD, ktoré sú tu spomínané v rozpočte? Či je to reálny projekt pre mesto. Možnože aj pán poslanec Jakubov by mohol vlastne sa spolupodieľal na tom, ako viceprimátor, ale nemusíte priamo ako vy, ako pán primátor. 
Potom pri Programe 3, Podprogram 7 Európske mesto športu 2016 mi úplne nebola jasná suma 50 tis. eur na aké aktivity bude určená? Pretože v rozpočte je 33 tis. eur nasmerovaných na podujatia pre verejnosť, ale zároveň aj týchto 50 tis. eur má rovnaký názov položky. Takže o aký typ akcie sa jedná? To by ma zaujímalo, keby ste mohli odpoveď. A v podstate môj posledný dotaz, aký je stav Rezervného fondu, ak tam presúvame nejakých 7 mil. eur? Či vieme teraz túto položku, pretože predpokladám, že možno tiež sa využije pri spolufinancovaní projektov, o ktoré sa uchádzame. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím ešte ďalšie otázky a potom by ich pán riaditeľ alebo poverení pracovníci zodpovedali. Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Halenár.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, rozpočet nie je len o finančných ukazovateľoch, ale aj o víziách a cieľoch smerovania nášho mesta. Je to najdôležitejší dokument, ktorý rozhoduje o základných otázkach života mesta. Uvedomujúc si túto skutočnosť som požiadal primátora tohto mesta 3. februára, 5. februára, atď., o zaslanie programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 so všetkými rozpočtovými zmenami a rozpočtovými opatreniami, ktoré boli vykonané. Zároveň som žiadal o zaslanie konečného, resp. úplného čerpania programového rozpočtu za rok 2014, nakoľko uzávierka v rozpočtových organizáciách sa robí nie v marci, ale 31. januára. Dnes je február. A tak isto som poprosil pána primátora o zvolanie pracovného stretnutia poslancov, aspoň najneskôr, hoc aj včera, citujem: „najneskôr deň pred zastupiteľstvom k návrhu programového rozpočtu, kde by sme si v užšom kruhu rozdiskutovali a zároveň dostali vysvetlenie k jednotlivým položkám rozpočtu mesta“. Vážení kolegovia, ja nemôžem súhlasiť s rozpočtom, o ktorom vidím zhluk čísel. Tento zhluk čísel síce má aj textovú časť, ale ak nevidím, a dnes je február, skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2014, ak nevidím niektoré súvislosti, nehovoriac o tom, že finančná komisia je len predseda a zaujímal by ma aj jeho názor, tým pádom ho aj vyzývam, aby sa vyjadril k rozpočtu, nemôžem za tento rozpočet hlasovať. Ja by som tu mohol položiť milión otázok, ale nechcem kolegov zdržiavať tým, že tu budem donekonečna sa pýtať ku každej jednej položke. Pretože rozpočet, ako som povedal, je najdôležitejší dokument. Nič iné, žiaden iný nástroj poslanci mesta Košice nemajú na to, aby vyjadrili a vymedzili mantinel smerovania tohto mesta. Už len položka ako je napr. dane za psa vyberieme 220 tis. eur, ale do systému vložíme 30 tis. Pritom v tých 30 tisícoch sú teda, aj útulok pre psov, exkrementy a investícia pre mestské časti, aby prípadne si mohli pomôcť v nejakom venčovisku. Celý tento systém je nastavený nedokonale. Preto dávam pozmeňujúci návrh, lebo zbytočne tu budeme rozprávať o položkách. V uznesení, kde poverujeme pána primátora, posledná veta pán primátor je povedané: „poverujeme primátora mesta Košice podľa ustanovení atď., že má kompetenciu robiť nevyhnutné presuny v rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov“. Tzn., že pán primátor, nech tu schválime hocičo, s týmto rozpočtom môže ľubovoľne nakladať. Teda celá diskusia je úplne zbytočná a fatálna. Pretože táto veta je najdôležitejšia. Ten môj pozmeňovací návrh je, posledná veta, kde poverujeme pána primátora, bude znieť: „o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni jedného percenta celkových príjmov a výdavkov“. Teda vsunieme tam len jedno jediné číslo a to je „jedno percento“. To je všetko. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - S reakciou, s faktickými poznámkami pán poslanec Gál, Jakubov a Gaj, nech sa páči.

p. Gál, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. Len v krátkosti, samozrejme aj mňa mrzí, že to nebolo v komisiách prejednaný tento rozpočet. Je to dosť vážny dokument. Ale na druhej strane si myslím, že tu je dosť široká pôda na diskusiu, a keď bude treba môžeme tu byť aj celý deň, aj zajtra kľudne, nemusíme sa v nedeľu stretávať. Len chcem upresniť, že nepredpokladám, že ste hlasovali niekedy za miestny rozpočet, keď ste poznali predchádzajúci rozpočet skutočných čísel. Pretože tú skutočnosť budeme schvaľovať koncom júna v záverečnom účte. Čiže ja myslím, že takýto návrh ako vôbec nie je neprijateľný na schvaľovanie. Kľudne o tom môžeme diskutovať bez toho, aby sme poznali skutočnosť, takmer skutočnosť je možno na 90 percent jasná už v októbri alebo v novembri, keď sme dávali posledne úpravy rozpočtu. Čiže, ako, v tomto nevidím žiaden problém, že budeme hlasovať dnes o rozpočte. Len škoda, že tá diskusia neprebehla skôr aj v komisiách. Ale, ako, v pohode.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, po ňom Gaj, nech sa páči.

p. Jakubov, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne za slovo. Reakcia na pána poslanca Polačeka. Absolútne sa nestotožňujem s tým, že rozpočet je vízia. Má to byť presný sumár presných čísel. Je to jediný exaktný materiál, ktorý prijímame. A je to náš najvyšší zákon na daný rok, a na ďalšie obdobia. Po druhé, dovolím si poznamenať, že vedenie mesta v takmer nezmenenom zložení tu pôsobilo 4 roky. A za 4 roky nebol problém s naplnením, s čerpaním rozpočtu, so zadlženosťou mesta, s nedostatkom finančných prostriedkov na všetky úkony, ktoré je možné. Sledujem tieto zastupiteľstva od roku 90 a dovolím si povedať, že tu boli vedenia mesta, keď sa 2 dni pred výplatou alebo v deň výplaty požičiavali za nehorázne úroky peniaze, aby toto mesto vôbec mohlo fungovať. Takže myslím si, že tieto pripomienky boli bezpredmetné. Chcem ešte povedať, že pán Polaček okrem tých 30 000, žiadnu konkrétnu pripomienku k rozpočtu ste neuviedli. Len všeobecné. Čo sa týka stretania poslancov, chcel by som upozorniť na skutočnosť, že sú poslanecké kluby, kde si majú právo predsedovia alebo poslanecké kluby prizvať hocikoho. A Smer - SD sa týmto rozpočtom zaoberal. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gaj ešte s faktickou poznámkou, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Ja by som sa pripojil k téme výber daní za psov. Som rád, že na Rade starostov sme túto otázku otvorili, a buď bude zapracovaná ešte počas tohto rozpočtového obdobia alebo od budúceho. Čiže ja mám v tom jasno. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, po ňom zástupca starostov, nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - V prvej časti by som sa pokúsil odpovedať kolegovi, pánu poslancovi Ihnátovi, čo sa týka tej splátky, kto je zodpovedný. No zodpovední sme všetci my, v tomto meste. Zodpovední sú niektorí primátori, menovite primátor Bauer, pán primátor Schuster. Zodpovední sú poslanci toho konkrétneho mestského zastupiteľstva, ktorí schvaľovali všetko, čo títo primátori robili. A následne sú zodpovední, žiaľ, aj keď nie priamo, občania tohto mesta, ktorí, verím tomu, že mnohí nemali takéto informácie, potvrdzovali týchto poslancov na poslaneckých postoch. 
K samotnému rozpočtu chcem povedať, že čiastočne teda musím súhlasiť s predrečníkom, s pánom kolegom Polačekom, že ten rozpočet sa volá programový. Keď to myslel tým, že má mať nejakú víziu, tzn., ak je rozpočet programový, mal by v roku 2015 robiť niečo, alebo začínať niečo alebo pokračovať v niečom, čo už sa začalo v predchádzajúcich rokoch a následne by ďalšie roky mali potvrdzovať ten trend, ktorý je nastavený. Zoberiem iba jednu položku rozpočtu a chcem na nej ukázať, prečo nebudem hlasovať za tento rozpočet. Je to položka v Podprograme 5 Mestská verejná doprava 16 a pol milióna eur. Chcem povedať, že ak by tu bol naplnený ten programový rozpočet, po ktorom volajú niektorí poslanci a videli by sme, že je tam skrátka nejaká idea, nejaká myšlienka, ako riešiť problém neustáleho navyšovania peňazí z rozpočtu mesta pre túto akciovú spoločnosť, stopercentne vlastnenú v rukách tohto mesta. Tak už to by dalo nejaký signál, že naozaj začíname pristupovať k riešeniu problémov. Žiaľ, nedeje sa tak. A ešte ako perlička, v správe pani kontrolórky boli celkom potešiteľné hospodárske výsledky za roky 2013 a za rok 2014. Žiaľ, ako v texte je na strane 50 napísané „preddavok na úhradu predpokladanej straty v roku 2015 vo výške 16 mil.“ To si ani neviem predstaviť. Skrátka len takéto vety jednoducho nedávajú žiadnu záruku alebo vôbec ani pôdu preto, aby sme začali premýšľať o niečom, čo sa volá programový rozpočet.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Uplynul váš čas. Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta mestskej časti, nech sa páči.

p. Kažimír, starosta MČ Košice – Krásna: Ďakujem pekne pán primátor. Ja sa vyjadrím k Programu 5 Doprava. Jednu otázočku na pána riaditeľa magistrátu. Všimol som si, že je tu naplánovaná rekonštrukcia mosta cez Myslavský potok - Slanecká cesta vo výške 70 tis. eur. Predpokladám, že ide o zábradlie, resp. nejaké drobné technické úpravy. Len chcem podotknúť, že aj napriek tomu, že tam boli dopravne nehody, príčinou bola, teraz posledná, nedanie prednosti v jazde. Myslím si, že toto je dosť dôležité, tak isto dopravná stavba, kvôli tomu, že musíme počítať s rozšírením tohto mosta cez tento Myslavský potok aj pre plánované rozšírenie Slaneckej cesty. Takže do budúcna, neviem, samozrejme ideálne by to bolo, keby to rozšírenie urobil za nás nejaký investor, Kaufland, resp. niekto kto tam príde a nejak sme to našili na ich aktivity, týchto podnikateľských subjektov. Ale určite, musíme sa v dohľadnej dobe zaoberať týmto takým kritickým bodom. Potom chcem poprosiť a vidím a aj chválim to, že vo výkupe je suma 350 tis. eur, tzn., že tak ako sme rozprávali a pripravovali to rozšírenie Slaneckej cesty, tak magistrát a mesto sa tomu fakt vážne venuje. A len určite poprosím, bude treba zohľadniť, či to bude robiť nejaký tím ľudí, resp. úradníci magistrátu, aby sme tu Slaneckú samozrejme tak, ako aj iné mestské časti majú dvojprúdovku každým smerom, urobili čo najskôr. Vzhľadom k tomu, že pre Jazero, pre Krásnu a pre ďalší rozvoj, samozrejme Krásnej, lebo som starostom Krásnej, je Slanecká životne dôležitá. Ďalej by som chcel upozorniť na, možnože niektorí poslanci nevedia, ale v prípade nejakej havárie, nejakých problémov v meste, druhou dôležitou dopravnou, resp. stavbou z môjho pohľadu starostu Krásnej, ale Jazera určite, je štátna cesta 3. triedy cez Heringeš, tzn. okolo Košickej Polianky, ktorá je v dosť nevyhovujúcom stave, ale slúži fakt v prípade, že nejakých mimoriadnych udalostí na to, aby obyvatelia Krásnej, Jazera, resp. aj okolia sa dostali do mesta tou náhradnou trasou okolo Panorámy. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán starosta. Pani poslankyňa Blaškovičová, po nej pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela opýtať, vidím tu pánov riaditeľov aj K-13, aj neziskovky EHMK. V grantoch a transferoch nikde nie sú zakotvené programy EHMK, tzn. grantový program Ministerstva kultúry, ktorý je špeciálne vyčlenený pre EHMK. A nemáme to ani v textovej časti, ani nikde to vôbec nie je spomenuté, aká čiastka je plánovaná z grantov Ministerstva kultúry pre neziskovku a pre K13-ku. Iné položky tu máme aspoň spomenuté, že očakáva sa, nejaký grantový príspevok odniekiaľ. Je mi to jasné, že to ešte zatiaľ nemáme to v rozpočte, ale viem, že žiadosti boli podané a na ministerstve, táto čiastka je vyčlenená. Takže by som poprosila, ak sa to teraz nedostane do rozpočtu, aspoň v nejakej poznámke, či to potom s tým počítame pri úprave rozpočtu alebo ako a máme tu pánov riaditeľov, viem, že žiadali dotácie z ministerstva a ja by som možno aspoň poprosila, že v akej výške pre neziskovku a v akej výške pre K13-ku. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja len krátko zareagujem, čiže grantová schéma ministerstva kultúry bude tak, ako je schválená na ministerstve kultúry. Len ona pôjde cez organizácie priamo na subjekty, ktoré budú v grantovej schéme úspešné, čiže preto v rozpočte nie je, ale bude. Čiže bude naša grantová schéma, tá klasická, ktorá bola aj minulého roku na K-13, tu tam vidíš pani poslankyňa a potom sú finančné prostriedky, ktoré sú cestou ministerstva kultúry prideľované podľa jednotlivých projektov organizáciám, ktoré o to požiadajú. Tie tak isto budú, ale myslím si, že toto nie je povinné do rozpočtu dávať, ani to rozpočet nevyžaduje, pretože to pôjde potom ku konečným prijímateľom na základe schválení. Ale preveríme to. Ale budeme pokračovať tak ako minulého roku. Ani minulého roku sme to nemali v rozpočte túto časť danú, hej, túto čo ide cez ministerstvo kultúry. Takúto informáciu máme. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.

p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo vážený pán primátor. Vážené dámy, vážení páni, dovolím si vás informovať, že rozpočet mesta Košice bol prerokovaný na prvom stretnutí Rady starostov. Keďže som bol na tomto stretnutí zvolený za predsedu Rady starostov, tak si dovoľujem podať základnú informáciu. Na Rade starostov odprezentovali rozpočet pán primátor, obaja námestníci a pán riaditeľ. Rozpočet bol prijatý absolútnou väčšinou hlasov, až na pána Halenára, ak sa nemýlim, všetci starostovia v plnom zložení hlasovali „Za“. Predpokladám, že starostovia, keďže ich rozpočet je priamo naviazaný na rozpočet mesta a keďže sú to štatutári jednotlivých mestských častí si veľmi dobre zvážili, čo robia a boli dostatočne oboznámení s tým, za čo hlasujú. Súčasne si dovolím informovať, že klub Smer - Sociálna demokracia prerokoval tak isto celý rozpočet a vzhľadom na to, ako je postavený, jednomyseľne sme sa zhodli na tom, že budeme odporúčať, aby tento bol na dnešnom zastupiteľstve schválený.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne za informáciou. Nech sa páči, ďalej v rozprave.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel na úvod môjho vystúpenia poprosiť následne pani hlavnú kontrolórku, čítal som jej vyjadrenie k rozpočtu mesta Košice, aby nám bližšie priblížila to, čo uviedla v bodoch 7.1.1 b) a v bode 7.2.2 Program 5 Doprava. Ďalej chcem poďakovať pánovi primátorovi alebo Magistrátu mesta Košice, že došlo k vyhodnoteniu pripomienok občanov k tomuto návrhu programového rozpočtu na rok 2015 až 17. Bohužiaľ, ako občan som položil pripomienky k rozpočtu na rok 2014. Do dnešného dňa mi z Magistrátu mesta Košice nebolo odpovedané. Asi sa toho nikdy nedočkám. Zároveň v tomto rozpočte, dámy a páni, sa objavujú položky, ktoré sú odôvodnené potrebou ich schválenia, resp. odôvodnenie Európske mesto športu. Nesúhlasím s pánom Jakubovom, že rozpočet nie je o víziách. Mňa by zaujímalo a je mi ľúto, že neprešiel bod Európske mesto športu, pretože by ma zaujímalo, aké ďalšie výdavky tento projekt prinesie so sebou v roku 2016, 17 a výhľadovo, prípadne do roku 2020. Zároveň chcem pogratulovať pánovi primátorovi mesta, že v tomto návrhu rozpočtu v programe 9.6.01.1.1 Záväzky mesta Košice, Úhrada záväzkov mesta Košice z rozpočtu za predchádzajúci rok táto položka klesla iba na 539 tis. eur. V predchádzajúcom roku to bolo takmer mil. Aj keď nebola čerpaná, ako uvádza tento materiál v návrhu programového rozpočtu, som rád, že v tomto návrhu už sa táto položka nezvyšovala, ako za predchádzajúce roky, ale klesla. A preto naďalej vyjadrujem aj podporu návrhu pána Polačeka na zníženie toho percenta, akým môže pán primátor hýbať rozpočtom, pretože myslím si, že sme ojedinelá a keď nie možno jediná samospráva v rámci Slovenska, v ktorej  primátor má právo hýbať so 100 percentami rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Karabin, po ňom pán poslanec Halenár.

p. Karabin, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo vážený pán primátor. Vážené kolegyne poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som niečo predniesol tiež k téme rozpočet. Ako vravel pán Jakubov, rozpočet bol prerokovaný, bol schválený na Rade starostov. Takmer 100 percent starostov hlasovalo „Za“. Ja chcem len povedať, som mestským poslancom a starostom zároveň, že neschválenie rozpočtu mesta nevyhovuje žiadnej mestskej časti. Nikto predsa nechce byť v rozpočtovom provizóriu, takže odporúčam tento rozpočet schváliť. A čo oceňujem, to je fakt, že výška rozpočtu po rokoch kopíruje aktuálny stav podľa počtu prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán starosta. S faktickou poznámkou na vaše vystúpenie sa prihlásil pán poslanec Polaček. Nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Ja by som len chcel na pána starostu, musím povedať, že  my už sme v rozpočtovom provizóriu! A nestalo sa to preto, že by poslanci neboli aktívni. Jednoducho v materiáli máme teraz, a ja sa nenechám tlačiť nikým, ani sa nejakým spôsobom nebudem náhliť schvaľovať niečo, čo proste nie je v poriadku. Čiže my sme v rozpočtovom provizóriu a berme to ako fakt.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Halenár po ňom pán poslanec Špak. Nech sa páči, máte slovo.

p. Halenár, poslanec MZ - Ďakujem za slovo pán primátor. Rád by som ešte na tému programového rozpočtu. My v tomto meste sa veľmi málo zaoberáme slovom koncepcia. A myslím, že slovo koncepcia by malo byť základom pre ďalšie rozpočty tohto mesta. Jednotlivé koncepcie by mali tvoriť základ rozpočtu, aj programového rozpočtu. Ja viem, máme tu nejakú koncepciu, dokonca v bode programu, ale myslím na celkové smerovanie v jednotlivých sférach života mesta. A toto tu chýba. Nie je tu vytvorená pôda a obávam sa, že ani komisie s tým zložením, v akom boli zvyčajne skladané v minulých rokoch, neprispejú k tomu, aby to bola pôda na nejaké klíčenie alebo tvorenie podkladov pre koncepcie. A ešte sa vrátim k tomu dopravnému podniku. Budeme mať o chvíľu návrhy na personálne obsadzovanie do jednotlivých firiem, ktoré sú vlastnené alebo vytvárané mestom. Aj návrhy, ktoré sme dostali do dopravného podniku, do orgánov svedčia o pokračujúcom trende nominácií, netrúfam si povedať či politických, skrátka poslancov mestského zastupiteľstva. Títo poslanci po štyroch rokoch, ak náhodou nie sú zvolení, necítia vôbec žiadnu zodpovednosť za svoje pôsobenie v orgánoch tak vážneho podniku ako je dopravný podnik. A aj to je vec, ktorou by sme sa mali zaoberať. Môj dlhoročný názor je, že v dopravnom podniku by mali pracovať profesionáli. Mali by sme tam nanominovať ľudí s históriou a zadať im konkrétne údaje, ktoré chceme, aby dosiahli s týmto podnikom v nejakom období, v nejakom horizonte. A teda chcem povedať, že tak málo, zúfalo málo je príležitostí, aby sme mohli to, čo je v nás naozaj kvalitné, tzn. nejaká predstava, s ktorou sme boli samozrejme aj zvolení do tohto telesa, aby bola pretavená do nejakých podkladov, s ktorými následne by sa mohlo nejako pracovať. A teda ak môžem aspoň v rámci tohto vystúpenia požiadať všetkých poslancov, ktorí budú pôsobiť na svojich dôležitých postoch, aby aspoň niekedy začali tlačiť alebo navrhovať platformy pre riešenie veľmi vážnych problémov tohto mesta. Možnože to budú komisie. Neviem, netuším. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou na pána poslanca Halenára pán poslanec Ihnát, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Pán poslanec Halenár, bol som to práve ja, ako poslanec mestského zastupiteľstva v minulom volebnom období, keď som sa vyjadril a jasne som sa vyjadril, že podnik, Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, stojí na hlinených nohách. Bolo to tak! Bolo to tak. My dvaja sme prešli potom, ako cez pánov z dopravného podniku, aspoň tú trolejbusovú a časť DPMK. Môžem povedať, ako člen dozornej rady dopravného podniku, za svoju činnosť, štvorročnú činnosť, sa nehanbím. Bol som ten, ktorý som prvýkrát v histórii dal návrh na odvolanie generálneho riaditeľa dopravného podniku. A s kľudným svedomím každému jednému občanovi tohto mesta a zamestnancovi dopravného podniku, sa môžem pozrieť tvárou tvár, zoči-voči, takže tu som zareagovať naozaj musel, lebo priamo sa má to dotýkalo. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči, máte slovo.

p. Špak, poslanec MZ - Dobrý deň prajem. Kým sa rozrozprávam, tak sa dovolím predstaviť. Moje meno je Miroslav Špak a som predsedom Pravého poslaneckého klubu. Hovorím to len preto, lebo som nevidel predstaveného toho pána v strede nám všetkým. Takže teší ma. Moje meno je Miroslav Špak. Teraz prejdem priamo k veci. Ja som si tu všimol jednu takú vec, že kolega predo mnou spomínal, že má milión otázok. Ja si myslím, že viac ako 400 ich nebude. Na našom klube sme zhruba k takému číslu došli. Nedám všetky, dám jednu konkrétnu. Lebo s tou jednou konkrétnou ja som vystúpil aj v Slovenskom rozhlase. Tvrdil som, že nás ta úľava, päťdesiatpercentná pri daniach sociálne slabším, odkázaným, atď., bude stáť 450 tis. eur. Vy ste vtedy vytiahli tlačivo, ktoré tvrdilo, že je to 200 tis. eur. Takže na toto by som sa chcel konkrétne opýtať. A posledné dve veci. Chápem Radu starostov, že to schválila, pretože z 220 mil. ide na to starostovanie iba 8 a pol mil. Takže to až tak by som smerodajné nebral, že nám to Rada starostov schválila. A druhá vec je to, že ja osobne som sedel s členom rady mesta, ktorý tak isto prešli ten rozpočet a dal som len tri jednoduché otázky a ani na jednu mi pán, nemenovaný Petrvalský, nevedel odpovedať. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, že sa debata neuberá osobným smerom. Pán poslanec Gaj, reakcia, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Pán kolega, mňa to trošku, ako starostu mestskej časti, možno aj iných starostov, dotkla sa táto veta, lebo to nie je 220 mil. 220 mil. je rozpočet zo všetkými fondmi, atď., atď. Tam je nejakých 130. Viem, že to percento je ďaleko menšie ako v Bratislave. Preto ja by som mohol tu rozprávať o otvorení témy  spravodlivé delenie podielových daní, ale to by sme prišli ďalšie 4 roky späť. To je téma na celý rok. Na celý rok alebo na celé funkčné obdobie. Ja viem, že to nie je spravodlivé a Mestská časť Sever bola prvá, ktorá to riešila. A treba riešiť kompetencie atď., atď. Čiže toto je zase len také divadielko, ktoré pokračuje od druhého bodu. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave. Nech sa páči, zapnite pána poslanca.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poprosiť, tak ako som uviedol, neviem, možnože priamo pani viceprimátorku pani Lenártovú, ktorá podľa medializovaných informácií je zodpovedná za prípravu podujatia Európske mesto športu, aby nám predstavila vlastne, čo to bude prinášať alebo, čo to bude obnášať pre rozpočet mesta Košice na tento rok a na ďalšie najbližšie roky. Keďže sa bavíme o finančných výdavkoch a verím, že táto akcia nebude stáť iba tých zmieňovaný v uznesení 30 tis. pre klub Good Angels Košice. Ďakujem veľmi pekne. A ešte by som poznamenal k mestským častiam, pán starosta Gaj správne poznamenal, že táto debata sa tu viedla posledné 4 roky a za posledné 4 roky bývalé mestské zastupiteľstvo ani s vedením tohto mesta nepokročili o krok ďalej. Verím, že toto volebné obdobie sa posunieme niekam ďalej. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Polaček, máte slovo.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja mám tých otázok veľa a budem postupne ich dávať, keď máme záujem. Mám otázku na pani kontrolórku Jakubíkovú, k Stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na strane 8 Nedaňové príjmy, ekonomická klasifikácia dvesto, hovorí o tom alebo upozorňuje, že pri nájme majetku mesta sa často uplatňuje osobitný zreteľ a je to ako pravidlom. A teda mňa by veľmi zaujímalo,  keby nám mohla vysvetliť celú svoju námietku v plnom rozsahu. Vlastne prečo si myslí, že to nie je v poriadku? Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Takže poprosím najprv pána riaditeľa, aby zodpovedal na otázky, ktoré boli položené, potom pani hlavná kontrolórka, ak chce môže odpovedať na otázky, ktoré boli položené a potom budeme pokračovať ďalej. Nech sa páči.

p. Lazúr, riaditeľ MMK - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, ctený poslanecký zbor, skúsim tak, ako ste vystupovali, čo viem - čo neviem, odpovedať. 
Pán poslanec Ihnát. Áno, je tam splátka Strellingstavu. Chceme ušetriť 250 tis. eur, čo sa týka mien, kto je - nie je zodpovedný, to nebudem hodnotiť. Niečo povedal pán poslanec Halenár. V každom prípade mesto dalo trestné oznámenia, boli zastavené. 
Pán poslanec Gál, k MET-ke, prečo tam máme projektovú dokumentáciu. Je to jednoznačne preto, že riešime túto projektovú dokumentáciu ešte z programovacieho obdobia eurofondov roky 2007 – 2013 až 15. Čiže to je financované na 95 percent z prostriedkov Európskej únie a ministerstva financií a je to príprava na nové programovacie obdobie 2014 – 2020, kde vo veľkej MET-ke chceme pokračovať. 
Stav Rezervného fondu ku koncu roka bol 2,2 milióna eur a samozrejme pravidlá mesta hovoria, že k 30. 6. všetky zostatky na účtoch majú prejsť na Rezervný fond, ale počítame s tým, čo sme predali Malinovského kasárne, s vysporiadaním záväzku voči Strellingstavu. Čiže tam budú plusy aj mínusy. 
Pán poslanec Polaček, rozpočtové provizórium. Má pravdu pán poslanec Polaček, do dnešného dňa sme v rozpočtovom provizóriu. Schválením rozpočtu od zajtra v ňom nebudeme. 
Pán poslanec Halenár, výdavky na dopravný podnik 16 a pol milióna. Nie sú zvýšené, sú na úrovni roku 2014 a môžeme ich nazvať ako chceme, môžeme nazvať dotáciou, môžeme ich nazvať správne poskytovanie služieb vo verejnom záujme dopravným podnikom, čiže vykrytie dopravy, ktorá má síce úseky, ktoré sú aj plusové aj ziskové, nákladovo čisté a je strašne veľa úsekov, ktoré sú stratové. Pokiaľ chceme slúžiť našim občanom, sme povinní riešiť aj tieto linky. 
Pán starosta Kažimír, mostík na Slaneckej. Trošku ho poopravím. Nebola tam jedna nehoda, boli tam dve nehody. Čiže, okrem bežnej statickej poruchy, ktorú sme objavili pri rekonštrukcii Slaneckej cesty na trojpruh, došlo aj k ďalšiemu poškodeniu. Je to momentálne tak na vyhlásenia havarijného stavu. Čiže bez ohľadu na to, či bude v budúcnosti štvorprúdovka alebo nebude, sme povinní tento mostík riešiť a budeme ho riešiť. Výkup pozemkov, je pravda, áno máme zatiaľ sumu, ktorá je počiatočná, tohoročná, pretože keď chceme robiť Slaneckú cestu ako štvorpruh v programovom rozpočte na roky 2014-2020, tak tieto pozemky potrebujeme vysporiadať, postupne, priebežne. Je to agenda tak na samovraždu poviem. Takže jedine externá organizácia zbehlá v tejto veci, ktorá môže riešiť kataster, dedičské konanie, atď. Máme túto organizáciu. Teraz riešime podklady s katastrom. 
Košická Polianka. Tu sa vrátim aj k Ázijskej triede. Momentálne bola ukončená súťaž na projektovú dokumentáciu, na ďalšie úseky rekonštrukcie a modernizácie a súvislé opravy ciest v Košiciach. Keď bude ukončená, potom hneď zrobíme súťaž na obstarávateľa. Toho roku máme v pláne riešiť aj Ázijskú triedu aj cestu do  Košickej Polianky. 
Grantová schéma. Tú povedal pán primátor. 
Záväzky mesta Košice, pán poslanec Gibóda. Áno je to pravda, vysporiadavame sa z dedičstvom z roku 2010, keď sme nastúpili v decembri 2010. A len voči Východoslovenským vodárňam sme mali záväzky po lehote splatnosti 2,4 milióna eur. Celé toto volebné obdobie, ktoré bolo do roku 2014, bolo postupné znižovanie takýchto záväzkov. Čiže cieľovo chceme nulu. 
Čo sa týka právomoci pána primátora a riešenia jedného percenta. Samozrejme, platiť bude to, čo si odsúhlasíte. Ale v zmysle pravidiel, zákonných noriem a v zmysle rozpočtových pravidiel a podľa ministerstva financií, mesto môže uzatvárať rozpočtové opatrenia s dopadom do rozpočtu len do 31. 8. Čiže od 31. 8. ak sa robia nejaké úpravy rozpočtu, do konca roka, sú bez navyšovania výdavkov. 
Pán poslanec Špak, poplatky pre dôchodcov od 62 rokov 50 percent. Máme exaktné prepočty, dopad do mestského rozpočtu 200 tis. oproti starému roku. Je to zohľadnené v rozpočte. Čiže máme nižšie príjmy z poplatku za odpady o 200 tis. eur, nie 400. Asi aj všetko zatiaľ, pán primátor.

p. Raši, primátor mesta - K európskemu mestu športu potom poviem ešte ja, a nech sa páči, pán poslanec, nech sa páči s faktickou poznámkou.

p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne. Pán Lazúr, ja si s vami dovolím nesúhlasiť, čo sa týka bodu ... ospravedlňujem sa, otvorím si to, Záväzky mesta Košice. Nemám to tu pred sebou, lebo bohužiaľ mestská stránka nejde načítať, aby som si pozrel predchádzajúci rozpočet za rok 2014, ako bol schválený. Ale pokiaľ si veľmi dobre pamätám za rok 2013, tam bola suma okolo 1,2 milióna. A za rok 2014 tam bola v schvaľovanom rozpočte navrhnutá suma už skoro 2 mil. Čiže nesúhlasím s vami, ako hovoríte, že dochádzalo k znižovaniu týchto záväzkov. Naopak v predvolebnom období dochádzalo k ich zvyšovaniu. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem za vystúpenie, pán poslanec Dečo, nech sa páči.

p. Dečo, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Mám pocit, že na to, že v podstate ešte len začíname volebné obdobie, tak ako keby sme boli hlboko v nejakej ďalšej predvolebnej kampani. Mám pocit, že vzhľadom na to, že začíname toto zastupiteľstvo, a že sme pri bode číslo 4, tak tiež nejako veľmi unavene, niektorí možno až rezignovane sa správame. A teraz fakt sa nechcem nikoho dotknúť, ale pokiaľ chceme hovoriť o programovom rozpočte, pokiaľ chceme hovoriť o koncepčných veciach, strategických veciach, asi sa veľmi ťažko k tomu dostaneme, pokiaľ to bude prepletané osobnými útokmi, pokiaľ to bude prepletané tým, že sa budeme dotýkať rodinných príslušníkov, pokiaľ to bude absolútna nedôvera voči tomu, čo je predložené zo strany mesta. A tým nechcem povedať, že ja som vždy súhlasil a súhlasím. A myslím, že pán primátor mi dá ešte dostatok dôvodov, aby som s ním aj v budúcnosti neraz nesúhlasil. Ale toto považujem za našu psiu poslaneckú robotu - diskutovať, počúvať, počúvať, argumentovať a byť korektný aj voči tomu názoru, s ktorým od srdca na 100 percent nesúhlasím. Ja napr. nesúhlasím s tým, aby pán primátor mal 100 percentnú disponibilitu s rozpočtom, ale to neznamená, že sa doňho budem navážať tým spôsobom, ktorý aj mňa by sa veľmi, veľmi nepekne dotýkal. A čo sa týka, ku koncepčnosti rozpočtu, áno, aj ja som mal v predošlých volebných obdobiach, aj v minulosti, viackrát pocit, že sme tu len údržbári. Že sa snažíme len prežiť a doviesť toto mesto alebo vyviezť toto mesto miestami skoro z cross-defaultu, ale treba sa pozrieť aj kdesi do minulosti. Ja sa pamätám na rozpočty, keď rozpočtové provizórium fungovalo štvrť roka, pol roka, aj cez pol roka. Takže všetky tie nedostatky, ktoré dnes by sme chceli mať okamžite vyriešené, áno, poďme priložiť spoločne k tomu ruku. Poďme jednotlivé body vylepšovať. Ale poprosil by som kolegov, ktorí majú často krát dobré návrhy alebo dobre mienené návrhy, aby tak konali spôsobom, ktorým nebudú strácať podporu a nebudú odrádzať druhých. Ďakujem pekne.

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

p. Rusnák, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať, čo to znamená pri mojom mene tam ta koalícia? Čo to je? Ja nie som zatiaľ členom žiadnej koalície, som členom KDH. Zatiaľ stále. 
K rozpočtu mám niekoľko vecí. Teda dve také hlavné. Prvou je, bolo tu hovorené viackrát o tom, rozpočet a komisie. Myslím si, že keby bola vôľa, tak kľudne na ustanovujúcom rokovaní zastupiteľstva sa poslanecká časť komisií mohla zrealizovať a mohli tieto poslanecké časti komisie prerokovať. A nikto by nemohol povedať ani mäkké „f“, ale samozrejme je tu plénum a rešpektujem aj to, že plénum v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, aké návrhy príjme alebo neprijme. Rozpočet samozrejme je prijatý formálne v poriadku, v zmysle platnej legislatívy. Ja osobne vidím jedno jediné veľké nebezpečenstvo tohto rozpočtu. Okrem tých drobných, ktoré vyplývajú z  bežného denného fungovania takého kolosu, akým mesto Košice je, a to je investícia do opravy koľajových tratí v meste Košice. Tá výška alebo investície v celkovej výške zhruba 85 mil. sú v drvivej väčšine hradené z peňazí Európskej únie. Je to riziko. A je tu samozrejme riziko, že tieto peniaze dostať môžeme, ale nemusíme. Pretože vieme, aký ten mechanizmus preplácania peňazí z Európskej únie nakoniec je. A veľmi dobre vieme, v akej ekonomickej pozícii sa dnes Európska únia alebo aj špeciálne eurozóna nachádza. Čiže tu ja vidím takéto riziko. Pevne verím, že nedôjde k ničomu takému, ako tu už bolo spomínané. Tie investície, ktoré v minulosti boli dané mestom Košice na rekonštrukciu Hlavnej, a ktorých neblahé následky nesieme dodnes, ako obyvatelia tohto mesta a ten deficit splácania toho dlhu cítime a vnímame dodnes. Takže toto je skutočne nebezpečenstvo, ktorého by sme sa mali veľmi obávať. Ďakujem.

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

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Chcem sa ja ešte vrátiť k môjmu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý hovorí o tom, že toto zastupiteľstvo má poveriť pána primátora aktualizovať rozpočet teda o nevyhnutné, prečítam to ešte raz: „o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov“, to je návrh mesta. Môj návrh je: „z rozpočtu na úrovni jedného percenta z celkových príjmov a výdavkov“. Mňa zaujíma dôvod, prečo v uznesení je táto veta, že schvaľujeme vám rozpočet v takom duchu, že máte teda možnosť s ním disponovať podľa ľubovôle? Teda na 100 percent. To je otázka, na ktorú by som naozaj chcel poznať odpoveď, prečo to je takto nadefinované? A kolegov by som chcel teda poprosiť, keď budeme o mojom pozmeňovacom návrhu hlasovať, aby to nebrali ako žiadnu tragédiu, keď som navrhol jedno percento. Predsa mesto, vedenie mesta má možnosť predkladať zmeny rozpočtu na základe rôznych predložených návrhov. Teda k nim vieme diskutovať, vieme sa k tomu vracať. Rozpočet je úplne živé niečo, čo naozaj ja nemám dôvod nejakým spôsobom škodiť. Len tým, že tých informácií je málo, ja chcem byť naozaj pri všetkých informáciách, a mať zo schválenia tohto rozpočtu dobrý pocit. Teda ešte raz chcem poprosiť kolegov, aby sa tohto môjho návrhu nejakým spôsobom nebrali, aby ho nebrali nejakým spôsobom, že to nejaký útok. Ale ja to myslím úprimne a vážne, aby sme si nastavili nejaké hranice a mantinel a teda pána primátora by som chcel poprosiť dôvod, prečo vlastne to uznesenie je takto nadefinované. Ďakujem pekne.

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

p. Rusnák, poslanec MZ - Ja by som mal ešte jednu otázku na pána primátora alebo teda na vedenie mesta, na pána primátora. Keďže som si pozrel zmluvu medzi mestom Košice a zhotoviteľom stavby, opravy alebo tzv. integrovaného dopravného systému, a už k dnešnému dátumu dnešného rokovania už dodávateľ nedodržal dva dátumy ukončenia čiastkových alebo častí tohto projektu, a to Kuzmányho ulicu a Hviezdoslavovu, kedy bol termín,P opiaľ som si dobre prečítal, koniec januára. Chcem sa opýtať, aké sankčné opatrenia, aj v zmysle rozpočtu, keďže tam ide veľmi veľa peňazí, vyvodí mesto Košice voči zhotoviteľovi týchto prác? Ďakujem.

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

p. Grega, poslanec MZ - Ja by som chcel zareagovať k tej otázke, tej právomoci percenta a toho rozhodovania. Ako starosta si uvedomujem, že v istých chvíľach to potrebné je. Avšak tak, ako to aj mne v minulosti spravili, za trest na jedno percento, i keď ja som sám povedal, že mne netreba žiadne, potom aj budem stále zvolávať, považujem 100 percent rovnako, ako jedno percento za extrém. Bolo by treba nájsť nejaké normálne percento, pretože naozaj v istých situáciách je to nutné, aby sa teda rozhodol sám primátor alebo vedenie bez toho, aby musel zvolávať zastupiteľstvo. A samozrejme, že je jeho povinnosťou potom informovať o tom zastupiteľstvo a pokiaľ by sa to zneužívalo, tak je tam stále priestor na to, aby sa to mohlo zmeniť to percento.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, s faktickou poznámkou pán poslanec Polaček.

p. Polaček, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Mojím cieľom nie je vytvárať extrém, ale ja nemám ani problém pozmeniť môj pozmeňovací návrh, ale to viem urobiť až potom, keď táto diskusia nejakým spôsobom sa posunie ďalej a budem poznať dôvod, prečo je tam tých 100 percent? Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Ihnát s faktickou poznámkou na pána poslanca Gregu, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, na pána poslanca Gregu. Pán primátor, ja som tak uvažoval, vlastne taký reálny návrh by bol, aby ste mohli disponovať 20-imi percentami. To je taký reálny, triezvy návrh. Preto dávam tento návrh na 20 percent, pán primátor.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ako, vážne, dovoľte, aby som sa teda vyjadril aj ja. Ja, my tu nehráme 100 percent, 20 percent, 1 percento. Máte pocit, že by ste zachytili kdekoľvek nejakú informáciu, že nejakým rozpočtovým opatrením ku koncu roka, kde môžem urobiť iba operácie, ktoré nie sú s negatívnym dopadom na rozpočet, pretože nám to hovorí zákon, že po 31. 8 žiadne opatrenia. Tu všetci starostovia bývalí, budúci aj terajší, viete, nemôže mať dopad rozpočet. Však to mne nedávate žiadnu kompetenciu, po ktorej by som túžil. Však tu jednoducho je normálne fungovanie mesta, ktoré je obmedzené a regulované národnou legislatívou. Uvedomte si, že z toho rozpočtu mesta je časť eurofondov a obrovská časť finančných prostriedkov je na kompetencie, ktoré vykonávame v rámci našich originálnych alebo prenesených kompetencií. Presúvame rozpočet na platy učiteľov, na fungovanie škôl, presúvame veci na sociálne veci, presúvame fondové prostriedky. Ja mám kompetenciou len tú, aby rozpočet ku koncu roka, keď treba robiť drobné presuny, a keby bol hocijaký problematický presun, tak verte mi, že to už len niekto z vás ľudí, z novinárov, z hocikoho, objaví. Ale nič sa také nedeje. Nič sa také nedeje. Čiže to je len prevádzková vec. A či jedno, či 5, 20, ja netuším, aká je potreba, ale v každom prípade si uvedomme, že z celého rozpočtu mesta, aj mestských častí, je veľká časť peňazí regulovaných, ktoré musia ísť na účel, na ktorý sú určený. A potom je časť peňazí, ktoré prinesie život a prevádzka. Takže ja ďakujem pekne,  aj Miloš, že si dal, len ja naozaj neviem, či vôbec nejaká potreba bude alebo, či tá potreba bude zhruba v takom objeme. A možnože bude v oveľa menšom. Ale, ďakujem za pochopenie situácie. By som poprosil pani hlavnú kontrolórku, nech nám ešte povie, dá informáciu, lebo som na to úplne zabudol, takže by som chcel, aby pani hlavná kontrolórka dala odpoveď na otázky, ktoré boli položené. Nech sa páči. Pardon, ešte s faktickou pán poslanec Polaček na mňa. Nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ja naozaj nechcem nejakým spôsobom byť nepríjemný, ale ja stále nepoznám jednoznačnú odpoveď, prečo to takto je? Prečo to takto robíme? A chcem kolegom vysvetliť, že jedno percento je cca niečo cez milión 300 tis. eur, keď idem len zo základných príjmov rozpočtu. Keď má niekto pocit, že to je málo peňazí, podľa môjho názoru je to obrovské množstvo peňazí. Však nemôžeme to vnímať, že to je len niečo drobné. Teda ja chcem diskutovať o tom, možno že to percento má byť 3 percentá, možno 5, možno tak ako pán poslanec Ihnát povedal 20. Ale ja tie dôvody, stále nejakým spôsobom mi unikajú. Čiže stále trvám na svojom jednom percente, dokiaľ nejakú relevantnú odpoveď, alebo nedostanem nejaké informácie také, aby sme mohli. A čo sa týka tých informácií, ešte drobnosť. Ja som sa dotazoval, aby som sa dostal k úplnému čerpaniu rozpočtu za rok 2014. Ja nepoznám úplne presné čísla, tzn. neviem, aké zmeny boli už vykonané.

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

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka mesta - Ďakujem za slovo. Ja by som chcela odpovedať poslancovi Polačekovi, ktorý sa má pýtal k tej poznámke, ktorá je tam uvedená pri prenájme majetku. Preto to bolo myslené to týmto, že máme pravidlá prenajímania majetku školského, kde sú nastavené určité ceny. A väčšinou nájomcovia sú občianske združenia a neziskové organizácie, pre nich sú tieto ceny neprimerané. A vždy žiadajú potom o osobitný zreteľ. Týmto bolo to myslené, pri tom prenájme majetku s touto poznámkou. A v druhej časti, od poslanca Gibódu, na to by som odpovedala písomne. Aj z toho titulu, že v tejto časti je dosť podrobne rozpísané jednotlivé príjmy, ktoré sú rozpočtované na tento rok. A hlavne som kládla dôraz na kapitálové príjmy, kde sme požiadali ako mesto Košice o nenávratné finančné pôžičky, ktoré súvisia s investičnou činnosťou mesta Košice, kde sú zároveň aj termíny, ktoré ako my mesto máme povinnosť dodržať. Ďakujem za pozornosť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Dovoľte mi v záverečnej reči pred hlasovaním povedať pár informácií ešte. A vrátim sa aj k niektorým otázkam, ktoré neboli zodpovedané. Čo sa týka mojej kompetencie, naozaj kompetencia, nielen mňa, ale akéhokoľvek primátora alebo ktoréhokoľvek z vás, starostov mestských častí, je limitovaná legislatívou národnou a legislatívou lokálnou, v zákone o obecnom zriadení, zákone o meste Košice, štatútom a mnohými inými inštitúciami. Čiže starosta má minimálnu mieru samovôle pri rozpočte. Keď sa robia akékoľvek rozpočtové zmeny alebo opatrenia, sú naviazané len na aktuálnu situáciu. A naozaj, ja to nemyslím na seba. To myslím, na ktoréhokoľvek z vás, ktorí ste starosta. Sami viete, tá vaša kompetencia pri schválenom rozpočte aká je. Že máte naozaj „X“ objemu finančných prostriedkov naviazaných na to, na čo musíte robiť. Keď mal poznámku Ľubo Grega, on dostane, pardon, Mestská časť dostane peniaze na prevádzku plavárne a musí ich na to použiť. A hotovo. Tak isto my máme kompetencie, ako som spomínal, na školstvo, sociálne veci, a mnohé iné. Takže to nie je pre mňa ani výhoda, nevýhoda, lebo, že by som chcel mať veľkú kompetenciu alebo malú, pri nejakých rozpočtových opatreniach. To jednoducho, to len, čo prinesie život, a čo je verejné zverejniteľné. A žiaden problém s tým nikto nemá. Každý z vás vo svojej dennodennej práci starostov či poslancov miestnych zastupiteľstiev sa s týmto stretávate. Takže nič tam za tým nevidím. A hlavne nič sa nedá nijako ukryť. Čo sa týka niekoľkých poznámok o zverejňovaní, teda o rozpočte v roku 2014 a prejednaní s poslancami atď., ktoré tu bolo avizované jedným z dvoch pánov poslancov. Vaším oficiálnym komunikačným kanálom pri elektronickej forme je vaša poslanecká mailová adresa. Ja som nedostal žiaden dotaz ani požiadavku z oficiálnej adresy žiadneho z poslancov, ktorí to namietali. Pokiaľ používajú inú adresu, tak, ako mnohých, vaše počítače, mám tiež spamovú poštu. A jednoducho kvôli ochrane osobných údajov, niektoré adresy jednoducho neprijímam. Ale z oficiálnych adries mi nič poslané nebolo. Čiže neviem, o čom hovoríte. Ale určite, keď ich začnete používať, tak budeme vedieť na vaše požiadavky reagovať. Bola rozprava ukončená. Len vás upozorňujem. Ale poďme späť k tomu najdôležitejšiemu, k rozpočtu. Všetci dobre vieme, čo znamená byť v rozpočtovom provizóriu. A čo nie. A viete, že je množstvo pre mesto dôležitých projektov, ktoré sú naviazané na schválenie rozpočtu a neschválenie rozpočtu alebo pokračovanie v rozpočtovom provizóriu, tieto veci odďaľuje. Čiže sú to riziká, ktoré vznikajú pri rozpočtovom provizóriu, ktoré vám odsúvajú nové investičné akcie. Pretože keď sa rozpočet schváli o mesiac, o 2, o 3, o 5, tak všetky procesy naviazané na nové investičné akcie, ktoré sú plánované na rok 2015 sa jednoducho oddiaľujú. Po druhé, sú to projekty vašich mestských častí, na ktoré v rozpočte sú vyčlenené prostriedky 10 a 30 tis., podľa malej a veľkej mestskej časti, ktoré tak isto sa nedajú použiť. A pretože neschválenie rozpočtu prináša aj riziká, nesmú sa poskytovať dotácie počas rozpočtového provizória. Keby sme mali rozpočtové provizórium, nevieme riešiť ani stavy ako je prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík, či havarijný stav mostu cez Hornád v Ťahanovciach. Jednoducho nevieme to riešiť, lebo je to nová vec, ktorú v rozpočte musíme zahrnúť. Tak isto nové výzvy, ktoré sú financované z fondov Európskej únie, nemôžete sa na ne prihlásiť, pretože nemáte schválené rozpočtové krytie a ide o novú výzvu, investície v príspevkových organizáciách ZOO, Správa mestskej zelene, či K-13 alebo Stredisko sociálnej pomoci. Tak isto nemôžete robiť, ale nemohli by sme robiť ani projektovú dokumentáciu pre náhradné nájomné byty pre reštituentov alebo nové nájomné byty pre mladé rodiny, účelové dotácie mestských častiach sú problematické, môžu ísť len do výšky predchádzajúceho schváleného rozpočtu. Viete, že v novom rozpočte sú účelové dotácie schválené vo väčšej miere. Čiže rozpočtové provizórium ani vám nedovoľuje schváliť rozpočet, pretože neviete aká konkrétna suma na financovanie prevádzky vašich mestských časti bude robená. Nemohli by sme realizovať grantový program v rámci udržateľnosti projektu Európske hlavné mesto kultúry, nemohli by sme pokračovať v procese nového územného plánu, pretože aj na to sú v novom rozpočte vyčlenené prostriedky, ktoré a rozpočtové provizórium jednoducho nedovoľuje tieto prostriedky na nové projekty použiť. Nemohli by sme robiť zo zákonom stanovenú povinnosť, ktorou sú protihlukové mapy, nevedeli by sme robiť archeologický výskum a revitalizáciu pomníkov na Námestí osloboditeľov a mnohé, mnohé ďalšie veci. Čiže rozpočtové provizórium je legálny inštitút fungovania samosprávy, ktorý ale má aj svoje jasne zadefinované zápory. A preto chceme, a preto vás žiadam, aby rozpočet schválený bol, aby sme mohli v kľude s naplánovanými finančnými prostriedkami počas celého roka pracovať. A čo sa týka Európskeho mesta športu, iste ste zachytili informáciu, že sme podali prihlášku a sme kandidátom titulu Európske mesto športu 2016. Pričom ide o titul, ktorý je výrazne odlišný, ako je to pri titule Európske hlavné mesto kultúry. Nie je to projekt, ktorý je viazaný na eurofondové peniaze. Celý projekt Európskeho mesta športu má dve skupiny. Sú to mestá nad 500 tis. obyvateľov, ktoré môžu byť Európskymi hlavnými mestami športu. A potom sú to mesta v počte obyvateľov 25 tis. až 500 tis., ktoré sa môžu uchádzať o Európske mesto športu. Celá kapitola Európskeho mesta športu súvisí najmä s podporou masového športu, teda s podporou neprofesionálneho športu. Jej význam je v tom, aby sa mladá generácia, stredná generácia aj seniori aktívne zapojili do mnohých aktivít, organizované pre masy. Aby sme mladú generáciu tak, ako sme to kedysi robili my, opäť vrátili do športových klubov. A aby sa športovanie stalo prirodzenou súčasťou života. Aby sme dali možnosti pre strednú generáciu, pre seniorov, aby sa viacej využívali športové plochy, lebo možno u kohokoľvek sa spýtate, tak vám povie, že je málo športových plôch. Bohužiaľ máme mnohé športové plochy, ktoré nie sú využívané tak, ako by využívané mohli byť. A naopak máme niektoré, ktoré sú využívané nonstop. Čiže je to zároveň veľmi pozitívna, imidžová značka pre naše mesto, pretože vieme s ňou pracovať aj marketingovo. Vieme zase naše mesto zviditeľniť na mape. A vieme urobiť aj v tomto volebnom období nejaký medzikrok, ktorý bude venovaný športu, ktorý by mohol v roku 2018 sa vrátiť opäť ku kultúre a v snahe získať titul UNESCO Creativ City ofMedia. Čiže je to z môjho pohľadu niečo, čo je ľuďom prirodzené alebo prirodzené bolo. A znova dávame možnosť, aby sa k športu, ako prirodzenej aktivite, vrátili a zároveň je to niečo pozitívne aj pre život v našom meste, aj pre pozitívnu náladu, ktorú šport prirodzene vyvoláva. Takže preto sú navýšené rozpočtové prostriedky, ktoré sú teda na podporu bežných športových podujatí, nielen robených mestom, ale i mnohými občianskymi združeniami, ktoré v meste fungujú, a ktoré sú v našom meste organizované. A časť z nich je aj pre náš asi jediný euroligovo vysoko pôsobiaci klub, je to basketbal, pretože keď chceme prezentovať značku mesta, potrebujeme mať aj nosič. A tak, ako to bolo pri Európskom hlavnom meste kultúry, aj náš basketbalový klub Good Angels sa nám javil ako najlepší nosič v rámci Európskeho športu. Čiže nie je tam za tým nič iné. Ďakujem pekne za pozornosť. Poprosím návrhovú komisiu, keďže rozprava bola ukončená, aby uvádzala návrhy uznesení, teda, resp. aj doplňujúce návrhy, ako boli písomne predložené komisii. Nech sa páči.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala dva pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh bol od pána poslanca Polačeka v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach poveruje primátora mesta podľa príslušných ustanovení, aktualizovať rozpočet o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni jedného percenta z celkových príjmov a výdavkov.“ 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, hlasujte o tomto doplňujúcom návrhu.

Hlasovanie č. 14 -	za: 5, proti: 6, zdržali sa: 28

 p. Raši, primátor mesta - Poprosím ďalší pozmeňujúci návrh.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ten bol predložený pánom poslancom Ihnátom a znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach poveruje primátora mesta Košice aktualizovať rozpočet o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov vo výške v rámci schváleného rozpočtu na úrovni dvadsiatich percent z celkových príjmov a výdavkov rozpočtu.“

p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 15 -	za: 11 proti: 4, zdržali sa: 25

p. Raši, primátor mesta - Poprosím ďalej návrhovú komisiu.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže pôvodný návrh k rozpočtu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje po 1) programový rozpočet mesta Košice na rok 2015, príjmy celkom 222.040.867 eur, výdavky celkom 222.040.867 eur, rozdiel 0. Bežný rozpočet, príjmy 132.997.936 eur, výdavky 126.078.381 eur, rozdiel prebytok 6.919.555 eur. Kapitálový rozpočet, príjmy 70.971.851 eur, výdavky 84.507.439 eur, rozdiel schodok mínus 13.535.588 eur. Finančné operácie, príjmy 18.071.080 eur, výdavky 11.455.047 eur, rozdiel prebytok 6.616.033 eur. Po 2) Rozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti nasledovne podľa predloženého návrhu, po 3) Rozdelenie účelových finančných prostriedkov pre mestské časti nasledovne: po a) opatrovateľská služba vo výške 747.500 eur, pre terénna služba pre mestské časti Dargovských hrdinov, Sever, Juh, Západ podľa predloženého návrhu. 62.500 eur zariadenia opatrovateľskej služby pre mestské časti Sever, Juh, Západ podľa predloženého návrhu. Po b) účelové prostriedky na bežné výdavky vo výške 410.000 eur, pre Mestskú časť Juh 210.000 eur podľa predloženého návrhu a pre Mestskú časť Staré Mesto 200.000 eur podľa predloženého návrhu. Po c) účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti, výška príspevku na 1 obed v závislosti od priznaného dôchodku je do 250 eur 83 centov, od 250 eur a jedného centu do 350 eur 66 centov, od 350 eur vyššie 0 eur. Po d) účelové finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti na verejnoprospešné služby a investičné akcie 10.000 eur pre malé mestské časti podľa predloženého návrhu a 30.000 eur pre veľké mestské časti  podľa predloženého návrhu. Finančné prostriedky budú prerozdeľované na základe žiadosti mestských častí s uvedením účelu použitia a po akceptácii poukazované budú priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov. Po 4) použitie finančných prostriedkov vyplývajúcich z regulatívov v rozpočtoch mestských častí s účelovým určením na verejnoprospešné práce, zeleň, komunikácia, verejné osvetlenie, zimná údržba na území príslušnej mestskej časti alebo na údržbu majetku zvereného mestom do správy mestskej časti. Všetky schválené účelové finančné prostriedky pre mestské časti a odvody z regulatívov podliehajú finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku. Po 5) dotáciu v zmysle VZN číslo 76 pre Klub národnostným menšinám a Pamätná izba Sándora Máraiho podľa predloženého návrhu; Ekonomické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice podľa predloženého návrhu; MFK Košice podľa predloženého návrhu; Good Angels podľa predloženého návrhu. Ďalej po B) poveruje primátora mesta Košice podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 a zákona č. 583/2004 o uhradené záväzky presunom zo schváleného rozpočtu z Programu číslo 9 Interné služby, Záväzky z minulých rokov, do príslušného programu a podprogramu podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie; o granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej únie; o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov; o návratné zdroje financovania a ich splácanie, súvisiace s predfinancovaním investičných projektov podporených zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu; o kapitálové príjmy a výdavky vyplývajúce zo zámeny nehnuteľností s dodržaním vyrovnaného celkového rozpočtu; o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov. Po C) berie na vedomie programový rozpočet mesta Košice na roky 2016 a 2017 podľa predloženého návrhu. Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 a programového rozpočtu mesta Košice na roky 2016 a 17.“  

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

Hlasovanie č. 16 -	za: 32 proti: 2, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem, že rozpočet sme schválili. Uznesenie boli schválené. Ďakujem veľmi pekne, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi ešte pred ďalším bodom, keďže je to prvé rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastňuje nový môj námestník, pán doktor Petruško, čiže dovoľte mi, aby som ho vám všetkým predstavil, to je ten pán v strede. Nech sa páči, doktor Petruško. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa teda tým dámam a pánom, ktorým ešte nebol predstavený na žiadnom z doterajších podujatí.
- - -

Bod č. 5
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. rokovania MZ dňa 16.06.2014 z predchádzajúceho volebného obdobia a ustanovujúceho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 08.12.2014

p. Raši, primátor mesta - Teraz prejdeme k bodu číslo 5. Poprosím, pán riaditeľ magistrátu, aby uviedol informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od XXV. rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 16. 6. z predchádzajúceho volebného obdobia a z ustanovujúceho zastupiteľstva, ktoré bolo dňa 8. 12. 2014. Pán riaditeľ, máte slovo.

p. Lazúr, riaditeľ MMK - Ďakujem vážený pán primátor. Ctený poslanecký zbor, predkladám pravidelný materiál Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva. Mesto Košice sa vysporiadalo s úlohami z uznesení, ktoré boli prijaté v minulosti, ktoré sa týkali hlavne oblasti zmien a doplnkov územného plánu, oblasti činnosti a náplne mestských podnikov, rezonovala tam téma Jahodná - Kurišková, rezonovala Košická futbalová aréna, výstavba nového štadiónu. Ja zároveň chcem upozorniť, že pri vyhodnotení úlohy číslo 933, to je tá posledná, vlastne to stanovisko je doplnené tak isto vsunutým bodom v rámci dnešného mestského zastupiteľstva 26/1. Jeden bod máme v podstate ešte otvorený, je to vyhodnotenie plnenia uznesenia, v ktorom sa hovorí že v spolupráci s Kositom má byť uzavretý termín rekonštrukcia, modernizácie spaľovne spoločnosti Kosit 2. etapa tým, že v priebehu roku 2014 prebiehali negociácie medzi pôvodnými a novými akcionármi spoločnosti Kosit, ktorí majú 66 percent. A k zmene akcionárov došlo až v novembri 2014, táto otázka ostala otvorená, musíme toto ešte riešiť v priebehu roku 2015 s novým akcionárom. Ďakujem za pozornosť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu. A po tomto bode dám krátku prestávku na žiadosť časti dám. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. A pán poslanec Ihnát, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Mne len vadí jedna vec. Ako, tak v dobrom hovorím, chýbajú mi tam ako odpovede na interpelácie z bývalého volebného obdobia, kde mám tú odpoveď na interpelácie. A jednoducho s týmito odpoveďami veľmi spokojný nie som. Je to z 8. septembra 2014, takže ja si myslím, že takýto bod by mal byť vsunutý do programu tohto zastupiteľstva. Jednoducho, aby sme odpovedali tým poslancom, ktorí tu boli a riešili fakt veci verejné pre Košičanov. Takže ja sa potom ozvem v interpeláciách.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, lebo toto je plnenie uznesení.

p. Ihnát, poslanec MZ - Súhlas, ale som musel spomenúť to a sa tomuto povenujem buď v dopytoch alebo v interpeláciách potom na záver. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Samozrejme, nech sa páči. Keď nikto, uzatváram rozpravu k tomuto bodu, poprosím návrhovú komisiu.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení, berie na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od XXV. rokovania mestského zastupiteľstva.“

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

Hlasovanie č. 17 -	za: 26, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Teraz vyhlasujem 10 minútovú prestávku. Poprosím, čiže 5 minútovú s 5 minútovou rezervou. O 10:30 budeme pokračovať v rokovaní v ďalšom bode Upozornenie prokurátora. Ďakujem.
- - -

Bod č. 6
Upozornenie prokurátora - návrh na zmenu  § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku

p. Raši, primátor mesta - Ctené dámy, páni poslanci je to materiál Upozornenie prokurátora - návrh na zmenu § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78 o čistote a vo verejnom poriadku. Otváram tento bod. Poprosím, pani doktorku Ritókovú, o krátke uvedenie návrhu.

p. Ritóková, oddelenie právne a majetkové MMK - Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, vážený predsedajúci, bol doručený tento protest prokurátora z dôvodu, že ustanovenie nášho všeobecne záväzného nariadenia, konkrétne § 7, ktoré sme mali doteraz prijaté, a musím podotknúť, že na základe zákona, keďže sme mali takúto právomoc kedysi, už stratilo opodstatnenie, pretože podľa zmeny zákona už obce nie sú kompetentné vydávať všeobecne záväzné nariadenia na regulovanie pyrotechniky. Upozorňujem, treba zdôrazniť, že nie sú oprávnené na vydávanie všeobecne záväzných nariadení. Neznamená to, že by obce nemali ďalej pôsobnosti, pretože naďalej ostalo, dokonca by som povedala, aj posilnilo postavenie obce v tom, že k používaniu pyrotechnických výrobkov je potrebný súhlas obce, a to ako podmienka možnosti vôbec takéto zariadenia používať. To znamená, že bez tohto súhlasu by nemali byť ani banským úradom, ktorý už teraz je orgánom, ktorý povoľuje tieto používanie týchto pyrotechnických výrobkov, nemal by byť vydaný súhlas. Potom naďalej, ak aj je vydaný súhlas, musí o tom dostať vyrozumenie obec, orgány polície a ďalšie orgány, ktoré potom už vlastne sú kompetentné zabezpečiť používanie týchto výrobkov v súlade s vydaným súhlasom a dokonca ešte dostali obce aj širšie pôsobnosti v oblasti výbušnín, že je potrebný súhlas obce, napr. aj na používanie väčšieho množstva výbušnín atď., čiže obec má páky.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne pani doktorka. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - Len krátka otázka. Tak ako to potom bude vyzerať povedzme 31. decembra 2015, čo sa týka používania tej pyrotechniky, pani doktorka?

p. Raši, primátor mesta - Pani doktorka, ako to bude vyzerať na Silvestra?

p. Ritóková, oddelenie právne a majetkové MMK - Čiže tak. Ten, kto by chcel používať, musí to nahlásiť a ten súhlas od obce musí vyžiadať najneskôr 10 dní pred používaním. Ak nedostane takýto súhlas, preto sú tam už zainteresované aj zložky štátu. A prirodzene môže aj mesto to sledovať, že ak by náhodou niekto sa pripravoval používať zábavnú pyrotechniku bez toho, že to bolo doručené mestu, tak v podstate nemôže ju používať a potom je sankcionovaný podľa zákona.

p. Raši, primátor mesta, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Poprosím ďalej do rozpravy, nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, ja len neviem koho sa na to môžem opýtať, resp. upozorniť. Chcel by som pracovať, aj v téme rozpočet som nemohol pracovať, pretože mestská stránka nefunguje, nie je možné ako túto jedinú načítať. Tak keby sa mohol niekto zodpovedný na to pozrieť. Predsa len, beží aj priamy prenos, verím, že aj veľa obyvateľov je im znemožnené, napr. sledovať naše rokovanie. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pozrite sa prosím na technickú stránku stránky mesta, naše IT. Nech sa páči, pán poslanec Halenár.

p. Halenár, poslanec MZ - Pán primátor, ako poslancovi mesta by som vám chcel dať do pozornosti odpoveď pani doktorky, ako to bude vyzerať 31. decembra. Podľa mňa realita bude diametrálne odlišná. Ak môžete, prosím, a ďalší poslanci Národnej rady, ktorí sú tu, aby neboli zákony v tejto krajine na to, aby sa v podstate v realite porušovali a celkom bežne. A skúste prosím urobiť akúkoľvek novelu, ktorá prinesie naozaj reálnu zmenu v zmysle, aby sme vedeli to regulovať. Aj keď nie my, ale regulovať tak, aby to bolo v súlade so životom to, čo sa deje naozaj v reálnom živote. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Marián Gaj, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja si myslím, že profesionálny pyrotechnici, ktorí si dávajú žiadosti, ako u nás tam problém nie je. Ja skôr vidím problém tých drobných, študenti, chlapci, dievčatá, ktorí si kúpia už celkom slušnú pyrotechniku, silnú v rámci rôznych obchodov. Táto sa bude zneužívať. On povie: „Žiadne VZN nie je, nie je zákon.“ Čiže to bude búchať, trepať, atď. Čiže s veľkými ohňostrojmi problém určite nie je, lebo v rámci mojej mestskej časti, ako je Bankov, atď., tam sú žiadosti. Vždy sú 2, 3 firmy v meste, ktoré permanentne o to žiadajú. Čiže toto problém nie je. Čiže skôr poukázať na širokú škálu obyvateľov, ktorí v rámci svojej zábavy, narodenín, atď., ju používajú. A toto potom ruší v každom jednom dvore, bloku, atď. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Súhlasím pán starosta, že to sú ľudia, ktorí rozhodne o žiadne súhlasy nežiadajú, pretože tú pyrotechniku používajú spontánne. Čiže zrejme je to ošetrené ako narušenie verejného poriadku hlukom. Ale je pravda, že toto je problém. Ten, kto žiada, väčšinou všetko, všetky ustanovenia doručil, lebo väčšinou je to aj jeho živnosť a jeho živobytie. Ďakujem, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení, po A) berie na vedomie upozornenie prokurátora proti § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78 o čistote a o verejnom poriadku, a po B) schvaľuje zmenu vypustenie § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78 o čistote a o verejnom poriadku podľa predloženého návrhu.“

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

Hlasovanie č. 18 -	za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 7
Upozornenie prokurátora - návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice (nariadenie o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd)

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorým je bod číslo 7. Je to materiál Upozornenie prokurátora - návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice. Je to upozornenie prokurátora, aby mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude zásobovanie vodou a odovzdávanie odpadových vôd, odvádzanie odpadových vôd riešiť. Takže otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ budú otázky, je tu pripravený odborný aparát. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení, po A) berie na vedomie upozornenie prokurátora k absentovaniu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, a po B) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice nariadenie o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd podľa predloženého návrhu.“

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

Hlasovanie č. 19 -	za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 8
Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 8, ktorým je materiál Územný plán zóny Košice Ťahanovce, zmeny a doplnky 2014. Poprosím o krátke uvedenie materiálu, ak je tu pani hlavná architektka alebo poprosím aspoň tromi vetami a je tu aj pán starosta Ťahanovce obec. Dobré. Veľmi stručne a potom dáme priestor na rozpravu, nech sa páči.

p. Királyová, poverená zastupovaním hlavného architekta mesta - Zmeny a doplnky územného plánu zóny Ťahanovce sa robili ako taká celková aktualizácia vzhľadom k tomu, že tam boli plochy, ktoré bolo treba riešiť, ktoré boli v súlade s územným plánom mesta, spodrobňovali sa tieto územia, robila sa dopravná sieť, doplňovala sa, dvakrát sme mali vyvesenú územnoplánovaciu dokumentáciu z tohto dôvodu, že jedenkrát, keď sme mali vyvesenú boli pripomienky, kde bolo potrebné doplniť ešte dopravné riešenie rozšíreného územia, teda sprístupneného územia predtým záhradkárskeho a ďalšia vec boli pripomienky orgánov, teda organizácií, ktoré bolo potrebné zapracovať. Z tohto dôvodu sme územnoplánovaciu dokumentáciu ešte raz vyvesili na pripomienkovanie. Prešla všetkými kolami. Máme od Okresného úradu stanovisko podľa § 25 tzn., že dokumentácia je pripravená na schválenie.

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

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení berie na vedomie po 1) súhlasné stanovisku Okresného úradu odbor výstavby a bytovej politiky v Košiciach v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a strednom poriadku v znení neskorších predpisov v návrhu územného plánu zóny Košice Ťahanovce - Zmeny a doplnky 2014, oznámené listom  podľa predloženého návrhu dňa 21. 1. 2015. Po 2) vyhodnotenie pripomienok k návrhu územného plánu zóny Košice Ťahanovce - Zmeny a doplnky 2014. Schvaľuje: po 1) územný plán zóny Košice Ťahanovce - Zmeny a doplnky 2014 v zmysle spracovanej dokumentácie, po 2) doplnok ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice číslo 54/2001 o záväznej časti územného plánu zóny Ťahanovce podľa predloženého návrhu a žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej plánovacej dokumentácie označenie textovej časti výkresovej časti a záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie podľa predloženého návrhu, vyhotovenie registračného listu podľa predloženého návrhu a uloženie územného plánu zóny Košice Ťahanovce - Zmeny a doplnky 2014 na meste Košice a na stavebnom úrade mesta a na okresnom úrade podľa predloženého návrhu.“

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

Hlasovanie č. 20 -	za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

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


Bod č. 9
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 656 zo dňa 17.06.2013 - Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, ktorým je bod číslo 9. Je to Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 656 zo dňa 17. 6. 2013, ktorý sa vola Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice. Dovoľte mi, aby som tento návrh predniesol. Mnohí si pamätáte, mnoho starostov máme v tomto volebnom období nových, v minulom volebnom období sme sa snažili predložiť konsenzuálny materiál, ktorý by teda získal aspoň nadpolovičnú väčšinu Rady starostov ku návrhu na nové členenie mestských častí. Ako iste viete, Rada starostov ku definitívnemu návrhu, s ktorým by sa dokázala stotožniť a zredukovať, resp. spojiť niektoré mestské časti k takémuto návrhu nedospela. A preto sme ani nemohli stihnúť termín, ktorý bol určený. Z tohto dôvodu predkladám návrh na zmenu termínu na nové členenie mestských častí do 31. 12. 2016. Termín na zákonné schválenie nového návrhu členenia mesta musí byť urobený a schválený najneskôr do roka pred nastúpením nových zastupiteľstiev a nových orgánov mestských časti a mesta. Čiže je to termín, ktorý má ešte nejakú rezervu v prípade, že by sme k niečomu speli, aby sa stihlo urobiť. Urobiť aj všetky zákonné zmeny, ktoré budú z tohto návrhu vyplývať. Čiže tým 1. krokom bude požiadanie o zvolanie novej Rady starostov. Ako som už spomenul, viac ako polovica starostov mestských častí je nových, aby som si vypočul ich názory, ako reprezentantov svojich mestských častí. Ďakujem pekne za pozornosť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne, že už nie som ďalší. Pán primátor, veľmi ma teší, že táto téma sa otvára hneď, na fakticky prvom pracovnom zasadnutí tohto zastupiteľstva v tomto volebnom období. Bohužiaľ, za predchádzajúce 4 roky táto téma sa nepohla tak, ako za predchádzajúce obdobia, ani o krok dopredu. A myslím si, že je to trošku aj z vášho prispenia. Nechcem sa vás dotknúť, ale myslím si, že diskutujete s nesprávnou skupinou obyvateľov tohto mesta. Nechcem sa dotknúť ani starostov, ale myslím si, že žiaden starosta, ja byť na ich mieste, tiež by som uvažoval nad tým, či si dám zrušiť vlastnú mestskú časť a poštvem si proti sebe svojich susedov a obyvateľov. Nemyslím si, že starostovia sú tá skupina obyvateľov mesta Košice, ktorá sa jediná vie vyjadriť k tomu, či toto samosprávne členenie mesta je adekvátne a najvýhodnejšie z pohľadu financií, kompetencií a výkonu, ktorý samospráva má zabezpečovať pre obyvateľov. Zároveň pán primátor si myslím, že vy sám ste doteraz neprejavil žiadnu, až na tú verejnú diskusiu, žiadnu osobnú iniciatívu k tejto téme. A doteraz som od vás nepočul nejaké jasné stanovisko, za ktorou z navrhovaných koncepcií riešenia samosprávy v meste Košice vy sám tak osobne stojíte. A keďže sme zmieňovali tú verejnú diskusiu, ktorá prebehla, či už pred alebo po termíne, to už je vecou histórie, ja by som chcel v mene mojom a v mene pána Polačeka, za občianskych a nezávislých, navrhnúť zmenu uznesenia, ktoré bolo pôvodne navrhnuté a to v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. d) Štatútu mesta Košice, schvaľuje zmenu termínov plnenia uznesenia časti b) uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 656 zo dňa 17. 6. 2013 Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice na 31. 12. 2015.“ Teda znižujeme to o 1 rok. A zároveň „ukladá riaditeľovi Magistrátu mesta Košice, po 1) predložiť verejnosti a poslancom mestského zastupiteľstva koncepciu nového členenia mestských časti mesta Košice aj finančné analýzy, ktoré boli prezentované primátorom na verejnej diskusii v roku 2013 termín do 30 dní od schválenia uznesenia, a po 2) definovať potrebné materiálne technické a finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie celomestského referenda obyvateľov mesta Košice za účelom schválenia členenia samosprávy mesta Košice. Termín najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.“ Ako som spomenul, pán primátor, podľa mňa diskutujeme s nesprávnou skupinou obyvateľov.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Polaček, pardon s faktickou poznámkou pán poslanec Ihnát a pán poslanec Gaj, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Áno ďakujem za slovo, pán primátor, fakt je chvályhodné a naozaj ako absolutórium si zaslúži to, že ako tiež poslanec Národnej rady, aj s Ottom Brixim a celkové to osadenstvo v Národnej rade, košické, schválilo zákon o meste Košice, a sa znížili počty poslancov, ako do mestského, tak aj do miestnych zastupiteľstiev. Tu, v jednotlivých mestských časti, dvadsiatich dvoch mestských častiach. Treba tiež povedať jednu vec, že aj ja osobne som vám posielal e-mail, a tiež návrhy určité, lebo návrh tých 9 mestských častí, aby boli zlúčené som dával tak isto, takže to vyhľadám a prepošlem ešte raz. Verím tomu, že vlastne týmto spôsobom ste aj vyzval poslancov mestského zastupiteľstva, aby boli súčinní a jednoducho posielali takéto návrhy, ktoré sú. V žiadnom prípade nebudem súhlasiť s návrhom štyroch socialistických mestských častí, ako to bolo za národných výborov. To určite nie! To by som hlasoval proti. To jednoducho, je to úplný nezmysel. Ten poslanec, či už obecného, miestneho zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva musí mať prehľad o tej mestskej časti, čo vlastne vykonáva, akú kanalizáciu rieši, nielen to vlastne, že je tam peniaz určitý, ktorý sme ušetrili, ale aj to, čo prinesie vlastne v teréne priamo. Že či to vôbec má význam. Takže je to fakt diskusia. Nemám s tým problém. Ináč, čo povedal pán Gibóda teraz, aby som zahlasoval napr. za to, aby to bolo o rok skôr, napr. lebo fakt treba na tom pracovať.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, poprosím, prerušujem aj ostatných a ďakujem pekne,  pochopili sme. Samozrejme, bude návrh aj pre poslancov, aby dali svoje návrhy, pokiaľ budú mať záujem. Pán poslanec Gaj Marián, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, si vyprosujem, aby si takto útočil na stav starostov a riešil tvoje domnienky, ktoré si myslíš, že boli alebo neboli. Na týchto rokovaniach si nebol, a preto sa zdrž takýchto komentárov. A prosím ťa, je pol jedenástej, či koľko, zober si druhú tabletku. Ďakujem. Druhú polovicu.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Na vystúpenie pána poslanca Gibódu ešte reaguje pán poslanec Petrvalský, nech sa páči.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne pán primátor za slovo, ale už musím sa ozvať. Toto už nejde! Hej? Niekto si tu robí predvolebnú kampaň. Vychvaľuje to tu do neba. Nikto sa skutočne tých ťažkých rokovaní nezúčastnil. A nikto nepočul tie problémy, ktoré sú v dnešných mestských častiach, ktoré by mohli byť zlúčených mestských častiach. Odborné komisie, odborné záležitosti, sme prejednali so starostami. Je tam tých problémov strašne veľa. To je jedna vec. Druhá vec, pán poslanec Gibóda, ktoré skupiny sú správne a ktoré sú nesprávne! Ako ste prišiel na to, že niektorá skupina je správna a niektorá skupina je nesprávna? Odkiaľ vôbec beriete toľkú drzosť takto deliť občanov tohto mesta na správnych a nesprávnych? Toto je hrozné. Toto by bolo dobré, keby ste sa na budúce skutočne takýchto vecí zdržali.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Ďakujem pán starosta. To ešte vám nezaútočil na rodinného príslušníka, ktorý je nebohý. Keďže nedá sa reagovať sám na seba, v rámci zdravého vývoja, takže pán poslanec Polaček, nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Mrzí ma, keď odstrihnite poslanca v polovici vety. Aspoň ho nechajme dorozprávať vetu k téme. S poslancom Gibódom sme navrhli návrh na uznesenie. Dátum meníme z roku 2016 na rok 2015 z toho dôvodu, že sa nechceme dostať pod časovú tieseň, tak ako sa to stalo aj v histórii. Jednoducho táto téma je naozaj vážna. Ja som na tom verejnom stretnutí bol. Ľudia diskutovali. A nadviažem na to, čo bolo povedané. Mrzí ma, že ja stále nepoznám názor vedenia mesta ku mestským častiam. A myslím si, že tam by mal byť prioritný. Mal by byť nejakým vodítkom a od neho sa potom vieme ďalej odvíjať. To je k dátumu. Predložili sme v rámci nášho návrhu zároveň 2 body. Prvý je predložiť verejnosti a poslancom mestského zastupiteľstva koncepciu nového členenia mestských častí mesta Košice aj ich finančné analýzy. Jedná sa nám o to, že každý návrh, každá diskusia ma aj to svoje „B“. A niečo buď stojí alebo niečo prináša. A nepohneme sa, keď tieto témy sa nebudú spracovať, nakoľko z tej debaty pred rokom som dospel k záveru, že mesto Košice a vedenie má istú víziu, tak som presvedčený, že táto vízia má možno nie úplne presné finančné ukazovatele. Ale dokážete poslancom predložiť to, čo spracované v súčasnosti je? A k druhému bodu, definovať potrebné materiálne technické a finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie celomestského referenda obyvateľom mesta Košice za účelom schválenia a členenia samosprávy mesta Košice. V tomto bode, prosím vás, nehľadajte kolegovia nič neobvyklé. Nás len zaujíma, v prípade, ak vieme, že sa rozhodneme ísť zmenou, tak jedna cesta je tá, že sa k tejto zmene budú vyjadrovať obyvatelia. A myslím si, že je výhodné poznať hneď v úvode náklady na takéto konanie, na referendum, na to, čo nás takáto otázka k mestským častiam bude stáť. Čiže ja vás chcem kolegovia poprosiť, toto uznesenie nie je nijakým spôsobom deštruktívne. Len upravuje termín. Žiada, aby sme poznali, čo nás také referendum môže stáť. A v druhom kroku chceme len poznať písomne tie vízie, ktoré v tomto meste sú. A samozrejme verím, že k tým koncepciám sa priložia aj koncepcie, ktoré predložili samotní starostovia v predchádzajúcom volebnom období, lebo ich bolo niekoľko. A myslím si, že poslanci si zaslúžia poznať všetky koncepcie, vidieť všetky názory. A bude veľmi prínosom, keď k týmto materiálom budeme vidieť aj finančné náklady. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. S faktickou poznámkou pán starosta Gaj, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Ja len, ak by sa uvažovalo naozaj o celomestskom nejakom referende, tak poprosím skúsme to naplánovať na deň termínu volieb do Národnej rady a to spojiť ekonomicky. To bude veľmi výhodné. A máme akurát rok aj niečo, aby sa to zrobilo, splnilo. Čiže toto snáď len na upresnenie termínu, čo by mohlo byť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. S faktickou poznámkou na pána poslanca Polačeka pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne. Keďže ako som prečítal pánovi primátorovi Rokovací poriadok, môžem reagovať na predchádzajúceho rečníka. Jedno, že ja som bol ten, kto rozprával prvý a predchádzajúce faktické poznámky. Nedá mi nezareagovať na mojich kolegov. Je mi ľúto, že sa nechápeme a že máte pocit, že útočím.

p. Raši, primátor mesta - Reagujte na pána Polačeka. Len aby ste sa držali témy, lebo ináč vás bude musieť vypnúť, čo by som nerád. Čiže, nech sa páči, počúvam reakciou na pána poslanca Polačeka.

p. Gibóda, poslanec MZ - Neviem, kde mám reagovať na tých, ktorí reagovali na mňa pán primátor?

p. Raši, primátor mesta - V diskusii, v rozprave, do ktorej sa prihláste. Nech sa páči, pán poslanec Karabin, nech sa páči.

p. Karabin, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja len chcem opätovne pripomenúť, že téma počtu mestských časti bola prejednávaná počas minulých štyroch rokov. Nebol to primátor, ktorý by nechcel menší počet mestských častí. Mrzí ma, že ako starostovia sme sa v tých štyroch rokoch napriek tomu, že bola vytvorená pracovná skupina, niekoľko Rád starostov, nedohodli. A máme pred sebou toto volebné obdobie. Takmer, alebo viac ako polovica, je tu nových starostov. Ja verím, že tentokrát k dohode dôjde. A čo sa týka počtu, koľko by malo byť mestských častí, čo sa týka verejnosti, keď si pozriem, tak je tu nejaká verejnosť, cez nejaký denník, Korzár, facebook, atď., že je tu veľa mestských častí. Koľko by ich malo byť? Ale myslím, že to nereprezentuje väčšinu obyvateľov mesta Košice. Naozaj, k takejto vážnej téme spojiť to s referendom, alebo dať referendum k nejakým voľbám. Len vtedy budeme vedieť presne, čo tí obyvatelia mestských častí naozaj chcú. Niektorí sa boja, že prídu o nejakú právnu subjektivitu v danej mestskej časti, preto sa nechcú zlučovať. Ja sám som s týmto zlúčením problém nemal, ani nemám naďalej. Napr. u mňa je to Mestská časť Pereš s Mestskou časťou Košice - Lorinčík. Tí ostatní starostovia, naozaj bude sa treba dohodnúť. Máme na to 4 roky. Ja verím, že k spoločnej dohode dôjde. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Grega. Nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - Keď sme počúvali, kolega, pán poslanec Gaj, tu spomenul v bode rozpočte o tom, že dejú sa nespravodlivosti pri prideľovaní podielových daní. Ja si myslím, že môžeme naozaj dumať, či počet mestských častí nie je súčasťou problému prideľovaní mestských daní. Áno, súhlasím s pánom poslancom Gibódom, ktorý hovorí o tom, že by bolo treba zmeniť toto, ten návrh uznesenia, ktorý máme pred sebou. Je totižto plný tajomstiev, k čomu vlastne chceme dospieť po nejakom termíne. Nie je tam napísané ani nejaký medzivýsledok, kedy by sa kto za akých okolností s akými návrhmi mal stretnúť. A to, čo tu navrhuje pán poslanec Gibóda vyjadruje aj môj postoj, v predchádzajúcich obdobiach vyjadrený, že mali by sme viacej zapájať občanov tohto mesta do rozhodovania. A to práve z toho dôvodu, že pri rozumne predložených dátach pred občanov by sme sa určite vedeli dozvedieť koľko akého servisu a za aké peniaze chcú občania dostať samotní. A, čo sa týka počtu mestských častí, ja si nemyslím, že je správne, aby sme uvažovali v rovinách šetrenia finančných prostriedkov. Často je to vlastne len taký krok smerom k voličom alebo občanom, ktorí kričia o zbytočnosti poslancov a starostov mestských častiach. Skôr by sme sa mali sústreďovať na kompetencie, ktoré musíme zo zákona pokrývať pre občanov. Mali by sme sa sústreďovať na to, ktoré kompetencie chceme pokrývať pre občanov a v akých časových alebo akých vzdelanostných reláciách. Ja by som ešte, keď môžem pán primátor, osobne vidím obrovskú výhodu napr. v jednej mestskej časti. Tzn., že by nejestvovala žiadna mestská časť. Ohromne by to zrýchlilo všetky procesy a implementácie koncepcií, ak sa tu nejaké nájdu. Časom. Verím, že áno. Je obrovskou výhodou jednoznačná zodpovednosť jednej mestskej časti, pretože sme svedkami, že niekedy sa prelamujú názory alebo nesúhlasné postoje mestských častí mestom v stavebnom konaní. Chcem povedať ešte, že (pozn. tón signalizácie) ...prihlásim sa ešte raz.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou páni poslanci Kočiš, Ihnát a Polaček. Nech sa páči.

p. Kočiš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. K predrečníkovi. Pán Halenár, nakoľko toto nedávate formou uznesenia, minimálne v prvej časti by som touto faktickou poznámkou chcel vyjadriť súhlas s vašim názorom a tak isto sa prikláňam k tomu názoru, že poslanec to, nie je len škodná, ale je to v prvom rade človek, ktorý má rozhodovať, ktorý má sa podieľa na rozhodovaní mestskej časti, ktorý má robiť s ľuďmi. A ak to zjednodušíme a nedokážeme si vážiť demokraciu, potom zrušme vôbec poslanecký mandát! Zrušme všetko a zavolajme niekoho, kto dokáže toto riadiť bez nás! Ďakujem.

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

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som naviazal na poslanca Halenára. V mnohom má pravdu. Treba povedať, najmä v tých kompetenciách, ktoré, to ma zaujalo, tie kompetencie. Na Sídlisku Ťahanovce máme 116 schodísk. Máme tam mestskú zeleň, atď. Kompetencie nemáme takmer žiadne. Práve to je ten súčiniteľ toho, aby sa veci pohli dopredu, aj v rámci toho rozvoja, určitého, alebo tej operatívy aj voči občanovi, aby sme mali tieto kompetencie. Čiže chcem poukázať na pána Halenára v jednej veci, že pán Halenár vy ste v úplne inej dimenzii. Aj čo sa týka tej možnosti robiť si zimnú údržbu a ďalšie náležitosti. Pokiaľ viem, tak ste tá mestská časť, ktorá máte výhody úplne iné ako napr. Sídlisko Ťahanovce. Takže dávam mu za pravdu. A pán primátor, poprosil by som vás nepodmieňovať, ako takto, čo som počul, tak podmieňovať a nepodmieňovať kompetencie mestským častiam tým, že či budú zlúčené alebo nebudú zlúčené mestské časti, lebo som tu bol na tom stretnutí vtedy, ako som tiež sedel, a by som tiež bol fakt nerád, že vlastne doplácajú na to tieto mestské časti. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček ešte s reakciou.

p. Polaček, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne, ja by som chcel len toľko povedať, že myšlienka pána Halenára mi je veľmi blízka, keď hovoril o tom, že jedna mestská časť, resp. ja to volám nejaké silné mesto Košice, pretože tak, ako je to v súčasnosti nastavené, hlavne veľké mestské časti, sú akýmsi dispečerským pracoviskom, ktoré nedokážu občanom tak, ako to je nastavené dať to, čo tí občania potrebujú. Sú dispečerské pracovisko. Preposielajú podnety občanov vlastne na mesto. A vo finále vlastne mesto rieši tieto problémy. Tým pádom sa všetko zdržuje, komplikuje a občan má pocit, že to mesto nie je dostatočne flexibilné. Ďakujem.

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

p. Grega, poslanec MZ - Je naozaj veľa mestských častí v Košiciach. A aj z tohto dôvodu Staré Mesto iniciovalo v minulom období stretnutie so zástupcami Severu a Džungle o možnosti spojenia. Do budúcna. Z nášho pohľadu je tá problematika stále otvorená. Nebránime sa jej. Tak ako som to vtedy spomínal, je to stále problém. Už to tu bolo spomenuté, či už starostov alebo poslancov. Lebo je jasné, že by minimálne 2 miesta starostovské a neviem koľko poslancov zaniklo. Ale treba o tom jednať. Lebo je to nevyhnutné. A plne podporujem to, čo tu povedali viacerí predrečníci, že naozaj už treba dať konečne kompetencie mestským častiam a nie len o nich hovoriť. Kompetencie znamenajú peniaze, ale aj zodpovednosť. A silné mestské časti znamenajú aj silné mesto.

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

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne, ale ja sa nečíta s dlhým „ó“. Vážení kolegovia, hlavne z radov starostov, veľmi ma mrzí, ak ste mali pocit, že som sa vás chcel dotknúť. Ja si veľmi vážim diskusiu, ktorú ste viedli za posledné 3 roky v rámci pracovnej skupiny Rady starostov. Rád by som videl výsledky tejto diskusie, či už zo zápisníc, zo stretnutí, resp. to, k čomu ste ako pracovná skupina dospeli. Jediný výsledok vašej činnosti, ako pracovnej skupiny, pokiaľ viem, je iniciatíva, s ktorou následne predstúpil pán Brixi. A pokiaľ viem, tak aj pán Raši v parlamente Národnej rady Slovenskej republiky. A to je zníženie počtu poslancov v meste. Preto je nás tu teraz 41 a v mestských častiach. Vážení páni kolegovia a hlavne ešte raz, starostovia, ja sa nechcem dotýkať a hovoriť, že jedna skupina je lepšia a druhá je horšia. Ale podľa môjho názoru je to práve verejnosť, kto rozhodne o tom a mala by rozhodnúť o tom, aké by malo byť samosprávne členenie mesta Košice. Je to viditeľné z tej iniciatívy, ktoré vznikli v rámci petície v malých mestských častiach. A následná hrozba tak, ako ju popísal pán primátor. A práve preto je dobré vo väčšej miere zapojiť občanov do diskusie a otvoriť túto diskusiu. Preto som predložil tento návrh uznesenia, aby boli prezentované tieto návrhy na zmenu samosprávneho členenia mesta Košice, aby aj verejnosť k nej mala prístup. Aby táto diskusia sa dostala, nielen do týchto kruhov rady starostov a poslancov, ale napr. aj do širokej verejnosti a odbornej verejnosti. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím upraviť dĺžne, čiarky, bodkočiarky poslancov tak, aby boli dané správne. Pán poslanec Petrvalský s faktickou. Nech sa páči.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Nebudem sa tu vyjadrovať k tomu, čo bolo, čo bude, a k rôznym záležitostiam. Musím ale jednu vec povedať. Výsledkom, aký bol výsledok rokovania starostov, štyri roky som ja presadzoval presun kompetencií na mestské časti. Pokiaľ sa pán primátor pamätáte, štyri roky som žiadal, všetci sme žiadali  jasné, že sme žiadali. Ja sám som predložil tri varianty usporiadania tohto mesta. So štrnástimi, s deviatimi, a s piatimi mestskými časťami. Tieto tri varianty som ponúkol aj primátorovi. Každému! Ako môžete povedať, že výsledok nebol žiadny! Jasné, že výsledok bol. Len, áno, problém je v tom, že pokiaľ vy sa spýtate obyvateľov, určite nikam nedospejete. Ďalší problém je ten, že mestské časti vznikli tak, jak vznikli. V minulosti sa narobilo veľa skrivodlivosti, ktoré sa vznikom dvadsiatich dvoch mestských častí ako tak napravili. A dnes by sme radi zase túto skrivodlivosť navodili. Myslím na malé mestské časti, ako je Krásna nad Hornádom, Kavečany, Ťahanovce, atď., atď. Nebudem ďalej rozoberať, lebo to je veľmi, veľmi zložitá problematika. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Dečo. Nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - Ďakujem za udelenie slova pán primátor, aby som pokračoval v tej téme jednej mestskej časti. Tam totižto ide o ušetrenie omnoho väčších finančných prostriedkov, než sú nejaké odmeny a platy pre starostov a primátorov. Jedná sa o ušetrenie prostriedkov na všetky pozície, ktoré sú dublované alebo niekoľkonásobne vlastne vynásobené v jednotlivých mestských častiach. A kryjú vlastne v podstate to isté, čo sa deje na meste. A teda, len aby som trošku, aj o poslancoch mesta myslím, že súčasťou riešenia jednej mestskej časti by mohlo byť aj 9 alebo 11 radných, ktorí by mali plnú zodpovednosť, a ktorí by boli uvoľňovaní na výkon svojej funkcie a niesli by plnú zodpovednosť za istú sféru v oblastí života. Tak ako to vidíme aj v rozpočte. Myslím, že to by prinieslo personalizáciu a zosobnenie toho, čo chce mesto presadiť, a teda aj osobný tlak na to, aby sa naozaj to s čím sa predstupuje pred občanov dostalo do realizačnej fázy. Ale aby som teda nebol taký, že nie som z nejakej mestskej časti, tak toto riešenie alebo takýto návrh má jednu obrovskú nevýhodu. A to , že mestské časti by prestali navzájom v úvodzovkách súťažiť medzi sebou. Ja viem, že dnes sa to nedeje. Ale myslím si, že by nebol problém stanoviť niekoľko číselných overiteľných parametrov na základe ktorých by vedeli sme vyhodnocovať, nakoľko sú efektívne a dobre spravované isté územia. Myslím, že v tomto by určite nebol problém. A tak si myslím, že mestské časti by mali mať svoje opodstatnenie v našich návrhoch. Ale ako to už bolo niekoľkokrát spomínané, zadefinovania jednoznačných kompetencií a zadefinovania aspoň niekoľkých číselných a výhodnotiteľných parametrov. A teda dovoľte mi, aby som vyjadril, a skúste prosím premýšľať nad tým návrhom, ktorý je tu, návrh na uznesenie od pána poslanca Gibódu. A ja si myslím, že ja to podporím. A skúsme prosím, ušetríme čas. Nie je tam exaktne povedané, na akej platforme sa bude diať debata, ale toto si myslím, že už môže byť z otázky vedenia mesta navrhnuté pre každého, kto sa bude chcieť zúčastniť takej debaty a následne teda môžeme vyhodnotiť výsledky.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickými poznámkami na vaše vystúpenie pán poslanec Ihnát, Petrvalský a Gibóda.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Veľmi rýchlo. Ja som aj vám, pán primátor, poslal taký určitý návrh, ako takého modelu Budapešť. Číže vlastne tých profesionálnych poslancov. Tam je 12 alebo 15 ich je tam. Toto je správna cesta. Toto je správna cesta, aby tí ľudia boli profesionálni. Venovali sa na plný úväzok a zodpovedali sa za svoju činnosť. Čiže súhlasím s pánom Halenárom čo povedal. Ďakujem.

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

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pán primátor za slovo. Ja si myslím, že túto problematiku momentálne nevyriešime. Je ťažká, je dlhá. Začíname sa tu....., ja vás poprosím, dajte hlasovať o ukončení rozpravy. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Hlasujeme o ukončení rozpravy k tomuto bodu. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 21 -	za: 37, proti: 3, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Bola tam jedna faktická a jeden prihlásený do rozpravy, ktorí boli prihlásení pred hlasovaním. Čiže faktická pána poslanca Gibódu.

p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s pánom Petrvalským, že táto diskusia, táto téma je ťažká a dnes ju nevyriešime. Len by som chcel doplniť pána poslanca Halenára, že tam nie sú v tomto návrhu uznesenia jasne definovaný ďalší nejaký postup alebo platforma na akej sa bude jednať o týchto návrhoch. Práve preto je tam termín, sú tam uvedené tie termíny  „do 30 dní a do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva“, aby na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva sme sa k tejto téme posunuli ďalej a prípadne ustanovili nejakú starostovskú, zároveň poslaneckú komisiu, ktorá by, napr. aj v spolupráci s odbornou verejnosťou mohla sa tejto téme venovať ďalej tak, v tom termíne najbližšieho roka. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pán poslanec Dečo, nech sa páči, posledný prihlásený.

p. Dečo, poslanec MZ - Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne. Ja si myslím, že to, že je nás tu 41, to, že v mestských častiach je podstatne menej poslancov je možno nedostatočný, ale je to čiastočný výsledok toho, že tu predsa len nejaká diskusia bola. A predsa len, nejaký posun aj vo vývoji mestskej časti, poslanci, náklady - nastal. Áno, súhlasím s tým, že tá diskusia nebola asi dostatočná a že by sme v tom mali pokračovať. A ten pocit, ktorý som mal ráno, že to dusno je dosť veľké, dosť silné, neviem si predstaviť, že by malo pokračovať ďalej. A že by takýmto spôsobom poslanci dokázali v meste konštruktívne posúvať veci dopredu. Preto som veľmi rád, že prišiel návrh na ukončenie diskusie, lebo inak by som ho podal ja.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. Teda najprv pozmeňujúce a potom pôvodné. Nech sa páči.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh od pánov poslancov Polačeka a Gibódu. „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje zmenu termínu plnenia časti b) uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 656 zo dňa 17. 6. 2013 Informácia o návrhoch na nové členenie mestských časti mesta Košice na 31. 12. 2015 a ukladá riaditeľovi Magistrátu mesta Košice po 1) predložiť verejnosti a poslancom mestského zastupiteľstva koncepciu nového členenia mestských častí mesta Košice a ich finančné analýzy, ktoré boli prezentované primátorom na verejnej diskusii v roku 2013. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. Po 2) definovať potrebné materiálno-technické a finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie celomestského referenda obyvateľov mesta Košice za účelom schválenia nového členenia samosprávy mesta Košice. Termín: najbližšie zasadnutie zastupiteľstva. Zodpovedný v texte.“

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 22 -	za: 9, proti: 15, zdržali sa: 15

p. Raši, primátor mesta - Návrh pozmeňujúci sme neschválili. Prosím ďalej.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje zmenu termínu plnenia časti b) uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 656 zo dňa 17. 6. 2013 Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice na 31. 12. 2016.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 23 -	za: 33 proti: 3, zdržali sa: 4

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

Bod č. 10
Návrh na zmenu a rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, Košice

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom 10 predkladám materiál Návrh na zmenu a rozšírenie predmetu činností v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie číslo 5, Košice. Ako z dôvodovej správy vyplýva, cieľom materiálu je zmena zriaďovateľskej listiny a jej doplnenie, zabezpečovanie služieb, zariadenia podporovaného bývania, t.j. poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní právom chránených záujmov a utvára podmienky na prípravu správy a vykonáva sociálnu rehabilitáciu. A je to ďalej rozšírenie príspevkovej organizácie o zabezpečovanie služieb komunitného centra. Uvedené rozšírenie predmetu činnosti Psychosociálneho centra je nevyhnutné z dôvodu zapojenia ORSA - Organizácie národného projektu komunitné centrá, ktorý realizuje implementačná agentúra pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. A viete, že Psychosociálne centrum prevádzkuje, resp. do štruktúry Psychosociálneho centra patria aj Krízové centrum na Adlerovej ulici, ktorý sme prebrali po Košickom samosprávnom kraji. Takže toto je dôvodom predloženia tohto materiálu a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po A) zmenu predmetu činnosti v zriaďovateľskej listiny listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie číslo 5 v časti po 1) Základný účel a predmet činnosti v písmene v znení f) zabezpečuje služby zariadenia podporovaného bývania, t. j. poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvára podmienky na prípravu stravy a vykonáva sociálnu rehabilitáciu. Po b) rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie číslo 5, po 1) Základný účel a predmet činnosti o písm. v znení k) zabezpečuje služby Komunitného centra.“ 
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 24 -	za: 39 proti: 0, zdržali sa: 0

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

Bod č. 11
Zmena v zložení orgánov združení, v neziskových organizáciách a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 11 predkladám materiál Zmena v zložení orgánov združení v neziskových organizáciách a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen. Bod 11 s doplnenými menami návrhu, ktorý predkladám ste dostali do poslaneckých lavíc. Chcem vás len upozorniť na spôsob hlasovania pri predkladaných návrhoch a zároveň aj o ešte niekoľko skutočností. Čiže členovia týchto rád, ktorí sú vo výkone funkcie a výkon funkcie je platný a sú poslancami mestského zastupiteľstva, tak časť z nich ostáva v zastupiteľstve. Ostáva v týchto radách. Čo sa týka neziskovej organizácie Košice - Európske hlavné mesto kultúry, n.o., kreujeme dozornú radu. Ale aby ste vedeli, v správnej rade je okrem mňa ako primátora mesta, pán riaditeľ Himič, ako zástupca kultúrnych operátorov v meste Košice a pani poslankyňa Blaškovičová za Kultúrnu komisiu, potom je tam šéfka kultúry Košického samosprávneho kraja pani Kováčová a pán Kováč šéf K-13. O nich hlasovať nebudeme, ale sú v správnej rade nanominovaní. Ale budeme hlasovať o dozornej rade tejto organizácie. Dovoľte mi, aby som uviedol, aký bude postup pri hlasovaní. Pokiaľ by sa vyskytli ďalšie návrhy, o ktorých budeme hlasovať a podľa § 53 ods. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva budeme hlasovať o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia samostatne. Po skončení rozpravy budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Ak nie sú pozmeňujúce návrhy budeme hlasovať o pôvodnom návrhu. Ak sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch hlasuje sa o každom kandidátovi o mene osobitne, v poradí v akom boli podané. Ak sa odhlasuje o každom kandidátovi z pozmeňujúcich návrhov, hlasovanie pokračuje hlasovaním o každom mene z pôvodného návrhu. Výsledok hlasovania, skupina kandidátov ľudí s nadpolovičnou väčšinou hlasov z tejto skupiny sa vyberie taký počet kandidátov podľa počtu hlasov, aký je potrebný na obsadenie do príslušného orgánu s najvyšším počtom hlasov. Tak ako som povedal, za predpokladu ale, že získali aj tak nadpolovičnú väčšinu. Takže materiál máte pred sebou aj s návrhom mien, ktoré podávam. Návrhy sú súvisiace so zmenou na pozícii námestníka primátora mesta Košice, kde terajšieho starostu Mestskej časti Západ nahrádza pán námestník Petruško. Potom sú to návrhy, ktoré vznikajú aj kvôli ukončeniu funkčného obdobia, ale aj kvôli tomu, že niektorí poslanci z minulého funkčného obdobia už nie sú ďalšími poslancami mestského zastupiteľstva. Čiže máte to pred sebou. Otváram rozpravu. Pani námestníčka, nech sa páči máte slovo.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Vážený pán primátor, ctený poslanecký zbor, ja by som chcela doplniť do neinvestičného fondu Fond zdravia pána doktora Igora Jutku, pretože tam vznikol priestor ešte na jedného člena, keďže Fond zdravia môže mať sedem členov, za klub Pravá koalícia. Ďakujem.

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

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa kolegom, ale v návrhu som objavil mená neposlancov. Ja týchto ľudí nepoznám. Bolo by možné mi týchto ľudí predstaviť? Jednou, dvoma vetami, o koho sa jedná. Rozpravám o návrhoch členov neposlancov. Poslancov už poznám. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, tak ukončujem rozpravu a zodpoviem pánovi poslancovi Polačekovi. Čiže, keď si preberiete návrh na uznesenie, ako ideme zhora, tak za neposlancov v Košickej aréne nemáme nikoho, vo Fonde zdravia navrhnutých za neposlancov nemáme nikoho, v Košice - Turizmus z neposlancov nemáme navrhnutého nikoho. Jediný z neposlancov, ktorý sa nachádza, je v Perlách gotickej cesty. Pôvodný návrh členmi správnej rady Rerly gotickej cesty bola pani viceprimátorka Lenártová a pán inžinier Buraš. Čiže on, bývalý mestský poslanec, on tam ostal. A potom tu žiadnych ďalších neposlancov navrhnutých nemáme. Takže budeme hlasovať. Návrhová komisia, s jedným pozmeňujúcim návrhom, nech sa páči.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže najskôr pozmeňujúci návrh, ktorý predložila pani námestníčka Lenártová: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení, menuje do funkcie člena správnej rady v neinvestičnom fonde Fond zdravia mesta Košice pána poslanca Igora Jutku.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 25 -	za: 36 proti: 2, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči ďalej.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh návrhová komisia neobdržala, čiže prednesiem celý návrh na uznesenie k bodu číslo 11, ktorý máte aj v písomnej podobe: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení, po 1) v občianskom združení Košická aréna po A) odvoláva zástupcu mesta Košice z funkcie člena správnej rady pána poslanca Jána Jakubova, po B) schvaľuje zástupcu mesta Košice do funkcie člena správnej rady pána námestníka Martina Petruška. Po 2) v neinvestičnom fonde Fond zdravia mesta Košice, po A) berie na vedomie zánik funkcie člena správnej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia pani námestníčke Lenártovej, pani Adamčíkovej, pani Čekanovej, pána Sekáča, pani Grüllingovej, pani Čižmárikovej, pána Demského, a po B) menuje do funkcie člena správnej rady pani námestníčku Lenártovú, pani poslankyňu Grüllingovú, pani poslankyňu Čižmárikovú, pána poslanca Maďara, pani poslankyňu Kovačevičovú, pána poslanca Bacsóa. Po 3) v oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice - Turizmus po A) odvoláva zástupcu mesta Košice z funkcie člena dozornej rady pána Caisa, pána Ihnáta, po B) schvaľuje zástupcu mesta Košice do funkcie člena dozornej rady pána poslanca Gálla, pani poslankyňu Šramkovu, po C) poveruje zástupcu mesta Košice, aby na valnom zhromaždení oblastnej organizácie Košice – Turizmus inicioval navrhované zmeny v dozornej rade združenia podľa písm. a) až b) tohto uznesenia. Termín 31. 3. 2015. Zodpovedný príslušný zástupca mesta. Po 4) v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty po A) berie na vedomie zánik funkcie člena správnej rade z dôvodu uplynutia funkčného obdobia pani námestníčke Lenártovej, pána Eduarda Buraša. Po B) schvaľuje zástupcov mesta Košice do funkcie člena správnej rady pani námestníčka Lenártová a pán Eduard Buraš. Po C) berie na vedomie zánik funkcie člena dozornej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia pán Molčan, pán Kasterko, a po D) poveruje schválených zástupcov mesta Košice iniciovaním navrhovaných zmien podľa predloženého návrhu. Po 5) v záujmovom združení právnických osôb CASSOVIAINFO, po A) odvoláva zástupcov mesta Košice z funkcie člena rady združenia pána poslanca Jakubova, a po B) menuje do funkcie člena rady združenia za mesto Košice pána námestníka Petruška. Po 6) v neziskovej organizácii Košice - EHMK 2013, po A) berie na vedomie zánik funkcie člena dozornej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia pána Laského a Jozefa Andrejčáka. Po B) odvoláva pani Dudíkovú. Po C) navrhuje v správnej rade zvoliť do funkcie členov dozornej rady návrh štyroch členov dozornej rady: pána Andrejčáka, Jakubova, pani poslankyňu Iľaščíkovú a pani poslankyňu Kijevskú. Po D) poveruje zástupcov mesta v správnej rade, aby iniciovali voľbu členov dozornej rady v súlade s písm. c) Termín 31. 3.2015, zodpovedný primátor mesta Košice.“

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, s tým, že keď bude schválené toto uznesenie, posledným členom fondu zdravia sa stáva pán poslanec Igor Jutka, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu, ktorého sme odhlasovali. Takže prosím hlasujte o návrhu uznesenia tak, ako bolo prednesené.

Hlasovanie č. 26 -	za: 37 proti: 1, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené s tým, že tam, kde nám ešte ostali voľné miesta, tak to predložíme na návrh na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 12
Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena Stanov akciovej spoločnosti

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 12 predkladám materiál Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice a zmena Stanov akciovej spoločnosti. Tu potom poprosím, keďže ide o viacero materiálov s rozličnými hlasovaniami, aby návrhová komisia uvádzala hlasovania samostatne s tým, že ako prvým hlasovaním by sa uviedlo hlasovanie o zmene Stanov Dopravného podniku mesta Košice, nakoľko sa zistilo, že Stanovy Dopravného podniku mesta Košice nie sú v súlade so Štatútom mesta Košice a s platnou legislatívou. A kvôli tomu je návrh na uznesenie, kde sa budú Stanovy Dopravného podniku zosúlaďovať s platnou legislatívou. Dovoľte mi, aby som sa tomu pomenoval ešte niekoľkými vetami. Ten prvý návrh na uznesenie, ktorý sa dotýka zmeny Stanov obchodnej spoločnosti Dopravného podniku mesta Košice uvádza v prvej časti, čo všetko patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, keď si to všimnete všetky dôležité rozhodnutia budú patriť do pôsobnosti valného zhromaždenia, ktorým je v prípade Dopravného podniku mesta Košice Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. Či už je to voľba a odvolávanie členov, rozhodnutia o predaji akcií, rozhodnutia o zmene právnej formy, či o zrušení, schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rezervnom fonde atď., atď., schválenie úpravy finančného plánu. Všetky tieto kompetencie sa dávajú do pôsobnosti valného zhromaždenia, teda do pôsobnosti Mestského zastupiteľstva mesta Košice. V druhej časti uznesenia je návrh na zníženie členov predstavenstva, z päťčlenného predstavenstva na trojčlenné predstavenstvo. A v tom treťom bode je dôležitý fakt, že podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že vždy musia byť dvaja členovia predstavenstva, toho času po schválení návrhu trojčlenného, musia byť podpísaný, aby bol podpis platný. 
V ďalšej časti návrhu uznesenia, druhá časť je, poprosím vás, aby ste si to pozerali vo svojich materiáloch, je zmena v predstavenstvách, kde odvolávame štyroch členov predstavenstva. Odvolávame z funkcie generálneho riaditeľa pána inžiniera Hrehorčáka. Menujeme do funkcií členov predstavenstva nových členov predstavenstva, ktorých navrhujem inžiniera Majzu a inžiniera Krempaského, ktorí sú tu obaja prítomní, ich životopisy by ste mali mať. A za predsedu predstavenstva generálneho riaditeľa navrhujem inžiniera Majzu. 
Tretia časť uznesenia, čo sa týka dopravného podniku je časť, ktorá sa týka dozornej rady, kde sa odvoláva pán doktor Demský, dňom účinnosti tohto uznesenia, už nie je členom mestského zastupiteľstva. Berie sa na vedomie zánik funkcie dvoch členov dozornej rady, to je pán poslanec  Stanislav Kočiš a pán poslanec Miloš Ihnát dňa 17. 2. 2015. A do funkcie členov dozornej rady navrhujem týchto troch poslancov: pán poslanec Dečo, by bol od účinnosti dňom tohto uznesenia, pán poslanec Kočiš od 18. 2. 2015 a pán poslanec Petrenka od 18. 2. 2015. To je tretie uznesenie, ktoré sa týka dopravného podniku. 
Potom je to uznesenie, ktoré sa týka spoločnosti Kosit. Pán poslanec Jutka sa vzdal písomne funkcie člena predstavenstva. Odvolávame zástupcu z funkcie člena predstavenstva pani Blažíčkovú. Navrhujem do predstavenstva námestníka primátora pána doktora Petruška a za mesto by som navrhol ešte aj pána inžiniera Juraja Slafkovského, ktorý je zároveň riaditeľom Tepelného hospodárstva Košice. Aj kvôli tomu, že v činnosti Kositu sa objavujú aj nové činnosti, okrem likvidácie odpadov, aj výroba elektrickej energie, či výroba a dodávka tepla pre niektoré z mestských častí Košice. Preto je návrh okrem pána námestníka Petruška aj pána inžiniera Sláfkovského. 
V Košickej futbalovej aréne je navrhnutá zmena, odvoláva sa Štefan Lasky z funkcie člena predstavenstva, lebo už nie je poslanec. Z predsedu predstavenstva pán inžinier Jakubov, pretože už nie je námestníkom a do funkcie predsedu predstavenstva navrhujem pána doktora Petruška, ktorý sa stal novým námestníkom a Jána Jakubova do funkcie člena predstavenstva. 
V Bytovom podniku mesta Košice odvolávame z funkcie člena dozornej rady pána inžiniera Mariána Siksu, lebo už nie je poslancom mestského zastupiteľstva a menujeme do funkcie člena dozornej rady pani magistru umenia Ľubicu Blaškovičovú. 
Čo sa týka Tepelného hospodárstva, z funkcie člena dozornej rady odvolávame pána inžiniera Süliho a pána magistra Géciho, ktorí už nie sú poslancami mestského zastupiteľstva. Pán inžinier Petrenka sa vzdal funkcie člena dozornej rady a navrhujem do funkcie členov dozornej rady týchto poslancov mestského zastupiteľstva: pani inžinierku Kovačevičovú a pánov inžinierov Briškára a Sitkára. 
Zároveň by ste mali mať priložené životopisy dvoch nových členov predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice, pána inžiniera Majzu, ktorého navrhujem za predsedu a zároveň za generálneho riaditeľa a pána inžiniera Krempaského, ktorý dlhodobo pôsobí v oblasti dopravy, či už to bolo ČSAD, SAD alebo aj Dopravný podnik mesta Košice alebo aj Integrovaný dopravný systém. Životopisy máte tu, páni sú tu. Pokiaľ tieto uznesenia prejdú, preto som navrhol bod 12/1 pokiaľ by bol pán inžinier Majza schválený, tak budeme ho potom odvolávať z funkcie riaditeľa Správy mestskej zelene, kde by sme teda poverili jeho námestníčku pani inžinierku Popríkovú. 
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Pán inžinier Gibóda nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, vážení kolegovia. Mám dva návrhy pozmeňujúce ku týmto návrhom na uznesenia. Po poradí. Dopravný podnik mesta Košice, čiže je to návrh na zmenu, resp. nomináciu pána Ihnáta do dozornej rady, tak, ako bol doteraz. Myslím si, že pán Ihnát je veľmi skúsený a zodpovedný člen dozornej rady mesta Košice. Svoju prácu v dopravnom podniku vykonával veľmi svedomito a dokázal priniesť, myslím si, že aj tomuto mestu, aj verejnosti informácie, ktoré sú hodné člena dozornej rady, preto predložím tento písomný návrh na uznesenie, podľa ktorého by sa pán Ihnát stal dňom 18. 2. opätovne členom dozornej rady, návrhovej komisii. 
Druhý návrh na uznesenie, pán primátor, je ku predstavenstvu spoločnosti Kosit. Ako ste uviedol, pán Jutka sa vzdal a pani Blažíčková bola, bude odvolaná. Myslím si, že v tomto mestskom zastupiteľstve vo všetkej úcte, aj ku novému pánovi viceprimátorovi sedia, dalo by sa povedať, iba dvaja ľudia, ktorí majú odbornú skúsenosť s odpadom - pán Sidor, neviem či tu je prítomný, a druhým je pán Polaček. Nakoľko pán Sidor v súčasnosti pokiaľ viem a mám správne informácie, ešte stále podniká v odpadovom hospodárstve, myslím si, že by sa jednalo o konflikt záujmov, kedy sa stal členom tohto predstavenstva. Naopak pán Polaček ukončil už túto svoju činnosť a myslím si, že by bolo na prospech všetkých obyvateľov tohto mesta, aj na prospech fungovania odpadového hospodárstva v rámci mesta Košice, keby sa členom predstavenstva stalo niekto tak odborne zdatný, ako je pán inžinier Jaroslav Polaček. Aj tento návrh predložím návrhovej komisii. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím, predložiť návrhy návrhovej komisii a poprosím Miloša Ihnáta s faktickou poznámkou, nech sa páči. 

p. Ihnát, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Áno, ďakujem pán primátor, tak ako som už niekoľko bodov predtým sa vyjadroval k Dopravnému podniku mesta Košice, samozrejme k svojmu pôsobeniu v dozornej rade môžem povedať, ešte raz to zopakujem každému jednému občanovi Košíc, každému jednému zamestnancovi, a tak isto aj predstavenstvu, aj vám pán primátor sa môžem pozrieť do očí svojou činnosťou, ktorú som odviedol v Dopravnom podniku mesta Košice. Chápem politické nominácie, ktoré sú ako v súčasnosti vlastnia ako tu realizované. Akokoľvek to dopadne, samozrejme, rozhodne mestské zastupiteľstvo. Som rád, že som dostal túto možnosť vlastne pracovať v najväčšom mestskom podniku ako je Dopravný podnik a. s. a jednoducho tí ľudia, ktorí tam budú, či to budem ja alebo tam budú moji kolegovia, tak jednoducho naozaj bol by som veľmi rád, keby tento podnik sa posunul trošku ďalej a sa dostal z tých hlinených nôh z 95 percentnej zadlženosti, v ktorej v súčasnosti je, aby sa tam obmedzili krádeže pohonných hmôt, náhradných dielov a ďalšie náležitosti. A k tomu sa ešte dostaneme tu, buď v Rôznom alebo hocikde sa ešte vyjadrím ku veľmi závažným okolnostiam, ktoré tam v tom dopravnom podniku boli a čo ma trápilo celý čas. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne s faktickou ešte na vystúpenie pán poslanec Gaj a pán poslanec Polaček.

p. Gaj, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne ja by som si tiež rád osvojil návrh pána Gibódu len by som chcel podotknúť, viem, že pán Polaček je veľký odborník v odpadoch, to je známe, len by som bol veľmi nerád, ak by sme ho schválili, aby ešte nejaké dobehli súdne dohry z minulosti v jednej firme Fúra, v jednej, druhej, čiže keby nám vedel ozrejmiť pred hlasovaním, v akom stave sú tieto súdne spory, rozhodnutia, pokuty, či už to Krajský súd rozhodol alebo nie. Čiže tieto detaily o tých dvoch pokutách, ktoré firmy, v ktorých bol štatutárom, áno štatutárom a mal na starosti tieto veci, aby sa k tomu vyjadril. Ďakujem pekne a rád mu dám hlas.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Polaček, to ešte reakcia na rečníka prihláseného do rozpravy, nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Nedá mi reagovať na pána Gaja, že pýta sa nepravého. Nebol som nikdy štatutárom tejto spoločnosti, ani konateľom. Ja sa chcem poďakovať pánovi Gibódovi, chcem poslancom povedať toľko, že naozaj mám dokonalú znalosť z celého technologického procesu spoločnosti Kosit, mám skúsenosti ako aj z riadenia a rôznych iných odvetví a teda mojim cieľom by bolo naozaj hľadať spôsob, ako sporiť a usporiť náklady na to, aby sme dokázali tieto financie pretaviť v rámci rozpočtu mesta tak, aby obyvatelia mali čo najnižšie náklady na likvidáciu odpadov a spojených vecí s týmto spojené, pretože myslím si, že tu je môj naozaj najsilnejší zámer a chuť pracovať. Teda budem veľmi rád, keď poslanci zvážia a teda mojím cieľom je, aby obyvatelia tohto mesta nielenže platili menej za odpad, ale aby celé mesto naozaj sa posunulo k tejto problematike omnoho ďalej. Ďakujem pekne.

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

p. Halenár, poslanec MZ - Ja by som sa rád opýtal vzhľadom na to, že je tu návrh na uznesenie o zmene stanov, ktoré patrí jednoznačne do pôsobnosti valného zhromaždenia, ale aj napr. voľba, odvolanie členov predstavenstva dozornej rady, atď., že či to bolo aj predtým, mám taký pocit, že áno, ale chcel by som poznať teda odpoveď na túto otázku v našich právomociach a v prípade, že ak tento bod supluje valné zhromaždenie, chcel by som poznať názor právnikov v tomto meste, že či valná hromada firme akejkoľvek, obchodnej spoločnosti, má svoje nejaké pravidlá, akým spôsobom má nielen prebiehať, ale aj ako má byť pozývané, že či to, že niečo schvaľujeme tu, ako bod na mestskom zastupiteľstve, či potom bude následne právoplatným dokumentom pre zápisy do obchodných registrov a všade. 
A k tomu, čo tu zaznelo ja by som chcel povedať, že opäť mám problém s tým, že do dopravného podniku sú nominovaní opäť politickí nominanti a ja si myslím, že robíme chybu, ak takto budeme ďalej pokračovať, pretože ten dopravný podnik sa jednoducho nepohne ďalej, ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, máte slovo.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor, tak som uvažoval vlastne, že ideme odvolávať tam členov predstavenstva, tak isto kvôli ušetreným financiám, takto je deklarované. Môj názor je, tam majú ostať vlastne dvaja ľudia, ktorí majú medzi sebou rozhodnúť, tak som to pochopil, kvôli financiám vlastne. No, ja si neviem predstaviť, ako tí dvaja ľudia lebo keď tá dozorná rada svojím spôsobom nefungovala doteraz a to preto nefungovala, ja to musím povedať prečo, preto, lebo som sa informácie dozvedal z médií. Z médií som sa dozvedel informácie, nie od tamaď, odkiaľ som tie informácie mal dostať, z vedenia podniku. Či to boli tie tendre na trolejbusy, atď. Budem sa pýtať aj na trolejbusy samozrejme, o záchrane trolejbusov a tejto dopravy, to ešte k tomu dôjdeme, ale zamyslime sa nad tým, že či dvaja ľudia môžu spolu rozhodovať o podniku to ako sa dohodnú, že Janko povie a tento povie hlavou akože áno, to ja neviem si to predstaviť. To je všetko, ďakujem.

p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, pán poslanec Gibóda, nech sa páči máte slovo.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja som iba chcel doplniť, ako som bol upozornený návrhovou komisiou, návrhy boli doplnené v prípade pána Ihnáta. V prípade, keby ste kolegovia zaňho zahlasovali tak je uvedené, že je namiesto pána Petrenku navrhovaného v pôvodnom uznesení a v prípade pána Polačeka, na miesto pôvodne navrhovaného pána Slafkovského. Ďakujem veľmi pekne.

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

p. Gaj, poslanec MZ - Veľmi nerád to komplikujem. Otázka ďalej. Ja by som sa veľmi rád spýtal pána inžiniera Polačeka, odborníka na odpady, v akej pozícii bol vo firme Ekosplus Košice, ktorá dostala takúto veľkú pokutu, či bol zodpovedný alebo nie, či to bol pán Fúra alebo kto. Čiže, aby sme náhodou sa nedostali do nejakého stretu, lebo viem, že pán poslanec je veľký odborník na odpady, však verejne sa prezentovalo, že nie je problém zlegalizovať hocijakú čiernu skládku, takže len poprosím vás toto, ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - S faktickou poznámkou pán poslanec Gibóda, nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, vážený pán primátor, vážení kolegovia, poprosím, aby táto diskusia neskĺzavala do osobných invektív. Rovnako aj pán starosta po svojom zvolení za mestského poslanca v roku 2010 bol stále v súdnom spore s mestom Košice. Neviem, že či toto je to týmto smerom, ktorým sa chceme uberať a rozoberať siahodlhú históriu jednotlivých poslancov a kandidátov a členov samosprávy mesta Košice, ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem ukončujem rozpravu k tomuto bodu a zodpoviem ja otázky, lebo naozaj pán poslanec Gibóda, rozprava je ukončená, a chcem vám povedať, že vy ste začali osobnými invektívami. Vy na tomto zastupiteľstve hneď v prvom bode a keď sa dotkne niečo vášho kolegu, priateľa a neviem koho vo vašom združení, či strane alebo čo ste, tak potom vám to vadí. A vy tu rozprávate niečo o mojich starých rodičoch nebohých. Tak ako naozaj, vy ste priniesli nekultúrnosť, nepovedali ste ani „bú“ potom a naraz vám vadí, keď sa to vracia v naozaj jemnej satirickej forme. 
Dovoľte mi, aby som zodpovedal ešte pár otázok predtým, ako dám slovo návrhovej komisii, čo sa týka výkonu valného zhromaždenia otázok pána poslanca Halenára. Mestské zastupiteľstvo je valným zhromaždením podniku, preto aj na dnešnom rokovaní valného zhromaždenia, teda aj rokovaní mestského zastupiteľstva, ale v tomto bode valného zhromaždenia, je prítomný notár, aby všetko prebehlo v súlade so zákonom s platnou legislatívou a rozhodnutie mestského zastupiteľstva v prípade Dopravného podniku mesta Košice valného zhromaždenia bolo platné. V platných stanovách spoločnosti Dopravného podniku mesta Košice sme mali niektoré ustanovenia, ktoré som už ako spomenul boli v rozpore s platnou legislatívou, či to bol obchodný zákonník alebo zákon 369 o obecnom zriadení, a tak isto tam boli niektoré body, ktoré boli v rozpore so Štatútom mesta Košice. Upresnením týchto bodov, ktoré boli predložené do prvého uznesenia, ktoré bude čítané, kde sa bude robiť zmena Stanov obchodnej spoločnosti, sa urobí zadosť tomu, aby Stanovy obchodnej spoločnosti boli v súlade s aktuálnymi predpismi, nielen štátu alebo legislatívou, ale aj mesta. Zníženie predstavenstva na trojčlenné je preto súčasťou uznesenia, lebo je to tak isto pôsobnosť valného zhromaždenia, a preto sme vykonali tieto zmeny zvlášť v uznesení, lebo je to uznesenie, ktoré ma naozaj za úlohu jedinú - zosúladiť všetko s aktuálnymi právnymi normami. Ďalšie uznesenia sú uznesenia personálne. Chcem povedať, že keď si pozriete životopis pána inžiniera Krempaského alebo pána inžiniera Majzu, tak pána inžiniera Majzu všetci poznáme ako riaditeľa Správy mestskej zelene. Myslím si, že nikdy nebol a zjavne ako ho poznám, ani nikdy nebude nikde angažovaný. Je to profesionálny manažér. Pán inžinier Krempaský je človek, ktorý sa pohyboval v oblasti dopravy, bol v Dopravnom podniku mesta Košice a má priniesť do vedenia dopravného podniku presne skúsenosť a reálne praktické skúsenosti, ktoré počas celého svojej profesionálnej kariéry načerpal. Takže poprosím teraz návrhovú komisiu, budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch uznesení tak, ako ich budete predkladať s tým, že k uzneseniam, kde boli navrhnuté personálne zmeny dajte hlasovať najprv, teda o tých navrhnutých personálnych zmenách, potom podľa výsledku hlasovania o pôvodne predložených návrhoch uznesení. Čiže najprv budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, kde nebol pozmeňujúci návrh a to sú teda Stanovy Dopravného podniku mesta Košice za prítomnosti notára. Nech sa páči.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem pekne pán primátor, tak ako ste povedali, pozmeňujúce budú predložené najskôr pred tými návrhmi na uznesenie, ktorých sa týkajú. Takže návrh na uznesenie k Dopravnému podniku mesta Košice a k zmene Stanov: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s. schvaľuje zmenu Stanov v obchodnej spoločnosti DPMK Košice a. s. tak, že pod bodom 1, 2, 3, 4 podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, prosím hlasujte o zmene Stanov.

Hlasovanie č. 27 -	za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Poprosím technikov preveriť hlasovacie zariadenie p. poslancovi Rusnákovi, urobiť potom zápis. Poprosím o prednesenie ďalšieho návrhu uznesenia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s., v ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, dňom účinnosti uznesenia rozhodlo po A) odvoláva z funkcie člena predstavenstva pána doktora Zdenka Schramla, inžiniera Martina Jaša, inžiniera Slavomíra Joščáka a inžiniera Róberta Golda. Po B) odvoláva z funkcie generálneho riaditeľa pána inžiniera Juraja Hrehorčáka. Po C) menuje do funkcie člena predstavenstva pána inžiniera Richarda Majzu, pána Juraja Krempaského. Po D) určuje za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa pána inžiniera Richarda Majzu. Po E) ukladá predsedovi predstavenstva spoločnosti DPMK Košice a.s. po 1. zabezpečiť zápis zmien v obchodnom registri v súlade so schválenými uzneseniami. Po 2. predložiť úplné znenie Stanov spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s. do Obchodného registra, a po 3. zosúladiť ďalšie právne normy spoločnosti so schválenou zmenou Stanov. Zodpovedný v texte, termín bezodkladne.“ 

p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 28 -	za: 36, proti: 2, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Teraz budeme hlasovať o ďalšom uznesením, kde už bol pozmeňujúci návrh, nech sa páči.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený pánom poslancom Gibódom v texte: „Mestské zastupiteľstvo mesta Košice podľa príslušných ustanovení menuje do funkcie člena dozornej rady Dopravného podniku mesta Košice inžiniera Miloša Ihnáta dňom od 18. 2. 2015 na miesto nominovaného pána poslanca Dušana Petrenku.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 29 -	za: 9, proti: 0, zdržali sa: 31

p. Raši, primátor mesta - Poprosím ďalej.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže pôvodný návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a.s., v ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodlo po A) odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána Ľubomíra Demského dňom účinnosti tohto uznesenia. Po B) berie na vedomie zánik funkcie člena dozornej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, pána inžiniera Stanislava Kočiša dňom 17. 2. 2015 a pána inžiniera Miloša Ihnáta dňom 17. 2. 2015. A po C) menuje do funkcie člena dozornej rady pána inžiniera Jana Deča dňom účinnosti tohto uznesenia, pána inžiniera Dušana Petrenku dňom 18. 2. 2015 a pána inžiniera Stanislava Kočiša dňom 18. 2. 2015.“ 

p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 30 -	za: 33, proti: 4, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, ďakujem. Teraz prejdeme pravdepodobne k ďalšiemu bodu s pozmeňujúcim návrhom a to je obchodná spoločnosť Kosit, nech sa páči.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Áno, takže pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu na uznesenie od pána poslanca Gibódu znie: Mestské zastupiteľstvo mesta Košice podľa príslušných ustanovení schvaľuje za zástupcu mesta Košice do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Kosit pána inžiniera Jaroslava Polačeka namiesto nominovaného pána inžiniera Juraja Slafkovského.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 31 -	za: 8, proti: 11, zdržali sa: 20

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenia sme neschválili, nech sa páči ďalej.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice po 1) v obchodnej spoločnosti Kosit, Rastislavova 98 Košice, v ktorej mesto Košice ako jeden z akcionárov nemá majoritný podiel po A) berie na vedomie vzdanie sa doktora Igora Jutku funkcie člena predstavenstva. Po B) odvoláva zástupcu mesta Košice z funkcie člena predstavenstva pani inžinierku Alexandru Blažíčkovú. Po C) schvaľuje zástupcov mesta Košice do funkcie člena predstavenstva pána námestníka Martina Petruška a pána inžiniera Juraja Slafkovského. Po 2) v obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, v ktorej mesto Košice ako jeden z akcionárov má majoritný podiel po A) odvoláva zástupcu mesta Košice z funkcie člena predstavenstva pána Štefana Laskyho, zástupcu mesta Košice z funkcie predsedu predstavenstva pána poslanca Jána Jakubova a po B) schvaľuje zástupcu mesta Košice do funkcie predsedu predstavenstva pána námestníka Martina Petruška a zástupcov mesta Košice do funkcie člena predstavenstva pána poslanca Jána Jakubova. Po 3) v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, v ktorej mesto Košice ako jediný spoločník vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia dňom účinnosti tohto uznesenia rozhodlo po A) odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána Mariána Siksu, po B) menuje do funkcie člena dozornej rady pani poslankyňu Ľubicu Blaškovičovú. Po 4) v obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo, v ktorej mesto Košice ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia dňom účinnosti tohto uznesenia rozhodlo po A) odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána Jána Süliho a pána Milana Géciho, a po B) berie na vedomie vzdanie sa pána poslanca Dušana Petrenku funkcie člena dozornej rady, po C) menuje do funkcie člena dozornej rady pána poslanca Juraja Briškára, pána poslanca Andreja Sitkára a pani poslankyňu Lenku Kovačevičovu.“

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem čiže prosím hlasujte o týchto uzneseniach, kde neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy alebo doplňujúce.

Hlasovanie č. 32 -	za: 33, proti: 3, zdržali sa: 3

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

Bod č. 12/1
Zmena v zložení štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040  01 Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k doplnenému bodu programu je to bod 12/1, ktorým je Zmena zloženia štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorý reaguje na práve schválený bod programu a z funkcie odvoláva riaditeľa príspevkovej organizácie inžiniera Richarda Majzu, MBA, ktorý sa stane predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Dopravného podniku mesta Košice a poveruje zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie do menovania nového riaditeľa na základe výsledkov výberového konania pani inžinierku Martu Popríkovú, ktorá je súčasnou námestníčkou v Správe mestskej zelene. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení po 1) v príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach s účinnosťou od 9. 2. 2015, po A) odvoláva z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie pána Ing. Richarda Majzu, po B) poveruje zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie do menovania nového riaditeľa na základe výsledkov výberového konania pani Ing. Martu Popríkovú. A po 2) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť všetky úkony súvisiace s realizáciou výberového konania a o výsledku informovať mestské zastupiteľstvo. Termín na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva po ukončení výberového konania. Zodpovedný v texte.“ 

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

Hlasovanie č. 33 -	za: 37 proti: 0, zdržali sa: 2

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

Bod č. 13
Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obchodných spoločnostiach medzi primátora a námestníkov primátora

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu riadnemu bodu rokovania. Je to bod číslo 13 Rozdelenie výkonu oprávnení mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obchodných spoločnostiach medzi primátora a námestníkom primátora. Celý tento návrh reflektuje na zmenu na pozícii námestníka primátora, ku ktorej došlo, nakoľko sa Ján Jakubov stal starostom Mestskej časti Košice - Západ a preto kompetencie, ktoré boli v jeho pôsobnosti sú presúvané na nového námestníka primátora, na pána doktora Petruška. 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 podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice poveruje po 1) vykonávaním oprávnení mesta Košice ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v rozsahu vymedzenom Štatútom mesta Košice v obchodných spoločnostiach podľa predloženého návrhu. Po 2) vykonávaním oprávnení mesta Košice ako jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v rozsahu vymedzenom Štatútom mesta Košice v obchodných spoločnostiach podľa predloženého návrhu. Po 3) vykonávaním oprávnení mesta Košice ako akcionára na valnom zhromaždení v rozsahu vymedzenom Štatútom mesta Košice v obchodných spoločnostiach, v ktorých mesto má majoritnú, resp. minoritnú účasť podľa predloženého návrhu.“ 

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

Hlasovanie č. 34 -	za: 37 proti: 0, zdržali sa: 2

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




Bod č. 14
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 ďalšiemu bodu programu, je to bod číslo 14 Návrh 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. Je to materiál, ktorý je predkladaný každoročne na určenie konkrétnych prevádzkových objemov finančných prostriedkov. Takže poprosím, resp. otvorím k tomuto bodu rozpravu. A keď budú otázky, poprosím pani doktorku Kavečanskú, aby sa pripravila na ne zodpovedať. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje zmeny 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 - Ďakujem prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 35 -	za: 37 proti: 0, zdržali sa: 2

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

Bod č. 15
Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam

p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 15 je materiál Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam. Materiál pripravený v súlade s platnou legislatívou, ktorá aj na úrovni mesta rieši preplácanie za žiakov, ktorí sa zúčastňujú centier voľného času a nemajú trvalý pobyt v mieste konania záujmovej činnosti. 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 podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej správe, 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.“ 

p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 36 -	za: 38 proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 16
Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2015

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu materiálu, ktorým je materiál Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2015. V materiáli máte návrh jednotlivcov a kolektívov, ktoré boli vydané komisiou a otváram k tomuto bodu rozpravu, pán poslanec Gaj, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Vážený pán primátor ja sa nemôžem stotožniť s jedným menom, čo bolo, bolo. Pán riaditeľ EHMK je tam navrhnutý. Nie je? Zle.

p. Raši, primátor mesta - Nie, nie je, ale môžeme ho doplniť. Nie je, pán riaditeľ EHMK navrhnutý nie je.

p. Gaj, poslanec MZ - Lebo v materiáli číslo 16....

p. Raši, primátor mesta - Pred sebou máte nominácie a potom máte mená, ktoré boli vybrané komisiou.

p. Gaj, poslanec MZ - Pardon, pardon. Ďakujem.

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

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice udeľuje Cenu mesta Košice v roku 2015 po A) jednotlivcom: docent, doktor Igor Andrašina; magistra Ľubica Blaškovičová; inžinier Jozef Bodnár; magister Leontin Dohovič; profesor, doktor Jozef Kafka; František Kapcár;  inžinier, architekt Pavol Merjavý; inžinierka Nadežda Mudráková; doktorka Judita Ondrejková; profesor Štefan Šutaj; doktorka Helena Turisová; vladyka Cyril Vasiľ. Po B) kolektívom: Knižnica pre mládež mesta Košice; Občianske združenie Futbalový klub Internacionáli VSS Košice; SOROPTIMIST INTERNACIONAL CLUB Košice.“ 

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

Hlasovanie č. 37 -	za: 36 proti: 0, zdržali sa: 3

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

Bod č. 17
Voľba člena Mestskej rady v Košiciach

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, ktorý je Voľba člena mestskej rady. Ctení poslanci, dovoľte mi, aby som vás oboznámil, že Rada starostov na svojom zasadnutí 21. januára 2015 si zvolila za predsedu Rady starostov Ing. Jána Jakubova, starostu Mestskej časti Košice – Západ, ktorý bol na ustanovujúcom rokovaní zvolený za člena mestskej rady. Nakoľko predseda Rady starostov je z titulu svojej funkcie členom mestskej rady, mestská rada sa skladá z desiatich členov z radov poslancov mestského zastupiteľstva, je potrebné doplniť jedno voľné miesto člena Mestskej rady v Košiciach. Pán starosta a pán poslanec nech sa páči, máte slovo. Janko nech sa páči.

p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovolím si predniesť návrh na zvolenie člena mestskej rady a to pána poslanca Mariána Gaja. Myslím si, že pán poslanec veľmi zodpovedne si plnil v uplynulom období tak funkciu člena poslaneckého zboru, ako aj starostu Mestskej časti Košice - Sever. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím, ďalší prihlásený do rozpravy pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si dovolil navrhnúť za člena mestskej rady pána poslanca inžiniera Ihnáta. Tak isto ako na ustanovujúcom zastupiteľstve, si myslím, že je vhodným členom na túto pozíciu. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem za návrh. Poprosím zaznačiť. A ďalší je pán poslanec Bacsó, nech sa páči.

p. Bacso, poslanec MZ - Dobrý deň prajem. Navrhujem za ďalšieho člena mestskej rady pána poslanca Miroslava Špaka.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem a posledný návrh nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť hlavne pani námestníčku, keď pomáha nerozhodnutým poslancom ako majú voliť, nech to kľudne robí. Ale mňa uráža, keď ukazuje pri voľbe mojej osoby prstom. A verím, že to môže urážať aj iných poslancov. Prosím, nech to aspoň pri týchto nomináciách, keď sa rozprávame o ľuďoch, nie o iných veciach, nech to nerobí. Prosím, naozaj, mňa to uráža, takto na mňa prstom ukazovať a vyjadrovať názor.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím v čase hlasovania, pán poslanec, aby ste zažmúrili oči. Mňa tiež mnohé veci urážajú a dokážem sa na vás pozerať. A nie je to vždy ľahké. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy tak, ako boli dané. Keďže ide o viacero návrhov, budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch na člena mestskej rady tak, ako boli predložené s tým, že členom mestskej rady sa stane ten, ktorý bude mať najviac hlasov. A po druhé, zároveň to musí byť ten najvyšší počet hlasov, musí byť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, predkladajte.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Prvý návrh od pána inžiniera Jakubova: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice volí za člena Mestskej rady v Košiciach Mariána Gaja, poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím, hlasujte, zažmúrte si oči.

Hlasovanie č. 38 -	za: 28, proti: 1, zdržali sa: 10

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Návrh od poslanca p. Gibódu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice volí za člena Mestskej rady v Košiciach inžiniera Miloša Ihnáta, poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 39 -	za: 5 proti: 3, zdržali sa: 31

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Návrh od poslanca p. Bacsóa: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice volí za člena Mestskej rady v Košiciach pána Miroslava Špaka, poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 40 -	za: 13 proti: 0, zdržali sa: 26
 
p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že ani tento návrh nemá nadpolovičnú väčšinu.
Takže konštatujem, že jediný návrh, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov mestského zastupiteľstva bol návrh na pána poslanca a starostu Mariána Gaja, ktorý sa týmto stáva členom Mestskej rady mesta Košice. Ďakujem veľmi pekne.
- - -

Bod č. 18
Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 18. Predkladám materiál Návrh na personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Na ustanovujúcom rokovaní bolo zriadených 12 komisií mestského zastupiteľstva a zvolení predsedovia jedenástich komisii. U Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia nebol zvolený predseda. Dovoľte mi, aby som tento bod rozdelil na 2 časti. Prvá by bola teda dovolenie predsedu Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia a po navolení predsedu by sme dali 15 minútovú prestávku, aby predsedovia komisií mohli pripraviť na základe návrhov od predsedov poslaneckých klubov a poslancov mestského zastupiteľstva zoznam navrhnutých členov komisií, pričom sa budeme snažiť dodržať počty poslancov a neposlancov komisií, ktoré boli v minulom volebnom období. Čiže poprosím, najprv otváram rozpravu, návrh na predsedu Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda, pán poslanec Dečo. To je dobre. Pána poslanca Deča zapnite. Pána poslanca Deča zapnite.

p. Dečo, poslanec MZ - Áno, ďakujem pán primátor. Len v rámci šetrenia času som chcel navrhnúť, že či je nutná 15 minútová prestávka. Či nemôžeme to spojiť s obedňajšou prestávkou už? To je otázka.

p. Raši, primátor mesta - Keď je všeobecný súhlas a chcem sa spýtať, či bude už aj obed pripravený. 
Tak to nestíhame. Teda obed je pripravený na jednu, takže urobte prestávku aj 10 minútovú, keď to dokážeme. Ďakujem pekne, poprosím, prvý pán poslanec Ihnát s návrhom v rozprave na predsedu Komisie životného prostredia. Nech sa páči. Pardon, pán poslanec Gibóda. Ospravedlňujem sa.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia ja by som chcel na predsedu Komisie životného prostredia opätovne navrhnúť pána Halenára. Pán Halenár sa dlhoročne ako niekoľkonásobný poslanec sa k tejto téme venuje. Venoval sa jej aj v minulosti. A verím, že sa jej vysoko kvalifikovane dokáže venovať aj v budúcnosti. A myslím si, že by bol najlepším predsedom tejto komisie, vzhľadom na aktivity a témy, ktorým sa venoval v minulosti. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím o ďalší návrh.

p. Sidor, poslanec MZ - Vážený pán primátor, dámy, páni, ja by som si dovolil na predsedkyňu Komisie životného prostredia navrhnúť pani poslankyňu Kijevskú. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Čiže pani poslankyňu Kijevskú. Ďakujem pekne, pán poslanec Halenár.

p. Halenár, poslanec MZ - Ďakujem za dôveru pánu poslancovi Gibódovi. Chcel by som pred tou voľbou povedať niečo, ako si predstavujem fungovanie tej komisie. Predstavujem si v dvoch častiach, ale ktoré sú v podstate úplne formálne, ale myslím, že veľmi dôležité a dlhodobo zanedbávané. Prvá vec, ktorú by som chcel, je aby Komisia životného prostredia tvorená členmi z radov neposlancov mala takých členov, ktorých miesto alebo členstvo v tej komisii by preklenovalo jednotlivé volebné obdobia. Ide mi teda o to, aby sme ako členov neposlancov do Komisie životného prostredia verejného poriadku a zdravia dostali takých ľudí v tomto meste, ktorí, či už svojou históriou alebo dosiahnutými výsledkami by vedeli tie témy, ktoré sú naozaj pálčivé v tomto meste, aby ich vedeli dlhodobo presadzovať a prijímať k nim zásadné stanoviská. Druhou vecou, ktorou by som chcel ako predseda životného prostredia prispieť k trochu inému fungovaniu komisie, než doteraz sme zvyknutí, je plán práce. Rád by som, aby Komisia životného prostredia verejného poriadku a zdravia prijala niečo, čo bude opäť reklamovať volebné obdobie. A sú to témy, ktoré nevieme dlhé roky riešiť. Rad by som, aby Komisia životného prostredia verejného poriadku a zdravia prijala niečo, čo bude opäť preklenovať volebné obdobia. Sú tu témy, ktoré nevieme dlhé roky riešiť. A rád by som, aby tieto témy boli prijaté a následne samozrejme aj zverejnené tu pred mestským zastupiteľstvom. Konkretizáciu tých tém, ja poviem len jednu, jedinú, a to je priradenie zodpovednosti za správu chodníkov v tomto meste. Keby len toto sa nám podarilo za 4 roky jednoznačne určiť, to už by bol veľký úspech. Ak teda zvážte, či budete hlasovať pre moju protikandidátku pani poslankyňu Kijevskú. Možnože aj ona vystúpi s nejakou svojou predstavou fungovania komisie. A dúfam, že budete hlasovať pre mňa, ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Zdržím sa komentára. Teraz chcem dať takýto návrh. Odhlasovali by sme teda návrh, ktorý padol na predsedu Komisie životného prostredia verejného poriadku a ochrany zdravia. Pokiaľ bude zvolený predseda, potom by som vyhlásil prestávku na to, aby nám predsedovia predložili návrhy na zloženie komisií s tým, že samozrejme nový predseda Komisie životného prostredia nám potom oznámi, či teda je schopný to urobiť alebo potrebuje čas, keďže nemali ste doteraz mandát rokovania s poslancami aj neposlancami o zložení Komisie životného prostredia. Takže to nechám potom na vás, či to urobíte teraz alebo na ďalšom zastupiteľstve. Takže poprosím, budeme hlasovať o dvoch návrhoch, ktoré sme dostali na predsedu týchto komisií. Nech sa páči.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa, príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v súlade so Štatútom mesta Košice volí s účinnosťou od 1. 3. 2015 za predsedu Komisie životného prostredia verejného poriadku a ochrany zdravia mestského zastupiteľstva pána poslanca Alfonza Halenára.“ 

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

Hlasovanie č. 41 -	za: 13 proti: 2, zdržali sa: 24

p. Raši, primátor mesta - Tento návrh nenašiel dostatočnú podporu. Prosím ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a v súlade so Štatútom mesta Košice volí s účinnosťou od 1. 3. 2015 za predsedu Komisie životného prostredia verejného poriadku a ochrany zdravia mestského zastupiteľstva pani poslankyňu Ivetu Kijevskú.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 42 -	za: 31 proti: 2, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta - Je to nadpolovičná väčšina. Novým predsedom Komisie životného prostredia verejného poriadku a ochrany zdravia je zvolená pani poslankyňa Kijevská. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, aktuálna informácia, obed ešte nie je pripravený. Takže vás poprosím, predsedov komisií, pokiaľ stačí 10 minútová prestávka. A kedy by ste predložili návrhy na členov komisií, ktorým ste predsedajúci. Čiže poprosím vás, čiže 12:36 by som vás poprosil začneme rokovať znova. 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ešte vás láskavo poprosím, kto sa nachádzate v rokovacej sále, aby ste sa zaprezentovali, aby sme teda mohli pokračovať v bode. Keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, budeme pokračovať v rokovaní o bode číslo 18. Chcel by som poprosiť predsedov komisií, aby prečítali návrhy svojich komisií. Potom by som chcel poprosiť aj predsedníčku novej komisie, aby povedala, či bude chcieť dať návrh alebo to urobí na ďalšom zastupiteľstve? Ako je to naozaj reálne? Keďže bola navolená až teraz. A potom na základe návrhov predsedov komisií a iných návrhov, by som povedal, ako budeme pokračovať v hlasovaní o jednotlivých členov komisií. Čiže nech sa páči, pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.

p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor. Vážené dámy, vážení páni, vzhľadom na práceneschopnosť a neprítomnosť dvoch predsedov komisií, a to Finančnej komisie pána poslanca Petrenku a Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pani poslankyne Anny Jenčovej, požiadali ma, aby som si osvojil návrh na členov poslancov a neposlancov týchto komisií a predniesol ho tomuto plénu. 
Takže predkladám návrh na zloženie členov Finančnej komisie. Za členov finančnej komisie navrhuje pán predseda Dušan Petrenka týchto poslancov: inžinier Juraj Briškár; doktorka Anna Jenčová; inžinier Ján Jakubov; Marián Gáj; inžinier Jozef Karabin; doktor Milan Maďar; inžinier, doktor Emil Petrvalský CSc.; inžinier Marián Gál, PhD. Za členov neposlancov navrhuje pán predseda týchto členov: inžinier Pavol Gali; inžinier Peter Klein; magister Martin Eliáš; doktor Ladislav Gaura; inžinier Ondrej Vargic; inžinier Ladislav Varga. 
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu pani predsedníčka poslankyňa doktorka Anna Jenčová navrhuje za členov poslancov: doktorka Renáta Lenártová PhD.; inžinier Dušan Petrenka; inžinier Andrej Sitkár; doktor Cyril Betuš; magister Tomáš Gáll. Za členov komisie neposlancov: inžinier Milan Papcún; inžinier Peter Želinský; inžinier Marek Mitterpák; inžinier Ľuboslav Čobík-Ferčík; inžinier Matúš Sedlák; inžinier Miroslav Holub; docent, inžinier Ján Buleca, PhD.; profesor, inžinier Ladislav Štefko.“

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Polaček, máte návrh k tejto komisii?

p. Polaček, poslanec MZ - Chcem reagovať na pána Jakubova.

p. Raši, primátor mesta - Áno, nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán poslanec. Chcel by som sa opýtať, ja som posielal pánovi Petrenkovi 18. januára, teda asi pred mesiacom e-mail z adresy polaček@oan.sk. Predpokladám, že je registrovaná tá adresa. Citujem: „Rád by som vás požiadal, ako predsedu Finančnej komisie pri MZ Košice o zaradení mojej osoby do výberu členov finančnej komisie, ktorých budete navrhovať zastupiteľstvu na schválenie. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. dokladovanie mojej kvalifikácie ma kontaktujte.“ Chcem sa spýtať, či takýmto nejakým návrhom alebo nejakým materiálom, týmto mailom disponujete od pána Petrenku. A druhá vec. Ja by som vás chcel poprosiť, nakoľko tam opäť odznelo kopec mien, ja sa ospravedlňujem, neposlancov, nepoznám tie mená. Či nie je možné, opäť jednou, dvoma vetami nám priblížiť týchto ľudí, aby človek, keď hlasuje vedel o kom hlasuje. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja poprosím všetkých poslancov, ctených, aj poslankyne, aby používali pri oficiálnej komunikácii oficiálne mailové adresy. Dobre? Ako, neoficiálna adresa, súkromná adresa, nie je oficiálnym mailom, ktorý posielate ako poslanci zastupiteľstva. Takže naozaj, je to vo vašom vlastnom záujme. Každý máme inak nastavené filtrovanie počítača a na rozličné maily, ktoré prichádzajú. Pán poslanec, nemôžeš reagovať. Poprosím pána poslanca Sidora. Nech sa páči.

p. Sidor, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor, ctené dámy, páni, dovolil by som si, ako predseda Komisie školstva, športu a mládeže prečítať mená do komisie. Mená za poslancov budem čítať bez titulu: Tibor Bacsó, Cyril Betuš, Iveta Kijevská, Katarína Čižmáriková, Marián Gál, Tomáš Gáll, Lucia Iľaščíková a Emil Petrvalský. Ďalšie mená, ktoré spomeniem sú za neposlancov: Miriam Melišová-Čugová, František Králka, Michal Capcara, Pavol Mutafov, Eva Tkáčiková, Ján Caban, Róbert Švarc, Tatiana Švecová, Martin Farkašovský, Miroslav Kelemen, Karol Bačo, Peter Berta.“ 

p. Raši, primátor mesta - Faktickú poznámku na pána poslanca predsedu komisie Sidora. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Som chcel ešte na vás reagovať. Ale v poriadku, môžem aj takto na tento príspevok. Kolegovia, moja adresa bola oficiálne zadaná do systému mesta Košice. Teda môj mail je oficiálny. Disponuje s ním mesto. A je na oficiálnej stránke. Nerozumiem týmto debatám. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Poprosím vyradiť oficiálnu adresu z databázy. A dáme tam adresu tak, ako majú všetci poslanci. Dobre? Aby sa nestalo to, že je oficiálne maily nám potom nedôjdu, lebo potom tu nemôžeme prerokovávať o návrhoch, ktoré sme nedostali. Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.

p. Kaifer, poslanec MZ - Ďakujem za slovo pán primátor. Vážení poslanci, poslankyne, ako predseda Legislatívno-právnej komisie chcem predložiť návrh na členov z radov poslancov a neposlancov, a to s účinnosťou od 1. 3. 2015 nasledovne. Čiže za členov poslancov stálej Komisie legislatívno-právnej navrhujem: titulovaného Jaroslava Hlinku, Tibora Bacsóa, Jozefa Andrejčáka. A z radov neposlancov za členov stálej Komisie legislatívno-právnej titulovaných s kontaktnými údajmi, ktoré sú priložené v návrhu: Emília Župíková, Tibor Klinický, Peter Švider, Margita Adamčíková, Vladimír Bella, Peter Tóth, Martin István, Štefan Fedor. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pani poslankyňa Kijevská, predsedníčka, nech sa páči.

p. Kijevská, poslanec MZ - Dobrý deň prajem všetkým. Vážené pani kolegyne, páni kolegovia, vážený pán primátor. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som si v tejto chvíli ako novozvolená predsedníčka Komisie životného prostredia a verejného poriadku a ochrany zdravia dovolila všetkým najprv poďakovať za dôveru, ďakujem veľmi pekne, a vzhľadom k tomu, že už som dostala určitý záujem o členstvo v tejto komisii, ja by som si dovolila i tých, ktorí sú už nanominovaní, prečítať a navrhnúť do tejto komisie. Takže z poslankýň a poslancov dovolím si prečítať návrhy, ospravedlňujem sa každému, lebo budem čítať bez titulov: pani poslankyňa Mária Grüllingová, pán poslanec Milan Maďar, pán poslanec Andrej Sitkár, pán poslanec Ján Sekáč, pán poslanec Emil Petrvalský a pán poslanec Marián Gál. Následne by som prečítala členstvo z radov neposlancov:  pán Milan Murín, pani Viktória Lehotská, pani Adamčáková Gabriela, pán Tomáš Hargaš, pán Viliam Knap, pán Tomáš Segedy, pán Igor Šimko, pán Štefan Kertész, pani Viera Haberová, pani Iveta Zjarková, pán František Palko a pán Fendek. Mám tu ešte jedno meno, ale nemám od pani poslankyne Čižmárikovej v rámci záujmu krstné meno. Takže prečítam len ... ...  Ingrid Papajová. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš Stanislav. Chcem poprosiť pridŕžať sa počtov, ktoré boli v minulom volebnom období. Aj činnosť komisie je činnosťou, ktorá je spojená s odmenou. Takže aby sme išli aj v rámci rozpočtu. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.

p. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja by som prečítal možno o jedného viac, ak bude možné, z radu poslancov: Martin Petruško, Marek Kandráč, Dušan Petrenka, Miroslav Špak, Miloš Ihnát, Tibor Bacsó. Z radu neposlancov: (bez titulu) Ladislav Olexa, Jaroslav Mecenzel, Jozef Vrábel, Jakub Špilár, Erik Cimbala, Stanislav Vybranský, Karol Hollý, Joščák Martin, Helena Hrobáková. Z radu neposlancov, krátke sprievodné slovo, mnohých ich poznám z investičnej stavebnej výstavby, s niektorými sa poznám osobne ako s ľuďmi, ktorí pracujú vo fachu, s niektorými som sa stretol aj v predošlej komisii. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pani poslankyňa a predsedníčka Blaškovičová.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Ďakujem pekne. Ja by som vám rada prečítala ľudí, na ktorých sa teším, že budeme spolupracovať. Sú to kolegyne poslankyne: Katarína Čižmáriková, Lenka Kovačevičová, pani Renáta Šramková, teda je členka komisie kultúry. A budeme mať jedného mužského zástupcu, pána Mariána Gaja. A z radov neposlancov, tak isto si dovolím to prečítať bez titulov, ale sú to ľudia, ktorých určite poznáte aj s titulami aj z predošlých komisii, aj z ich práce. Je to pán riaditeľ filharmónie Július Klein, Peter Himič - riaditeľ divadla, z Východoslovenského múzea páni Uršuľa Andrušová, pán Marek Béreš, Rasťo Pistrák, pán Cyril Ďurišin, pani Mária Birošová, pán Juraj Seman, huslista Milan Kijevský, Andrea Horváthová, bývalá šéfka referátu kultúry, pán Stanislav Majza, pán Tibor Kočík a pani Michaela Dobošová.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Šramková, predsedníčka komisie.

p. Šramková, poslankyňa MZ - Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dovolím si predložiť návrh za členov Sociálnej a bytovej komisie nasledovne: titulovaní poslanci Anna Jenčová, Miroslav Špak, Miloš Ihnát, Ladislav Šaňa. Za neposlancov: Iveta Hoľáková, Agáta Grančičová, Michal Matečka, Zuzana Zaraská, Klára Remiášová, Anna Maďarová, Karolína Velesová, Zita Bubenková, Zuzana Slímenská, Silvia Hricková. Dovolím si tiež len krátke slovo k tomu. Všetkých kolegov poznám zo sociálnej oblasti, spolupracujeme dlhé roky. Myslím si, že budú nám prínosom do Sociálnej a bytovej komisie. Ďakujem.
 
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Bacsó, predseda komisie. Nech sa páči.

p. Bacsó, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, z radov poslancov navrhujem tieto mená: dámy pani Lenártovú a páni Kovačevičovú. Z radov neposlancov sú to prevažne zástupcovia jednotlivých národnostných menšín, a to konkrétne: Lívia Oltmannová, Bohumil Kaman, Ondrej Kožár, Štefánia Gajdošová Sikorski, Juraj Magur, Mária Bicková, Natália Dostovalová, Otília Leskovská. pán doktor Duy Vu Nguyen, Anton Glezgo, Júlia Sokolová, Jozef Filipko, Ladislav Breicha a Kornélia Betáková.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nasleduje pán poslanec Polaček. Nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Rád by som dával, už v tejto chvíli, pozmeňovací návrh na nomináciu do komisií z radov poslancov. Do Komisie školstva, športu a mládeže navrhujem pána Ota Žarnaya, do Komisie životného prostredia a verejného poriadku a zdravia pána Alfonza Halenára, a do Komisie finančnej navrhujem seba, teda Jaroslav Polaček. Ďakujem pekne.

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

p. Rusnák, poslanec MZ - Ďakujem. Do Komisie cirkvi sa prihlásil pán poslanec Grega alebo navrhujem teraz voliť za člena Komisie cirkvi: pána poslanca Gregu a pána poslanca Halenára. A ďalej za neposlancov titulovaných členov jednotlivých cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na území mesta Košice: Ján Liba, Dalibor Smolík, František Kalej, Bohumil Kaman, Kolárovský Ondrej, Jáger Róbert, Bardzák Pavol, Jánošíkova Jana, Rakušan Radko, Göőz Ladislav, Novák Peter, Oetter Emil, Lojan Radoslav, Teššer Tomáš a Bombová Eva. Ďakujem.

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

p. Betuš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Dámy a páni, do Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sú navrhovaní títo poslanci. Je to špecifická komisia, kopíruje ustanovenia ústavného zákona podľa poslaneckých klubov. Čiže je tam ako prvý pán inžinier doktor Emil Petrvalský za klub Šport do Košíc, doktor Jaroslav Kaifer za klub Smer - Sociálna demokracia, tretí je Miroslav Špak za klub Pravý poslanecký klub a štvrtý je pán magister Marcel Gibóda za nezávislých kandidátov. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, poprosím odovzdať ten návrh. A potom pán poslanec Žarnay.

p. Žarnay, poslanec MZ - Ďakujem pán primátor. Jednak chcem poďakovať pánovi Polačekovi, že ma navrhol do školskej komisie. A zároveň chcem vyjadriť svoj taký zvláštny pocit znechutenia z toho, akým spôsobom sa volia ľudia do komisií. Neviem, či vy, ako primátor alebo niekto od vás dal pokyn, už na minulom zasadnutí, že sa máme nahlasovať formou mailov alebo iným spôsobom. Keď som teraz išiel za pánom Sidorom s tým, že by som rád pracoval v školskej komisii, nakoľko som 17 rokov pracoval ako učiteľ a deklaroval som svojim voličom, ktorí ma volili, že budem pracovať v oblasti školstva, tak mi bolo povedané, že som sa mal nahlásiť už dávno predtým cez mail alebo osobným kontaktom. Možno som to prepočul, keď ste na predchádzajúcom zasadnutí niečo podobné spomenuli, ospravedlňujem sa, ak to tak bolo. Ale zrejme nie. Druhá moja poznámka bola ešte k tomu, že do sociálnej komisie som navrhol ešte pred dvoma týždňami formou mailu pani Evu Zummerovú. Využil som svoj úradný mail, ktorý je riadne evidovaný a na ktorý mi posielajú informácie z magistrátu. Keď som teraz oslovil pani predsedníčku komisie povedala, že tento mail nedostala odo mňa. Že jej nepreposlali z magistrátu. A napriek tomu, že si zapísala meno Evy Zummerovej, vôbec nebola čítaná v zozname navrhnutých. Ďalšie sklamanie pre mňa, osobne, neviem, je to môj osobný pocit. Takže ešte by som doplnil týchto navrhovaných kandidátov o jedného kandidáta. A tým je Michal Kravčík, ktorý je vodohospodárom, dlhé roky sa venuje v oblasti životného prostredia a navrhujem ho do komisie životného prostredia. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, poprosím vás tie návrhy predložiť návrhovej komisii. Dobre, pán poslanec, vás poprosím aj tie, ktoré ste vraveli, že nedošli. Čiže predložiť návrhovej komisii. Potom uvediem spôsob hlasovania. Pán poslanec Sidor, nech sa páči.

p. Sidor, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja by som ešte chcel doplniť do komisie školstva za poslancov pána Jozefa Karabina, vzhľadom k tomu, že v materiáloch som ho návrhovej komisii dal, ale zabudol som to prečítať, predtým. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím zaznačiť návrhová komisia. Pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. V prvom rade sa chcem, rovnako ako môj kolega, ohradiť voči, z vášho pohľadu neoficiálnym mailovým adresám. V súčasnosti má 17 poslancov na webe mesta Košice uvedený svoj iný e-mail, ako je s koncovkou „kosice.sk“. Chcem vás pán primátor upozorniť, že väčšina z týchto poslancov, ktorí boli aj v minulom funkčnom období, mali uvedený svoj súkromný e-mail. A nikdy s tým nebol problém, doteraz pán primátor. A neviem prečo z toho ideme vyrábať problém. A ak by som mohol návrh na jedno uznesenie. Verím, že sa dotknutí  alebo dotknuté osoby neurazia, zo skúsenosti, ktoré sme mali ja a môj kolega s fungovaním Majetkovej komisie mesta Košice v starom, ale aj v novom zložení a vzhľadom na to, že napr. pán predseda komisie neinformoval na internete o tom, kedy táto komisia bude, dlhodobo neinformuje, o čom táto komisia ide rokovať a neboli sme, rovnako ako mestskí poslanci na rokovaní tejto komisie pripustení, čo považujeme za osobné zlyhanie pána predsedu komisie, podávam tento návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo mesta Košice podľa príslušných zákonov a ustanovení vyslovuje nedôveru predsedovi Majetkovej komisie pri MZ mesta Košice JUDr. Ottovi Briximu. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Som rád, že naozaj nefungujeme na základe nejakých osobných osočovaní, osobných sporov, už na prvom zastupiteľstve. Chcem sa vám zároveň poďakovať za informáciu o tých mailových adresách. Takže poprosím, aby vždy bolo súčasťou posielania materiálov aj oficiálna mailová adresa. Aj poslanci mestského zastupiteľstva, keď nahlásili neoficiálnu adresu, budú mať doplnenú oficiálnu adresu, ktorá bude komunikačným kanálom smerom k mestu Košice. Pán poslanec Brixi, nech sa páči zareagovať na pána poslanca Gibódu.

p. Brixi, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem pekne, pán primátor, kolegyne, kolegovia. Inak by nebolo na čo reagovať, ale žiaľ, hlúposti sa inak nedá. Pán poslanec Gibóda, rád by som vám povedal, že program, ani pozvánku nezverejňuje predseda komisie, ale zverejňuje ju, vďaka Bohu, odborný útvar, teda Magistrát mesta Košice. A myslím si, že pozvánka na internete zverejnená bola, o čom môžu dosvedčiť aj kolegovia z komisie aj odborný útvar v mene pani tajomníčky. A pán poslanec Gibóda, nie predseda komisie vás nepustil. Nepustili vás jednohlasne všetci členovia z titulu vášho správania a vašej povahy. Takže to nie je o tom, že ja vás nechcem pustiť. Ale o tom, že vás, ako človeka ešte ale ako poslanca ľudia neznášajú.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže, keď dovolíte, ja určím, kto bude hovoriť. Pán poslanec Gibóda, napriek tomu, že ste mi váš výklad Rokovacieho poriadku a výklad, ktorý som dostal ja, je iný, takže sám na seba reagovať nebudete. Ale prihláste sa, kľudne, do rozpravy, vás poprosím. Aby ste boli, normálne budete za pani poslankyňou Blaškovičovou budete prihlásený. A reakcia na vystúpenie pána poslanca Gibódu, pán poslanec Petrvalský, Halenár a Polaček.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Na vás by som, pán primátor, rád reagoval. Chcel by som len vysvetliť jednu vec. S tými oficiálnymi e-mailovými adresami, dostať sa na mailovým server mesta Košice je dosť zložitá záležitosť. Musíte cez nejakú webstránku, potom zadať tam heslo, zakaždým nedá sa tá adresa pripnúť, veľmi jednoducho zadať si ju do zoznamu adries a cez ňu komunikovať. Preto veľa poslancov, toto som kritizoval už v minulom volebnom období, začiatkom bohužiaľ, je taký mail server zakúpený na meste Košice, že neumožňuje jednoduchú komunikáciu. A preto veľa poslancov sa rozhodlo, že dá svoje radšej súkromné adresy alebo adresy do práce, alebo ja neviem čo. A komunikuje radšej cez ne, ako cez oficiálnu mestskú mailovú adresu. Len toľko na vysvetlenie, že prečo používame radšej iné adresy ako oficiálne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Určite to vyriešime, lebo je to dôležité. Reakcia ešte na pána poslanca Halenára a pána poslanca Polačeka.

p. Halenár, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Sám by som to, pán poslanec Gibóda, lepšie nenavrhol ako vy. Takže ďakujem za váš návrh. Pán poslanec Brixi sa ako predseda Majetkovej komisie diskvalifikoval už v minulom volebnom období. A to napr. aj tým, že ceny, ktoré boli predmetom rokovania majetkovej komisie šiel konzultovať s primátorom. Škaredo to naňho povedal člen majetkovej komisie, bývalý poslanec mestského zastupiteľstva pán Filipko. Je to v zázname z rokovania. Len toľko k jeho kvalifikácií, čokoľvek robí s majetkom.

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

p. Polaček, poslanec MZ - Chcel by som podporiť návrh pána Gibódu. Veľmi ma mrzí, že poslanec Národnej rady, v súkromných rozhovoroch som si na to zvykol, ale tu to už asi nie je úplne v poriadku takto reagovať na kolegov. A čo sa týka samotnej tej komisie, majetkovej, chcel by som kolegom poslancom ozrejmiť to, čo sa snažil pán Gibóda povedať. Ja, naozaj, ako poslanec to, že som nebol pripustený, toto už ani neriešim. Na to som už zabudol. Ale aby sme nevedeli, obyvatelia, aby pozvánky boli zverejňované po termíne a na to máme dôkaz, po termíne rokovania komisie! Asi preto, aby tam nedajbože niekto neprišiel a nepýtal sa o slovo. A nemohol reagovať a byť zúčastnený na rokovaní! Hoc aj tichučko sedel v kúte. Len, aby bol pri informáciách a nemusel tu na tomto zastupiteľstve sa pýtať ku každej možnej „vtákovine“. Lebo ja keď tie informácie mám, už nemám potrebu sa dotazovať. Tak jednoducho, je to veľmi smutné. A ja naozaj som rozčarovaný. Ja neviem ani, čo ďalej k tomu povedať. Proste nie je možné, aby sme takto fungovali. A budem rád, keď naozaj sa začneme venovať tomu, aby veci verejné patrili verejnosti.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Dovolím si len upozorniť, že rokovania komisií sú neverejné, zatiaľ. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. K tomu, čo tu zaznelo sa fakt musím vyjadriť, v tom, že či pán Gibóda je taký, alebo onaký, ale je to zástupca ľudu. Celkove zastupuje okolo 250 000 občanov tohto mesta. Čiže akokoľvek sa na to pozeráme, tak jednoducho bol volený. A je jeden zo 41 poslancov tohto poslaneckého zboru. To je všetko, čo som chcel k tomu povedať. A dávam návrh, procedurálny návrh na ukončenie tejto diskusie. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Budeme hlasovať. Nech sa páči. Hlasujeme o procedurálnom návrhu na ukončenie tejto diskusie.

Hlasovanie č. 43 -	za: 29 proti: 5, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že do diskusie sa už nemožno ďalej prihlasovať a budeme pokračovať pani poslankyňou Blaškovičovou.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Pán primátor, prosím, ja mám jednu otázku. Podľa Rokovacieho poriadku, členov komisie navrhuje predseda komisie. Takže moja otázka smeruje k tomu, že prečo táto diskusia? Prečo ja si teraz pripadám hlúpo, že som nenavrhla všetky mená, ktoré mi boli zaslané a doporučené? A o ktoré som bola požiadaná? Teraz vyzerám ako človek, ktorý nechce pracovať s niektorými, ktorých som nečítala. Jednoducho preto, lebo sú isté počty, ktoré sú limitované a ktoré treba dodržať. Takže ja by som bola veľmi rada prečítala ďalších 10 mien, ktoré tu z mojich úst nezazneli. A pýtam sa, ako to teda funguje, keď iné mená zazneli z iných úst? Či naozaj poslanec môže dať pozmeňujúci návrh alebo budeme dodržiavať Rokovací poriadok? Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani poslankyňa. Potom sa vyjadrím. Pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Pán primátor, ja by som sa chcel pripojiť k pánovi poslancovi Petrvalskému. Nevidím nič zlé na tom, keď poslanci používajú adresy, ktoré zadali a ktoré sú na webstránke mesta Košice uvedené ako oficiálne. A chcel by som iba upozorniť na to, že ako začínajúci poslanec v tomto mestskom zastupiteľstve som bol pred prvým rokovaním mestského zastupiteľstva dotazovaný v dotazníku na moju e-mailovú adresu, ktorú som uviedol. A mal som za to, že toto bude moja oficiálna adresa na komunikáciu s Magistrátom mesta Košice. Ale ako vidím, máte iný pohľad na to, čo sú oficiálne a neoficiálne, súkromné a pracovné adresy poslancov. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. K pripomienke na obsadenie komisie mestského zastupiteľstva pán poslanec Brixi, nech sa páči.

p. Brixi, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Pán primátor, kolegyne, kolegovia, takže ja len čisto faktograficky na záver, lebo myslel som, že niektoré maniere pána poslanca Halenára pominú s jeho ustanovením do funkcie starostu, ale žiaľ, nestalo sa tak. Čiže pán poslanec Halenár, v živote som sa nebol s pánom primátorom radiť o žiadnej cene, ohľadne žiadneho majetku. Lebo, totižto, to nie je možné! Pán poslanec Filipko už toho narozprával, dôsledkom čoho nesedí v tomto zastupiteľstve. Ale čo je podstatné, je to, pán Halenár, že cenu akéhokoľvek majetku, ja vám odporučím aj konkrétny zákon, neurčuje ani Brixi, ani primátor, ani Raši, ani magistrát, ale určuje znalecký posudok vyhotovený regulárnym znalcom, ako je zákona o majetku obci. Takže my sa nemáme vôbec, o čom radiť. Ak by ste boli prítomní a dali by ste si aspoň trošku tej námahy, že by ste si zistili to, o čom rozprávate, by ste prišli na to, že Majetková komisia, tak tomu je v tomto roku, takmer zakaždým mala záujem na zvyšovaní a na čo najhospodárnejšom nakladaní s majetkom mesta. Čo môžu potvrdiť aj kolegovia samotnej komisie. Aj pán nový námestník, ktorý viedol za mňa poslednú komisiu. Takže, pán poslanec Halenár, nabudúce poprosím k veci. A pán poslanec Gibóda, a pán poslanec Polaček, nuž, ja som nechcel to otvárať, ale fakt je ten, že v minulosti ste sa veľmi nepekne chovali k zamestnancom odborného útvaru magistrátu a majetkového referátu. A verte mi, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo mali kolegovia poslanci nezáujem na tom, aby ste na komisiu prišli. Správajte sa slušne, nešikanujte, nebuďte drzí, arogantní. A potom budú k vám aj kolegovia normálni a slušní. Ale pokiaľ mienite chodiť na magistrát a ľudí uháňať a šikanovať tak, ako ste šikanovali moju tajomníčku komisie, tak jednoducho k vám budeme mať prístup taký, aký mame doteraz. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. A po tejto búrlivej rozprave teda navrhnem, ako  budeme hlasovať. Faktom je, že návrhy na členov komisii predkladajú predsedovia komisií mestského zastupiteľstva. A keďže ide o členstvo, ktoré má,-aj keď nie veľké, finančné nároky na rozpočet mesta, preto je vhodné dodržiavať počet poslancov v komisiách, aj neposlancov v objeme, ako tomu bolo minulý rok. Ale musíme hlasovať aj o návrhoch, ktoré predložili jednotliví poslanci. Lebo je to právo poslanca dať doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh. Čiže hlasovanie by som poprosil, aby ste uvádzali, tak, že dáte k danej komisii najprv doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. O tých sa bude hlasovať. A potom pristúpime ku hlasovaniu o pôvodných návrhoch, ktoré predložili poslanci, predsedovia jednotlivých komisií. Čiže pokiaľ sa odsúhlasí - neodsúhlasí pozmeňujúci návrh, a odsúhlasí návrh predsedu danej komisie, tak platí počet, ktorý navrhol predseda danej komisie. Ale musíme hlasovať o všetkých návrhoch. Čiže, nech sa páči návrhová komisia, povedať o akú komisiu ide, aké boli pozmeňujúce návrhy. Budeme hlasovať najprv o nich a potom budeme hlasovať o komisiách, ako o celku. Čiže poprosím potom o komisii ako celku. Nebudeme hlasovať o každom mene člena osobitne. Ďakujem.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pozmeňovací návrh od pána poslanca Polačeka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a zákona o ochrane verejného záujmu a Štatútu mesta Košice volí za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach do Komisie školstva športu a mládeže pána poslanca Ota Žarnaya. Do Komisie životného prostredia a verejného poriadku a zdravia pána poslanca Alfonza Halenára. A do Komisie finančnej pána Jaroslava Polačeka. Do Komisie životného prostredia a verejného poriadku za neposlanca pána Michala Kravčíka. A do Sociálnej komisie za neposlankyňu pani Evu Zummerovú.“

p. Raši, primátor mesta - Hlasujeme o tomto doplňujúcom návrhu na doplnenie členov do komisií, ktorí neboli navrhnutí predsedami komisií.

Hlasovanie č. 44 -	za: 12 proti: 0, zdržali sa: 25

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší doplňujúci návrh.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala aj návrh na uznesenie od pána poslanca Marcela Gibódu v znení: „Mestské zastupiteľstvo mesta Košice, podľa príslušných ustanovení a zákonov, vyslovuje nedôveru predsedovi Majetkovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Košice doktorovi Ottovi Briximu.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 45 -	za: 5, proti: 21, zdržali sa: 9

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že materiál nebol schválený.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení schvaľuje za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov pánov poslancov Emila Petrvalského, Jaroslava Kaifera, Miroslava Špaka, Marcela Gibódu.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte o tomto doplňujúcom návrhu.

Hlasovanie č. 46 -	za: 37 proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Budeme naraz aj o poslancoch aj neposlancoch?

p. Raši, primátor mesta - Áno, tak ako navrhli predsedovia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení schvaľuje za členov Finančnej komisie poslancov: Juraja Briškára, Annu Jenčovú, Jána Jakubova, Mariána Gaja, Jozefa Karabina, Milana Maďara, Emila Petrvalského, Mariána Gála. Neposlancov: Pavla Gálla, Petra Kleina, Martina Eliáša, Ladislava Gauru, Ondreja Vargica a Ladislava Vargu.“

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

Hlasovanie č. 47 -	za: 33 proti: 1, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Tento návrh prešiel. Nech sa páči ďalej. 

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení schvaľuje za členov poslancov stálych komisií mestského zastupiteľstva Komisia regionálneho rozvoja cestovného ruchu: pani Renátu Lenártovú, Dušana Petrenku, Andreja Sitkára, Cyril Betuša, Tomáša Gála. Neposlancov: Ivana Papcúna, Petra Žilinského, Mareka Mitterpáka, Ľuboslava Čobíka-Ferčika, Matúša Sedláka, Miroslava Holuba, Jána Buleca a Ladislava Štefka.“ 

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

Hlasovanie č. 48 -	za: 31 proti: 1, zdržali sa: 6

 p. Raši, primátor mesta - Toto uznesenie sme schválili. Nech sa páči ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, volí za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach Komisie školstva športu a mládeže poslancov Tibora Bacsóa, Cyrila Betuša, Ivetu Kijevskú, Katarínu Čižmárikovú, Mariána Gála, Tomáša Gálla, Luciu Iľaščíkovú, Emila Petrvalského a Jozefa Karabina. Neposlancov Miriam Elišovú-Čubovú, Františka Králku, Michala Capcaru, Pavla Mutafova, Evu Takačíkovú, Jána Cabana, Roberta Schwarza, Tatianu Švecovú, Martina Farkašovského, Miroslava Kelemena, Karola Bača, a Petra Bertu.“

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 49 -	za: 33 proti: 2, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Tento návrh bol schválený. Nech sa páči ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení volí za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach Komisie dopravy a výstavby poslancov: Martina Petruška, Mareka Kandráča, Dušana Petrenku, Miroslava Špaka, Tibora Bacsóa, Miloša Ihnáta. Neposlancov: Ladislava Olexu, Jaroslava Mezenceva, Jozefa Vrábela, Jakuba Špilára, Erika Cimbalu, Stanislava Vybranského, Karola Hollého, Martina Joščáka, Helenu Hrobákovú.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 50 -	za: 33 proti: 1, zdržali sa: 4
 
p. Raši, primátor mesta - Aj tento návrh ste podporili. Prosím ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení, volí za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach Komisia legislatívno-právna poslancov: Jaroslava Hlinku Tibora Bacsóa Jozefa Andrejčáka. Neposlancov: Emília Župíkovú, Tibora Krinického Petra Švidera Margitu Adamčíkovú, Vladimíra Belu, Petra Tótha, Martina Ištvána a Štefana Fedora.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 51 -	za: 33 proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Táto komisia tak isto získala dostatočný počet hlasov. Prosím ďalej.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných ustanovení, volí za členov poslancov stálych komisií do zastupiteľstva v Košiciach Komisia sociálna a bytová: pani Annu Jenčovú, Miroslava Špaka, Miloša Ihnáta, Ladislava Šaňu. Neposlancov: Ivetu Hoľákovú, Agátu Grančičovú, Michala Matečku, Zuzanu Zaranskú, Kláru Remiášovú, Annu Maďarovú, Karolínu Velesovú, Zitu Bubenkovú, Zuzanu Slivenskú, Silviu Hrickovú.“  

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 52 -	za: 34 proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, nech sa páči, návrhová komisia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení volí za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach Komisiu cirkví: poslanci Ľubomíra Gregu a Alfonza Halenára. Neposlancov Ján Libu, Dalibora Smolníka, Františka Kaleja, Bohumila Kamana, Ondreja Kolarovského, Róberta Jágera, Pavla Bardzáka, Janu Jánošíkovú, Radka Rakušana, Ladislava Göőza, Petra Nováka, Emila Oettera, Radoslava Lojana, Tomáša Teššera a Evu Bombovú.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 53 -	za: 33 proti: 0, zdržali sa: 4

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

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení volí za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Komisia kultúry pani poslankyňu Katarínu Čižmárikovú, Mariána Gaja, Lenku Kovačevičovú, Renátu Šrámkovú. Neposlancov: Juliusa Kleina, Petra Himiča, Uršulu Ambrušovú, Mareka Béreša, Rastislava Pistráka, Cyrila Ďurišina, Máriu Birošovú, Juraja Semana, Milana Kijevského, Andreu Horváthovu, Stanislava Majzu, Tibora Kočíka a Michaelu Dobošovu.“

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

Hlasovanie č. 54 -	za: 32 proti: 1, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Tento návrh bol schválený. Nech sa páči.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Podľa príslušných ustanovení, volí za členov poslancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Komisia národnostných  menšín, panie poslankyne Kovačevičovú a Lenártovú. Neposlancov: Líviu Oltmanovú, Bohumila Kamanna, Ondreja Kožára, Štefaniu Gajdošovú - Sikorski, Juraja Magura, Máriu Bickovú, Natáliu Dostovalovú, Otíliu Leskovskú, Antona Glezga, Júliu Sokolovú, Jozefa Filipka, Duy Vu Nguyena, Breichu Ladislava a Kornéliu Betákovú.“ 

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

Hlasovanie č. 55 -	za: 35 proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, nech sa páči návrhová komisia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení volí za členov poslancov stálych komisií mestského zastupiteľstva, Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia, pani poslankyňu Máriu Grüllingovú, Milana Maďara, Andreja Sitkára, Jána Sekáča, Emila Petrvalského, Mariána Gála a Luciu Iľaščíkovú. Neposlancov: Milana Murína, Viktóriu Lehockú, Gabrielu Adamčákovú, Tomáša Hargaša, Viktora Knapa, Tomáša Segediho, Igora Šimka, Štefana Kertésa, Vieru Haberovú, Ivetu Zjakovskú, Františka Palka, Ingrid Papajovú a pána Fendeka (nie je prvé meno).“

p. Raši, primátor mesta -  Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 56 -	za: 33 proti: 1, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Máme ešte nejaké komisie? Ani doplňujúce návrhy. Vyčerpali sme všetko. Dobre, ďakujem pekne. Prešli sme bod číslo 18. Chcem sa spýtať, či je súhlas, aby sme urobili teraz obedňajšiu prestávku, keďže je obed nachystaný. A potom budú prestávky o piatej, o siedmej večer, zajtra, napozajtra a v štvrtok. Dobre. Ďakujem pekne. Dobrú chuť prajem a o 30 minút by sme pokračovali.
- - -

Bod č. 19
Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

p. Raši, primátor mesta - Vážení poslanci, je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva. Prešli by sme k bodu číslo 19, ktorým je materiál Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. A hneď by som k tomuto bodu otvoril rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Polaček. Nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja som teraz zmätený s tými mailami. Ja som pani námestníčke, resp. na jej oddelenie posielal mail ohľadom nominácií. Tak si chcem uistiť, že či prišiel. Ten mail bol o nominácii pána Gibódu a mňa, na Základnú školu Polianska, Tomášikova, Materská škola Nemcova a Obrancov mieru.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pán poslanec, moje maily združovala moja pani asistentka, keďže v tejto problematike, predsa, asi to nebudem sama vpisovať do tabuliek. To hádam uznáte. Čiže ak ste tam vpísaný, tak to buď bolo cez organizačné oddelenie alebo cez školstvo dodané na môj sekretariát. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Čiže, keď je nejaký problém, treba dať návrh, pozmeňujúci, pán poslanec Grega, nech sa páči.

p. Grega, poslanec MZ - Ja sa tiež chcem opýtať, pretože som sa tam nevidel v tých materiáloch, je tam nejaký bývalý alebo obsadené, neobsadené, ja som tiež posielal. Mal som záujem zostať na Základnej škole Masarykova a navyše na Základnej škole Laca Novomeského, či sa to zohľadní alebo nie. Pokiaľ nie, tak dávam.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pán starosta, tie obsadené, tzn. že ste tam a ostávate tam. Menia sa iba tí poslanci, ktorí už nie sú poslancami. Čiže vlastne voľné miesta boli po bývalých mestských a miestnych poslancov. Tam, kde ste boli vy, predchádzajúci poslanci, tie pozície ostávajú zachované. Čiže vy, ak ste chceli nejaké nové školy, mali ste nahlásiť. Ak ste nechceli nové školy, ostávate v tých, v ktorých ste boli v radách školách.

p. Grega, poslanec MZ - Ja som nahlásil a nevidím tam ako nového.

p. Raši, primátor mesta - Ľubo, ak si v tých školách, si bol aj doteraz, ktoré si nahlásil.

p. Grega, poslanec MZ - V jednej nie.

p. Raši, primátor mesta - Dobre, čiže poprosím ťa, v tej čo si bol doteraz, ostávaš automaticky. A v tej, čo je nová a chceš byť a si nebol, tak daj návrhovej komisii. Dobre a budeš doplnený, keď je voľné miesto.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Chcem povedať, že riešili to poslanecké kluby, predsedovia poslaneckých klubov, takže ak ste v klube pán starosta, tak to mal riešiť za vás  predseda klubu, čo sa asi stalo. Alebo ste mu nenahlásili, pretože myslím si, že dosť po termíne určenia chodili vaše návrhy. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček bude mať návrh. Nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Nemám návrh. Ja stále nerozumiem, ja som na e-mailovú adresu ingrid.priester@kosice.sk poslal 21. januára, v termíne nominácie. Teda nerozumiem, čo robím zle, čo robím zle, že tam nie sú tie maily napísané. Ja ich tam nevidím.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Si pozrite tabuľku číslo 2. Myslím si, že ste tam ZŠ Polianska 1, Jaroslav Polaček. Treba čítať.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem za usmernenie.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Príloha číslo 2.

p. Polaček, poslanec MZ - Sa ospravedlňujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem, prijímam ospravedlnenie.

p. Raši, primátor mesta - Takto, aby to bolo v poriadku, nič nerobíte zle. Čítať treba. Dobre, čiže samozrejme, všetko je v poriadku. Treba si to prečítať. Ďakujem pekne, pán poslanec Gibóda, nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne, tak ja by som iba chcel navrhnúť, aby pani námestníčka poslala pani Priestorovú k pánovi primátorovi a tá by mu, nám, nastavila tie spamové kontá, lebo očividne pani Priestorovej naše e-maily prechádzajú, iba pán primátor má s tým problém. Ďakujem veľmi pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem za konkrétny návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o školskej správe a samospráve, po A) odvoláva delegovaných zástupcov mesta Košice v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice podľa prílohy číslo 1. Po B) deleguje zástupcov mesta Košice do rád škôl školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice podľa prílohy číslo 2.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 57 -	za: 34 proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 20
Návrh na zaradenie Jazykovej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 20. Je to Návrh na zaradenie Jazykovej školy Námestie Laca Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy Námestie Laca Novomeského 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o školskej správe, školstve a školskej samospráve a podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, schvaľuje návrh na zriadenie Jazykovej školy Námestie Laca Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy Námestie Laca Novomeského 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.“ 

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

Hlasovanie č. 58 -	za: 36 proti: 0, zdržali sa: 0

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

Bod č. 21
Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta – budovy zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 21. Je to Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta budovy zrušenej Materskej školy Tatranská 10 zo správy Mestskej časti Košice - Staré Mesto. 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 podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, schvaľuje odňatie časti nehnuteľného majetku mesta Košice zrušenej Materskej školy Tatranská 10 podľa  predloženého návrhu.“

p. Raši, primátor mesta -  Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 59 -	za: 36 proti: 0, zdržali sa: 0

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

Bod č. 22
Prenájom pozemku v areáli Materskej školy Jenisejská 24, Košice pre Združenie rodičov pri Materskej škole Jenisejská 24, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 22. Je to bod Prenájom pozemku v areáli Materskej školy Jenisejská 24, Košice, pre Združenie rodičov pri Materskej školy Jenisejská 24, Košice ako dôvod hodný 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 podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje prenájom pozemku vo výmere 200 m² v areáli Materskej školy Jenisejská 24 podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 60 -	za: 36 proti: 0, zdržali sa: 0

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

Bod č. 23
Prenájom priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám. č. 5, Košice pre Mgr. Jaroslavu Benešovú, IČO: 47 852 119, Kurská 21, Košice (prevádzkovanie jaslí) ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Prenájom priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovovo námestie číslo 5, Košice pre magistru Jaroslavu Benešovú, prevádzkovanie jaslí 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 priestorov vo výmere 276,84 m² v objekte zrušenej Materskej školy na Jegorovovom námestí podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 61 -	za: 34 proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 24
Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice pre nájomcu – Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k materiálu 24 Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Tatranská 10 Košice pre nájomcu Súkromná materská škola Tatranská 10 ako dôvod hodný 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 podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí schvaľuje rozšírenie prenájmu priestorov vo výmere 182 m² v objekte zrušenej Materskej školy Tatranská 10 podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 62 -	za: 34 proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 25
Výstavba multifunkčného športového gymnastického centra pre deti a mládež na ZŠ Trebišovská 10 – súhlas na výstavbu a prenájom ako dôvod hodný osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 25 Výstavba multifunkčného športového gymnastického centra pre deti a mládež na základnej škole Trebišovská 10 - súhlas na výstavbu a prenájom ako dôvod hodný 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 podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona o majetku obcí, schvaľuje prenájom časti pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

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

Hlasovanie č. 63 -	za: 34 proti: 0, zdržali sa: 2

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

Bod č. 26
Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Základnej školy Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II č. 1, Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 26, je to Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Základnej školy Mateja Lechkého, ulica Jána Pavla II. číslo 1, 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 Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu.“

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

Hlasovanie č. 64 -	za: 36 proti: 0, zdržali sa: 0

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

Bod č. 26/1
Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 993 z XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. júna 2014

p. Raši, primátor mesta - Teraz prichádzame k bodu číslo 26/1. Je to bod doplnený do programu rokovania dnešného mestského zastupiteľstva s názvom Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 993 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. júna 2014. Poprosím pán námestník, aby ste uviedol materiál.

p. Petruško, námestník primátora - Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážený poslanecký zbor. Len krátko na vysvetlenie, ako je uvedené v dôvodovej správe, bolo prijaté pôvodné uznesenie, ktoré zaviazalo spoločnosť KFA vypísať súťaž návrhov na vypracovanie architektonickej súťaže nového futbalového štadióna s tým, že máme tu prepojenie na termín, ktorý je stanovený Slovenským futbalovým zväzom, že začať s výstavbou tohto štadióna potrebujeme do konca roka 2015. Po analýze sme zistili, že týmto spôsobom by sme tento časový horizont nezvládli a našli sme riešenie, ktorým je v podstate súťažný dialóg, ktorý je v súlade so zákonom 25 z roku 2006 o verejnom obstarávaní. Je to v podstate metóda, ktorá kumuluje všetky postupy a ktorej výhodou je aj to, že už pri jej začiatkoch vieme zároveň obstarávať aj „EJU“, tzn., že naozaj ten časový úsek sa nám markantne skráti a ten reálny termín do konca roku 2015 vieme stihnúť. Tzn., že toľko je zdôvodnenie zmeny uznesenia. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Polaček.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. I napriek tomu, že som v minulosti sledoval mestské zastupiteľstvá, nie som si celkom istý a uniká mi jedna vec. Bolo by možné pár vetami nám pripomenúť, akým spôsobom vlastne celé financovanie pripravené? Viem, že tam sú peniaze zo Slovenského futbalového zväzu, niečo z Úradu vlády. Nikdy som nevidel predtým, no nevidel som žiadnu štúdiu, víziu. Vlastne neviem, čo všetko tento nový štadión nám má priniesť. Bolo by možné naozaj pár vetami nám zhrnúť o čo vlastne ide? A druhá časť otázky je, čítam tu, že tento ušetrený čas je pre mesto Košice nevyhnutný, aby splnilo podmienku danú od Slovenského futbalového zväzu, že ak nezačneme so stavbou do konca roka 2015, strácame nárok na financovanie štyroch miliónov eur. Mňa zaujíma, aký dialóg sme viedli so Slovenským futbalovým zväzom a aké riešenia sme hľadali? Či teda je to úplne nemožné a o čom sa diskutovalo. A prípadne, či sa nehľadali možnosti so Slovenským futbalovým zväzom tento termín nejakým spôsobom predlžiť? Čím sme limitovaní teda?

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pokiaľ sa nikto nehlási, odpoviem ja časť otázok. A potom dám slovo pánovi riaditeľovi alebo pánovi námestníkovi. Čiže predpokladaná hodnota maximálna danej zákazky, čo sa samozrejme ukáže až pri samotnej verejnej súťaží je, poviem, aké sú disponibilné zdroje mesta na tento účel vyčlenené. Sú to 4 milióny, ktoré sú nenávratnou pôžičkou zo strany Slovenského futbalového zväzu. A okrem mesta Košice sú ešte ďalšie mestá, ktorým nebola táto finančná pomoc udelená a ktoré v prípade nečerpania finančných prostriedkov budú o túto pomoc žiadať. Čiže ten stres časový je kvôli podmienke Slovenského futbalového zväzu začať čerpať čo najskôr túto štvormiliónovú nenávratnú finančnú pôžičku. Čiže sú to peniaze, ktoré mesto dostane. Zároveň je v meste, máme vyčlenených 8 mil. eur, ktoré sú z bezúročnej finančnej výpomoci, ktorú nám schválila vláda Slovenskej republiky. Čiže toto by mali byť zdroje na financovanie štadióna, pričom splácanie tejto bezúročnej pôžičky je v priebehu 10 rokov, len pokiaľ sa táto pôžička vyčerpá. Preto sa predkladá materiál, ktorý vyberá formu verejného obstarávania, aby sme vedeli v najbližších mesiacoch, v tomto prípade je to vlastne 10 mesiacov, začať s futbalovým štadiónom s tým, že tým podkladom sú návrhy, ktoré boli robené na Útvare hlavného architekta, ktoré boli robené ešte keď sme boli akcionárom Mestského futbalového klubu. Čiže nejaký základný podklad, náčrt a uloženie už existuje a toto bude východiskový materiál ku zvoleniu formy verejného obstarávania. Poprosím pán námestník, alebo pán riaditeľ, keď ma chcete doplniť.

p. Petruško, námestník primátora - Čo sa týka toho dátumu, tak tie podmienky sú nastavené tak, že platia pre všetkých rovnako. Tzn., že ten dátum je viac-menej nemenný. Keď to mám takto povedať, vo vzťahu k vyjednávaniu. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči máte slovo.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja sa iba chcem opýtať, či keď som to správne počítal, 12 miliónov sú teda odhadované celkové výdavky na vybudovanie tohto štadióna? Toto je jediná moja otázka. Poprosím pán primátor.

p. Raši, primátor mesta – Áno, keď sa nikto ďalší nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice, schvaľuje zmenu uznesenia číslo 993 z XXVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. júna 2014 podľa predloženého návrhu. Termín do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.“

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

Hlasovanie č. 65 -	za: 30 proti: 4, zdržal sa: 1

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

Bod č. 27
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode zo XVII. rokovania MZ dňa 17.06.2013 - Koncepcia statickej dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 27. Je to materiál Pokračovania rokovania mestského zastupiteľstva o prerušenom bode zo XVII. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 17. 6. 2013 s názvom Koncepcia statickej dopravy v meste Košice, návrh spoločnosti EEI s.r.o., Bratislava. Máme tú aj zástupcov prevádzkovateľa parkovania spoločnosti EEI. Takže hneď by som otvoril rozpravu. Keďže tá diskusia prebieha už dlhšiu dobu a potom by som poprosil reagovať podľa položených otázok. Teda otváram k tomuto bodu rozpravu. Prvý sa hlási pán poslanec Grega, po ňom Ihnát a ďalší. Nech sa páči.

p. Grega, poslanec MZ - Takže ja nadviažem na svoje slová z úvodu, keď som dával návrh na stiahnutie tohto materiálu. 13. decembra 2012 bolo zasadnutie miestneho zastupiteľstva, kde z dvadsiatich prítomných poslancov, všetci 20 hlasovali za tú koncepciu, pravda s pripomienkami, ktoré žiadali, aby boli premietnuté v tejto koncepcii. Keď sa tak na to dívam, tak takmer žiadna pripomienka tam nebola premietnutá. Ja veľmi stručne poviem, že sa jednalo, aby rezidentské karty boli len za 5 €. To by bol rezidentské, to by bol manipulačný poplatok, aby bola päťdesiatpercentná zľava pre rezidentov na parkovaciu kartu v celej, teda, mestskej časti alebo v rámci Košíc. Aby maximálna cena parkovacieho lístku bola 50 centov, mimo  najvyťaženejších ulíc, ako jej Kováčska, Mäsiarska. Aby pred finálnym spustením novej zonácie sa predložila koncepcia miestnemu zastupiteľstvu, aby bola široká verejná diskusia, aby mesto predložilo prehľad stavebných povolení v Starom Meste s počtom parkovacích miest každého schváleného projektu. A tu máme napr. pripomienky, ktoré k tomu predložil poslanecký klub Smer - SD a Most-Híd. Nebudem to celé čítať, ale v závere sa konštatuje, že predmetný materiál možno hodnotiť len ako ideovú štúdiu bez presnej kvantifikácie stavu, jeho riešenia ekonomického, infraštrukturálneho dopadu na obyvateľov, návštevníkov a turistov v meste, hľadanie rezerv na súčasných plochách parkovacích miest, o ktoré sa snaží predmetná štúdia je len kozmetickým zásahom do až kolapsovej situácie statickej dopravy v Starom Meste. Mám to k dispozícii. Môžem to každému dať prečítať. Záverom by som chcel ešte povedať, hovorím to už odkedy som mestským poslancom, neviem, prečo staromešťania majú byť trestaní za to, že bývajú v Starom Meste. Súčasný stav ich nezvýhodňuje. Práve naopak, musia platiť a mnohokrát nemajú kde zaparkovať. Je paradoxná situácia, že mestská časť vybuduje parkoviská, potom ich odovzdá mestu a následne za to vyberá súkromná firma. A úplne najväčší paradox, ktorý asi nemá obdobu nikde vo svete, že v našej mestskej časti boli zobrané parkoviská, 5 miest, ktoré slúžili pre zamestnancov, pre poslancov a pre obyvateľov. Tak neviem si predstaviť, keby to tak bolo v iných mestách, teda v mestských častiach.  Pred hlasovaním chcem poprosiť všetkých poslancov, aby sa vžili do našej situácie a aby si predstavili situáciu, že by museli platiť za parkovné na Terase, na KVP, v Ťahanovciach, v Barci a všade.

p. Raši, primátor mesta - Pán riaditeľ, nech sa páči, komentár.

p. Lazúr, riaditeľ MMK - Ďakujem pán primátor. Koncepcia. Tak predtým, keď bola predkladaná, aj dnes, rieši ideu tak, ako je v názve povedané. Rieši systém, rieši logiku, rieši logistiku. Nerieši ceny. Nerieši tieto ďalšie riešenia, ktoré tu hovoríte, pán starosta. Poviem pár vecí, ktoré s tým súvisia. My máme rovnaké ceny ešte z čias, keď mala toto parkovanie na starosti Mestská polícia. Nemenili sa za Správy majetku mesta Košice, nemenili sa ani pri EEI. Je jasne v zmluve zadefinované, že ceny môžu byť navýšené so súhlasom mestského zastupiteľstva. Druhá vec je, táto koncepcia hovorí, či sa vieme zmieriť s myšlienkami, že či ideme do súčasnej centrálnej parkovacej zóny alebo do rozšírenej. Či ideme riešiť parkoviská z pohľadu ich druhu. Či budú čisto rezidentské, zmiešané, polyfunkčné parkoviská. Či sme zmierení s odstavnými parkoviskami na okraji centrálnej mestskej zóny, či chcú veľké mestské časti prijať túto koncepciu v dvoch variantoch alebo nie. Teraz sa bavíme o myšlienke, o idei. Absolútne prijatím koncepcie nedochádza ku žiadnej zmene cien. Naopak, v súčasnosti, keď je cena 100 eur za rezidentskú parkovaciu kartu, tak ostane aj po dnešnom dni, keď nebude schválená koncepcia, lebo nezačnú ďalšie kroky. Čiže spoločnosť EEI má za úlohu, po schválení koncepcie, spresniť do detailov kroky voči centrálnej mestskej zóne, voči veľkým mestským častiam a až následne cez VZN môže prísť k rozšíreniu ulíc k plateniu. Ale toto vôbec, ani veľké mestské časti, napr. nemusia prijať. Je to otázka starostov a miestnych zastupiteľstiev, či sa vysporiadajú s tým, že majú nedostatok parkovacích miest alebo nie. Či pôjde o celoplošné spoplatnenie veľkej mestskej časti, alebo len čiastočné, alebo len pri polyfunkčných zónach. Toto sú už následné kroky. Ja by som možno, pán primátor, aj poprosil zástupcov EEI, či nechce tieto veci viacej povedať. Pretože momentálne mi pripadá, že niečo riešime, čo absolútne nemá s tým nič spoločné. Pán starosta, toto všetko môžeme riešiť v ďalšom kroku, keď sa bude schvaľovať VZN, keď sa budú schvaľovať ulice, zóny, ceny. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Jasné, ešte faktická pripomienka pána poslanca. Nech sa páči.

p. Grega, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Je nebudem s vami polemizovať. Ja hájim len záujmy mestskej časti. Na to, čo mi uložilo a obyvateľov, to, čo mi uložilo uznesenie, za ktoré hlasovalo 20 prítomných poslancov. To sú pripomienky k tejto koncepcii. Ja nechcem nič navyše.

p. Raši, primátor mesta - Pán starosta, len na to, aby si mohol hájiť požiadavky obyvateľov Starého Mesta, tak asi z hľadiska Starého Mesta a zo špecifickosti parkovania v Starom meste si myslím, že obyvatelia Starého Mesta chcú dve veci. Chcú zaparkovať a chcú za to platiť menej ako teraz. Si myslím. V princípe. Na to, aby mohli zaparkovať, aj na nových parkovacích plochách, rezidenti, a na to, aby mohli platiť menej ako teraz, sú dva kroky. Prvý je koncepcia, ktorá má riešiť z hľadiska špecifickosti Starého Mesta centrálnu mestskú parkovaciu zónu a okolité zóny. A z hľadiska platenia je po schválení koncepcie rozhodnutím mestského zastupiteľstva, ktorý formou všeobecne záväzného nariadenia vie zmeniť cenu za parkovné. Lebo kým sa to nestane, budú platiť ľudia v Starom meste 100 eur. A už v prvom návrhu, o ktorom sa hovorilo, tak sa hovorilo, že už tá suma 100 eur má byť 30 eur. Ale suma, za ktorú sa bude platiť v centrálnej mestskej zóne je na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, čiže neriešením problému, stiahnutím materiálu z rokovania zastupiteľstva, to celé oddeľujeme. A bohužiaľ to negatívne sa najviac týka obyvateľov Starého Mesta. Lebo tam to parkovné je zaregulované všeobecne záväzným nariadením. A obyvatelia Starého Mesta platia. Čiže preto sa chcem vrátiť len k myšlienke alebo k faktom, ktoré povedal pán riaditeľ, že dnes hovoríme o tom, či sa koncepcia vypracovávať bude. A keď sa vypracuje, či mestské zastupiteľstvo rozhodne o tom, že či do navrhnutej koncepcie a zonácií pôjde, a v akých sumách. Čiže my dnes neschvaľujeme ani euro nikomu. My dnes hovoríme, či sa do koncepcie parkovania pustíme alebo sa nepustíme. A stav bude taký, ako je teraz. A bude sa len vyhrbovať do ďalších a ďalších petícií, ktoré z rozličných mestských častí prichádzajú. A dnes ani nemáme mandát, ani nemáme spracovaný materiál, ako všeobecne záväzné nariadenie, aby sme sa k sumám vyjadrovali. Takže to je krátka informácia k tomu. Po faktickej poznámke pána poslanca Gibódu, dám potom slovo ostatným pánom poslancom. A potom keď nadefinujete otázky, by som poprosil aj zástupcu spoločnosti, aby na ne postupne odpovedal tak, ako ich budete dávať. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.

p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa cítim teraz trochu zmätený, pán primátor, pretože teraz ste vo svojom vystúpení povedal, že nejdeme schvaľovať koncepciu. Ja tu mám pred sebou uznesenie, ktoré hovorí o tom, že schvaľujeme koncepciu. Teraz teda mi nie je jasné, budeme schvaľovať niečo, z čoho bude vypracovaná koncepcia? Či toto je tá konečná koncepcia? Toto poprosím vysvetliť.

p. Raši, primátor mesta - Nie. Schvaľujeme tak, ako je dané v uznesení, koncepciu, ktorej výsledkom bude urobenie zonácie a ďalšie návrhy, ako s parkovaním, rozpracovanie do podrobností. Čiže schvaľujeme to, čo je dané v uznesení mestského zastupiteľstva, pokiaľ som povedal niečo iné. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Bol som ten, ktorý bol v Komisii dopravy a výstavby a schvaľoval firmu EEI, ako vo výberovom konaní, firmu EEI, ktorá vyhrala toto výberové konanie. Chcem povedať, pripájam sa k Ľubovi Gregovi, kolegovi, poslancovi, v jednom. On jasne špecifikoval to, že jeho Mestská časť Staré Mesto je v najhoršom rozpoložení. Ja ako poslanec Mestského zastupiteľstva za Ťahanovce - sídlisko, obec, a za Džungľu, budem hovoriť, že Ťahanovce sú na tom najhoršie. Každý z nás, ktorí tu budeme sedieť, či to bude starostka, starosta, alebo ktorýkoľvek poslanec, tak bude bojovať v prvom rade za svoju mestskú časť. To je pochopiteľné. Vypočul som si vlastne, že sa jedná o ideovú štúdiu, o systém, logiku, logistiku, atď. Na Sídlisku Ťahanovce, príklad, budem sa fakt, ako, venovať tomu, chýba okolo 2 a pol tisíc až 3 tis. parkovacích miest. Ja zatiaľ som nepocítil od firmy EEI to, aby jednoducho sa parkovanie na Sídlisku Ťahanovce nejakým smerom vôbec pohlo. Aby nejakým spôsobom bola nejaká ideová štúdia. Ona aj vyzerala, ja som aj videl niečo, ale jednoducho tam to ustalo. A koniec. A sa pýtam vlastne, že okrem rámp v meste a parkovísk s rampami, čo sa vlastne za pôsobenia firmy EEI v Košiciach pohlo? Samozrejme, ten Parkovací dom pri majstrovstvách sveta v hokeji, myslím, že sa riešil vtedy. Aj to bol význam vlastne toho, aby to prevzali a aby sme mali z toho nejakým spôsobom úžitok. A aby sme sa nestarali my o tom. Ale chcel by som vedieť, naozaj, od zástupcov EEI, to je otázka, v čom sa pohli veci, napr. na sídliskách, jednotlivých 22 mestských častiach alebo tých väčších mestských častiach. Takto, nie v dedinách alebo obciach, ale hovorím v tých veľkých mestských častiach, v čom sa to pohlo? Toto som sa chcel opýtať. To je moja otázka. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, čiže poprosím si pozapisovať otázky, ktoré budú predložené, aby ich potom zástupca spoločnosti EEI zodpovedal. Poslanec Brixi.

p. Brixi, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Kolegyne, kolegovia, trošku sme uleteli istej vecnej stránky do roviny politickej. A preto skúsim byť, ako človek, ktorý takýto návrh riešenia tohto problému tu predkladal už minulý rok na jeseň, skúsim sa vrátiť k prapočiatku toho celého problému. A to je súčasný stav statickej dopravy v Košiciach. Viacerí z vás, ak nie všetci, ste tu kandidovali v komunálnych voľbách s primárnou víziou riešiť parkovanie vo vašich mestských častiach. A tí, ktorí sa tomu naozaj venujete, viete, že tie mestské časti, Staré Mesto nevynímajúc, Ťahanovce, KVP, jednoducho neuveriteľným spôsobom trpia. Ľudia nemajú kde parkovať. Tento problém sa tu rieši 4, 5, 6, 7, 8 rokov. Furt sa len naťahuje. Nikto kvôli politikárčeniu nie je schopný priniesť konkrétne riešenie. Dnes je tu na stole nejaká koncepcia. Výsledkom tejto koncepcie môže byť, ad jeden: zníženie ceny parkovného v meste, čo sa týka hodinového státia, zníženie ceny rezidentských kariet v meste a hlavne budovanie nových parkovacích miest. Nielen v Starom Meste, ale v celom meste ako takom. Si kolegyne, kolegovia uvedomte, že pokiaľ tento stav nevyriešime schválením koncepcie, ako schválením modelu alebo systému, ktorý tu má platiť, v živote sa tento problém nevyriešení. A prejde rok 2, 3 a teda 4 roky, budem opäť iba ja, ako občan, spolu s kolegami počúvať o tom, aká bude politická snaha vyriešiť parkovanie. Dnes tu možnosť máte. Keď to neschválite, môžete na úradoch prijímať stránky s tým, že: „Kde mám parkovať? Koľko to stojí?“ A prijímať petície či z Juhu či zo Starého Mesta, lebo ľudia vám za toto nepoďakujú. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Hlinka, nech sa páči.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Vážení občania, vážení kolegovia, pán primátor, v prvom rade mňa veľmi mrzí, že sme tento bod nezaradili na začiatok, tak ako som navrhoval a nechávame ľudí čakať, ktorí majú záujem o túto tému. Mi to príde ako z našej strany nie úplne férové voči ľuďom, ktorí si zoberú nejaké voľno. Zároveň by som chcel kolegom ozrejmiť, že som žiadal toto mesto, aby mi dalo kompletný tlačený materiál a bolo mi povedané, že keď si zaňho zaplatím, tak ho dostanem. A nakoniec sa so mnou aj prestalo komunikovať. K veci. Myslím si, že všetci sme tu na to, aby sme parkovanie nastavili tak, aby bolo solidárne pre každého jedného obyvateľa v tomto meste. Koncepcia, ktorá nám bola predložená, podľa môjho názoru, nenesie v sebe prvky koncepcie. V prvom rade na strane 122, keď to niekto čítal, nám koncepcia ponúka nejaké varianty. Ja si osobne myslím, že toto zastupiteľstvo by malo byť o tom, že nejakú variantu určíme, prvú alebo druhú, kolegovia, aby sme nastavili pravidlá do ďalšej, ako by to bolo povedané, vízie, ktorú nám ešte asi niekto predloží. To je prvá časť moje pripomienky. Zároveň, nakoľko ja sa neviem s touto koncepciou stotožniť, tak, ako aj pán Tomanovič zástupca EEI sa vyjadril, že citujem: „Jedná sa o čisto odborné dielo, ktoré má odporúčací charakter, tzn. mapuje územie Košice z pohľadu vedného odboru.“ Ja musím len vyjadriť svoje stanovisko, že táto koncepcia je vlastne úplne pomýlený materiál. 
Práve preto mi dovoľte navrhnúť dve uznesenia tak, ako ich budem čítať, zároveň aj vysvetlím, čo v tom uznesení plánujem navrhnúť alebo zmeniť. V porovnaní s tým uznesením, ktoré bolo poslancom predložené. Návrh na uznesenie: Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa všetkých paragrafov a pravidiel, berie na vedomie predložený materiál, lebo ja to  nazývam materiálom, predložený materiál Riešenie statickej dopravy v meste Košice spracovanú nájomcom parkovacích plôch a pozemkov pod týmito plochami. Ukladá riaditeľovi MMK zapracovať do Koncepcie statickej dopravy v meste Košice vecné pripomienky mestských častí a občanov. Termín do troch mesiacov. Po druhé, predložiť mestskému zastupiteľstvu podrobný plán realizácie koncepcie včítane realizácie manažmentu výstavby, prevádzky a rozvoja mestského parkovacieho systému mesta Košice, včítane investícií finančného záväzku v celkovom objeme minimálne 2 milióny eur, pre obe varianty organizácie statickej dopravy predloženou spoločnosťou EEI. Pán primátor, môžem dočítať uznesenie alebo sa prihlásim naspäť do rozpravy?

p. Raši, primátor mesta - Vy môžete.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem. Rozdiel, tento druhý bod v porovnaní s tým, čo nám bolo predložené, hovorí o tom, že poslanci budú rozhodovať o tom, kde sa 2 mil. eur minú, a nie pán riaditeľ. Po tretie. Vyčísliť nutné náklady a predložiť harmonogram prác na realizáciu prvého, ako aj druhého variantu Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice tak, aby bol plne funkčný v roku 2025. Po štvrté. Predložiť dopravnú štúdiu spracovanú príslušnými oddeleniami Magistrátu mesta Košice, ktorá zohľadní obe varianty predloženej Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice s výhľadom ich plnej funkčnosti v roku 2025, a to na dynamickú dopravu v meste Košice, ako aj zvlášť na fungovanie systému mestskej hromadnej dopravy a DPMK a jeho ekonomiku. Tento návrh predkladá aj samozrejme poslanec Gibóda, aj pán Halenár. Všetci traja sme tento návrh spoločne pripravovali. 
Môj druhý návrh na uznesenie, ten je už skôr osobný a súkromný, podľa príslušných ustanovení ukladá riaditeľovi Magistrátu mesta Košice pripraviť materiál na vyňatie parkoviska pri obchodnom centre Merkúr, na Němcovej ulici, z platenej zóny parkovacieho mesta. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. S faktickými pripomienkami pán poslanec Brixi a Petrvalský.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja len k tej pomýlenosti, o ktorej hovorí pán Polaček. No fakt je ten, pán Polaček, že ak je tento materiál pomýlený, tak potom je pomýlených niekoľko tisíc ľudí zo Starého Mesta, 3 a pol tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu minulý rok v lete, z okolia T-Systems zo Starého Mesta, tisícky ľudí z Palárikovej z Juhu, tisícky ľudí z Mestskej časti KVP. Takže som veľmi rád, že ste nazvali občanov tohto mesta pomýlenými magormi, ktorí nevedia, čo majú od mesta a mestskej časti chcieť. Namiesto toho, aby chceli slušne a poctivo, ako ľudia platiaci dane, zaparkovať. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Petrvalský s faktickou pripomienkou.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám len určité problémy s tým naformulovaným uznesením, lebo v uznesení sa hovorí, že „realizácia koncepcie“. My ešte žiadnu koncepciu nemáme. My by sme mali najprv koncepciu schváliť a v uznesení sa hovorí o jej realizácii. Tak je tu určitý časový nesúlad. Bol by som rád, keby to predkladateľ dal do poriadku. Ďakujem.

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

p. Hlinka, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja by som chcel uvítať, že takýto materiál, to jest Koncepcia statickej dopravy v meste Košice je predmetom rokovania dnešného zastupiteľstva. Myslím si, že tak sa mohlo stať aj skôr, napr. v priebehu minulého roka, nakoľko situácia, ako všetci dobre vieme, v meste s parkovaním je veľmi kritická a sa v podstate stále zhoršuje. Preto o tom hovorím, nakoľko táto koncepcia, ktorá je dnes predložená ako pokračovanie prerušeného rokovania je vlastne obsahovo rovnaká alebo totožná s tým materiálom, ktorý poslanci mali možnosť si prečítať v minulom volebnom období na rokovaní jedného z ostatných zastupiteľstiev, tuším, že to bolo v roku 2013. My sme sa Mestskej časti Juh s týmto dôležitým materiálom samozrejme tiež oboznámili na miestnom zastupiteľstve v júni 2013. Nie, že sme toto schválili, ako sa píše v dôvodovej správe, ale sme to iba prerokovali, vzali na vedomie s tým, že k tejto koncepcii sme predložili pripomienky, ktoré boli vlastne vzaté na základe jednak názorov občanov, ale aj z rokovania zastupiteľstva. A žiadali sme, aby sa pripomienky, ktoré tvorili prílohu k uzneseniu z miestneho zastupiteľstva zapracovali do tohto finálneho materiálu. Keď si pozriem ten materiál, ktorý bol vtedy, a dnes na stole, nevidím v ňom žiadnu zmenu. Tzn., že pravdepodobne, a je to veľmi stopercentná istota, je tento materiál pokračovaním v rozprave. Ale nie pokračovaním, že by bol aktualizovaný o nové podnety. Takže, ak by sme si ho mali dnes teda ako uzavrieť v zmysle odsúhlasenia, bolo by to určite jednoduchšie, a aj táto debata by nebola kontraproduktívna možno v niektorých bodoch, keby sme tento materiál mali trochu dopracovaný a prepracovaný o pripomienky jednak zo Starého Mesta, ktoré som mal možnosť si vypočuť, ale aj z Juhu. Samozrejme, že občania očakávajú, že sa s touto záležitosťou mestské zastupiteľstvo vysporiada. A z tohto dôvodu si myslím, že tento program rokovania je daný na dnešný bod ako jeden z najdôležitejších a myslím si, že budeme musieť sa k tomu principiálne dnes postaviť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže, ešte vás poprosím, že ako zodpoviete teda všetky vaše pripomienky, tak potom by som dal ešte slovo zástupcovi spoločnosti EEI, keď nadefinujete všetky otázky a potom aj predkladateľovi. Pán poslanec Brixi, nech sa páči faktická.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Len nadviažem na slová pána starostu Hlinku. Áno, pravda je taká, že sme mali aj my v Starom Meste zopár pripomienok, ktoré sa týkali, či zníženia jednotkovej ceny parkovného, či zníženia kariet, či budovanie parkovacích miest, rozšírenia, zužovania zóny. Rovnako ako ste ich mali vy na Juhu. Ale procedúra je asi taká, že najprv sa musí schváliť koncepcia a po schválení koncepcie sa bude prijímať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude obsahovať tieto jednotlivé parciálne zmeny, ku ktorým všetci chceme dospieť. Takže pokiaľ chceme skutočne zlepšiť parkovanie a zmeniť ho k lepšiemu, prvou úlohou je schváliť koncepciu. Nemôžeme stavať dom od strechy, a najprv niečo zmeniť a tak prijať systémové riešenie. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pán poslanec Halenár s reakciou na pána poslanca Hlinku.

p. Halenár, poslanec MZ - Aha, tak beriem svoju faktickú dole.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže faktická dole, pán Halenár a poslanec hore.

p. Halenár, poslanec MZ - Áno, pán poslanec Brixi, čo by nie. Len viete, na strane 122 sú načrtnuté dve, povedal by som dosť vážne protichodné alternatívny. Viete, keď vy teraz poviete: „No šak to len schváľme, a potom si to už uvidíme“, bez zaujatia stanoviska či alternatíva jeden alebo alternatíva dva, vidím celú túto debatu len pokračovanie v debate. Ale prečo som sa prihlásil je, áno, prihlásil som sa, lebo mi hrozne vadí to, že sa tu nerozpráva o dvoch prostých veciach. Prvá prostá vec, čo sa týka áut a parkovania je, že to je jedna z mála vecí, ktoré si vlastník nedokáže zobrať domov. Skrátka fyzicky to nevie urobiť. A práve tú vec, ktorú vlastní, necháva mimo domova. Druhá vec, čo mi vadí na celkovom ponímaní a mám taký pocit, že práve za to má samospráva loptičku na svojej strane ihriska je to, ako málo sa hovorí o tom alebo, ktoré zákony tejto krajiny hovoria o tom, že samospráva je povinná budovať parkoviská. Neviem o tom. Ak sú nejaké takéto zákony, prosím, aby to bolo ozrejmené. Lebo debata, ak si uvedomíme tieto dva prosté fakty, úplne inač začne znieť. A teraz k nejakej tej koncepcii. Áno, napr. na strane 123 je uvedené, že záchytné parkoviská a objektové parkovanie sa vybuduje. A ako, to je naozaj veľmi pekná formulácia, ktorá môže hovoriť všetko, ale mne nehovorí nič. A uvádza pre nadzemne garáže 100 eur mesačne a podzemné 285, bez zisku. Teda ten, kto si tam nechá tu garáž. Pridajme 10 - 15 percent pre niekoho, kto to tak bude robiť, a máme cca ceny pre alternatívu jedna. Kde sa umiestnia nadzemné garáže bez ďalšieho úbytku zelene? Nevedno. Koľko ľudí pôjde parkovať mimo bezplatnej zóny? Skúsme? Tak a celkom iste alternatíva číslo jedna bude mať veľký úspech u ľudí so zdravotným, s ťažkým zdravotným postihnutím, pretože tých úplne vylučuje z nejakej možnosti bezplatne parkovať, ako teraz.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec, s faktickou pán poslanec Brixi, po ňom pán poslanec Polaček.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. K pánovi Halenárovi. Pán Halenár, my nediskutujeme, aby sme diskutovali. My diskutujeme preto, aby sme po schválení koncepcie mohli prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude určovať to, o čom tu hovoríte. Už sa cyklíme v jednom kruhu. Treba urobiť pasportizáciu miest, zistiť koľko miest reálne chýba, treba zistiť koľko miest si vyžadujú vozičkári, invalidi, centrá osobitného určenia. Pokiaľ ste sa pýtali, kto určuje, aké budú parkovacie miesta, no určuje ich vyhláška ministerstva dopravy, ktorá jasne hovorí o tom, koľko parkovacích miest má byť taxatívne pri jednotlivých bytových domoch alebo v súvislosti s výstavbou bytových domov. Takže tieto veci, to sú pán Halenár, už dané. Ale pokiaľ budeme len hovoriť teoretický o veciach, tak sa nikam neposunieme. A na Hemerkovú chodím u vás každý deň. A vám poviem, keď ste starosta, mohli by ste tam poznať, ľudia nemajú jedno dobré slovo na KVP na žiadneho politika, ktorý tam bol, je a kým sa toto neschváli, aj bude.

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

p. Polaček, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ak dovolíte ja by som chcel nadviazať na to, čo pán Halenár povedal o hendikepovaných. Mne strašne vadí v tejto koncepcii, že chýbajú také základné atribúty, ako je riešenie parkovania pre hendikepovaných. Je absurdné, aby sme pred poliklinikou Sever nemali vyhradené parkovacie miesto pre hendikepovaných. A ja si myslím, že koncepcia, tak ako to pán Halenár hovoril, má riešiť aj takéto veci. Táto koncepcia, v nej absentujú základné spoločenské princípy.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne pán poslanec. Len treba si naozaj tu koncepciou pozrieť, aj prepočty na hendikepované miesta, pretože sú pri prepočtoch jasne určené. Dobre, tak zas, aby sme, pozrieť si treba indexy na počte miest pre telesne znevýhodnených a je to tam napísané, len zas, aby sme úplne všetkých tu neklamali. Pán poslanec Petrvalský a po ňom pán poslanec Rusnák s faktickou.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne za slovo. Ja len skutočne chcem zdôrazniť a chcem to nahlas povedať, aby každý o tom vedel, samospráva nemá povinnosť budovať parkovacie miesta. Táto povinnosť je zo zákona daná stavbárom. Tým, kto stavajú obytné komplexy, tým čo stavajú nákupné strediská, presne jak pán poslanec Brixi povedal, je zákonom stanovené pri týchto budovách, koľko máte mať parkovacích miest. Našim prekliatím je to, že naše sídliská vyrástli za socializmu, keď platil jeden zákon. A teraz je potreba takých parkovacích miest, ako platí druhý zákon. A tento paradox, bohužiaľ, my nedokážeme sídlisko ani nafúknuť ani roztiahnuť, ani nič s ním urobiť. Ale niečo potrebujeme urobiť, a preto samospráva práve kvôli tomu diskutuje o koncepcii a o kadečom, lebo supluje to, čo nám stavbári nedostávali pri komplexnej bytovej výstavbe. Takže samospráva nemá povinnosť, ale je jej psou povinnosťou obslúžiť svojich obyvateľov.

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

p. Rusnák, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. Neviem, ale tento materiál, ktorý máme pred sebou, predsa obsahuje tabuľky, ktoré majú názov Kapacitná bilancia pre sledované územie, pán poslanec Brixi. Neviem akú pasportizáciu by sme ešte mali robiť? Sú tu presne určené miesta, napr. KVP je rozdelené na 23 sektorov, v ktorých presne je stanovené koľko je absolútna kapacita, nakoľko je obsadenosť v nočných hodinách, v denných hodinách, atď., atď. Samozrejme sú to údaje 2 roky staré a v niektorých sektoroch už tieto čísla absolútne neplatia. Čiže to je prvá vec. A druhá vec, pán poslanec Brixi, privítame vás radi na KVP, aby tam bol aspoň jeden poslanec, o ktorom budú ľudia hovoriť pozitívne. Ďakujem.

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

p. Betuš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo vážený pán primátor. Dámy a páni, Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce je to mestská časť, v ktorej býva 400 ľudí na hektár. Čo je v súčasnosti už doslova katastrofický stav. A to sa týka najmä parkovania vozidiel rôzneho druhu. Ľudia sú už u nás frustrovaní občania. Vozidiel pribúda. To, čo hovoril môj kolega pán Petrvalský je čistá pravda, pretože nikto nepočítal s takouto motorizáciou. A priestor, ktorý má naša mestská časť na to, aby niekde mohla postaviť nejaké parkovacie miesta už prakticky neexistuje. Nedávno sme boli na porade, ktorú organizoval Policajný zbor Slovenskej republiky. Bol tam pán viceprimátor, kde nás doslova títo ľudia, predstavitelia Integrovaného záchranného systému prosili, aby sme niečo robili v tej veci. Aby sa sanitky, hasiči, policajti a proste tie všetky tie vozidlá, ktoré ochraňujú život, zdravie a majetok občanov, dostali k miestu, keď k takejto udalosti príde. No, veľmi zle sa mi to počúvalo, keď predstaviteľ hasičského zboru hovoril niečo o nástupných plochách. O takýchto veciach, nechcem to tu rozťahovať, pretože je už čas je pokročilý, takže táto koncepcia, ktorú máme pred sebou, by mala byť teda aj nami nejakým spôsobom dotovaná informáciami, ktoré asi by bolo dobré, keby si predstaviteľ EEI aj od nás vypočuli. Pretože naša mestská časť zvolala k tomuto rokovanie 17. 12. 2013, ale od nich tam nikto neprišiel. A boli, pardon 18. 9. 2013 a chcel by som teda požiadať ich, aby prišli do našej mestskej časti na našu pracovnú poradu a potom poprípade aj na rokovanie miestneho zastupiteľstva, aby sme sa kvalifikovane vyjadrili k týmto veľmi zložitým otázkam. A hovorím, v našej mestskej časti je to už doslova katastrofická záležitosť. Dávame si, pán primátor, dokopy aj túto koncepciu. Poviem to po starom, aby sme všetci rozumeli o čom idem hovoriť, o pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja. Teda s tým, čo pripravujeme, to sme sa vytrápili, aby sme dali do týchto dokumentov veci, ktoré by boli riešiteľné. Máme určité požiadavky. Hovorím, keď prídu kolegovia z EEI, tak veľmi radi ich poinformujeme, aký máme my na to názor. Pretože ako hovoril aj môj predrečník, pán poslanec Ihnát, 3 tis. miest parkovacích už máme deficit. Tie vozidlá pomaly už idú nám do balkónov, na strechy, keď to mám prehnať. Ďalej tu máme aj to priestorové riešenie tejto koncepcii, ktoré je tu vykreslené. Už máme v súčasnosti teda určité názory, kde by to nemohlo ísť. A keďže už mi to zatrúbilo tu, tak poviem už len 2 vety. Plošné budovanie parkovacích miest na sídlisku Ťahanovce je nemožné. Musíme ísť buď do parkovacích domov alebo podzemných, nadzemných. Proste musíme rozmýšľať v týchto intenciách. Ďakujem za pozornosť.

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

p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy a páni, keď sme ostatný krát sedeli nad koncepciou, tak sme mali na stole kopec pripomienok, ktoré vzhľadom na to, že už bol predvolebný rok, veľakrát neboli konkrétne a veľakrát boli skôr politické a nechcem povedať, také PR, ako reálne. Ja som vtedy povedal, že asi si mnohí poslanci tento materiál neprečítali alebo ten pôvodný materiál, pretože tento materiál má analytickú časť, ktorá hovorí o tom, v akom stave je parkovanie v denných a v nočných hodinách, jednotlivých veľkých mestských častiach. Dotýka sa to všetkých mestských častí. Čiže tá analytická časť tam je. Kde je, aký dostatok alebo nedostatok parkovacích miest, kde je deficit, či v denných alebo nočných častiach a hovorí o jednotlivých lokalitách sídliska alebo sídlisk alebo mestských častí. V podstate ide o to, že sú tu predložené dva varianty. Ale nedá sa schváliť jeden variant. Pretože po prvé,  každá mestská časť má svoje špecifiká a je možné, že bude pristupovať buď k zmiešanému variantu, alebo jednému z týchto dvoch. A to, čo platí pre Mestskú časť Západ, nemusí platiť pre Mestskú časť, ja neviem Jazero, Sever, atď. Stanovisko a tie stanoviská, ktoré hovorili o tom, že parkovacie rezidentné karty by mali stáť 5 eur, 1 euro, 0 alebo mínus 1, ja nemám problém, od zajtra nech je parkovanie v centre mesta zadarmo. Aj takýto návrh bol. Ja by som to zaviedol zajtra. A šiel by som sa pozrieť o týždeň, čo by mi povedali obyvatelia Starého Mesta, pretože vlastnými autami by nikde nezaparkovali. Pretože každý jeden vodič by chcel zaparkovať, čo najbližšie k Hlavnej ulici. Všade v európskych veľkomestách, všade na svete, existuje platené parkovanie v centrách miest. Sú tam najdrahšie byty, je to najluxusnejšia zóna. A bohužiaľ, obyvatelia Starého Mesta a centrálnej mestskej zóny sú tak trošku vazalmi aj toho. Chcú bývať v centre, chcú mať všetko dostupné suchou nohou, celé dianie, ale majú vyššiu hlučnosť, keď sú tam akcie, majú problém s parkovaním. Jedno, druhé, tretie. Ak nie, prosím, ja som narodený a obyvateľ Starého Mesta, čiže viem o čom hovorím, teda bývalý obyvateľ Starého Mesta, nie je problém, môžu sa vysťahovať do okrajových častí, alebo aj na vidiek a majú kľud. Kľudovú zónu. Ak my neschválime túto koncepciu, ja som to povedal už zhruba pred trištvrte rokom, máme podpísanú zmluvu so spoločnosťou EEI, podľa ktorej do pol roka od schválenia koncepcie má niečo predložiť EEI a konať. EEI dnes sedí so založenými rukami a čaká čo budeme robiť. A keď budeme ďalšie 3 roky schvaľovať koncepciu, 3 roky budú vyberať staré poplatky, kde stojí jedno rezidenčné miesto v centre mesta 100 eur. Postavme sa pred obyvateľov a povedzme: „Nechceme vám schváliť nové rezidenčné miesto za 35 eur, ale plaťte 100 eur. Je to lepšie ako 35 eur. Atď., atď.“ Bohužiaľ, pre krátkosť času je ťažko povedať viac. Ale odporúčam, aby sme základný materiál schválili. Do pol roka má byť predložený nejaký návrh realizácie a určite sa k tomu vrátime. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. A teraz s faktickou pán poslanec Brixi, po ňom pán poslanec Halenár.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne pán primátor. Keďže už tu väčšina vecných argumentov bola povedaná, ja by som dal procedurálny návrh na uzavretie diskusie, po vystúpení z jedného prihláseného a po následnom vystúpení spolu zástupcov spoločnosti EEI, aby sme sa mohli posunúť k ďalším bodom, aby sme tu nemuseli nocovať. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Procedurálny návrh, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 66 -	za: 23 proti: 10, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že procedurálny návrh prešiel.
Teda budeme pokračovať v hlasovaní tak, ako boli prihlásení poslanci pred procedurálnym návrhom s tým, že slovo ešte bude mať zástupca spoločnosti EEI, ktorý o to požiadal už v priebehu prihlasovania. Pán poslanec Halenár, faktická pripomienka.

p. Halenár, poslanec MZ - Faktická pripomienka. No, pán poslanec Jakubov, áno, analytická časť, naozaj musím povedať, že kto došiel až ku nej, teda k tým konkretizáciam musel byť veľmi trpezlivý a prekusať sa toľkými formuláciami. Jednoducho veľmi ťažké čítanie. Naozaj vedecká práca. Chcem len, ako na ilustráciu toho, čo hovorím, vám uviesť, že alternatíva dva je argumentovaná formuláciou typu, citujem: „Rovnomerné celoplošné spoplatnenie minimalizuje finančné nároky na rezidenta, spojené so zabezpečením racionálnej výstavby absentujúcej kapacity.“ Naozaj môžem povedať, že cez takéto formulácie sa prekusať je veľmi ťažké. A už asi 150-krát tu hovorím,  prijmime prosím, pri takýchto dôležitých dokumentoch a náročných prvé dve strany, nech je jeden a pol, alebo pol strany, nech je výcuc s odskokmi. Zaujímaš sa o časť túto, skoč si na stranu tu a tú. Prečo to takto nerobíme?

p. Lenártová, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán poslanec Halenár. Nasleduje pán poslanec Karabin do rozpravy.

p. Karabin, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja len rýchlo zareagujem na pána Halenára. Čítanie tejto koncepcie, podľa mňa, nie je žiadna diplomová práca. A ja som si tú námahu dal. Som to čítal 4-krát. Má to 138 strán. Ale myslím si, že každý z kolegov, pokiaľ chce o niečom hlasovať, by si to mal minimálne prečítať, aj tomu rozumieť. Ja vlastne budem hlasovať za túto koncepciu, pretože chcem ďalej posunúť parkovanie. Treba to vyriešiť, lebo zatiaľ, pokiaľ to neschválime, nič tým nevyriešime. Nevzniknú nové parkovacie miesta. Na tých starých budú parkovať stále tí istí. No čo sa týka parkovania, alebo keď zareagujem na kolegu v Starom Meste, parkovanie pre rezidentov do budúcna, keď sa má schváliť 5 eur, určite nebudem za. Ja si nespomínam, že by si ľudia v bytových domoch v Starom Meste alebo aj na sídliskách kupovali, keď kupovali byty, od štátu, si kupovali. Parkovacie miesta. Platiť určite treba. Možno do budúcna by to malo byť rozdelené na nejaké sídliskové parkovanie, kde bol menší peniaz, ale platiť treba, pokiaľ chceme niekde zaparkovať, pokiaľ chceme mať nové parkovacie miesta. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Kočiš do rozpravy.

p. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja ako technik a inžinier, stavebný a ovládajúci normu STN, ktorá pojednáva o parkovaní, by som to sa pokúsil skrátiť. Tým že neodporúčam ďalej si zatvárať oči pred problematikou parkovania. Poďme to riešiť. Áno, nie. To je za prvé. Za druhé, ak áno, tak potom tieto tabuľky, ktoré sú tam uvedené, kapacitná bilancia pre sledované územia, žiadam doplniť pod tabuľkou, v tabuľke Absolútna kapacita, dať pod tabuľku alebo centrálne do vysvetlivky, ako je vypočítaná ta absolútna kapacita, čo zahrňuje, ktoré parkoviská. Či to zahrňuje, štátne, mestské, súkromné. Koľko z tých je pre imobilných, atď., lebo tá každá jedna tabuľka pre každú jednu mestskú časť bude slúžiť následne pre výpočet. V ďalšom mám za to, že neubránime sa tomu, keďže žijeme v kapitalistickej spoločnosti a jedna z formou regulácie je práve aj finančná, finančné podieľanie sa na probléme. Áno alebo nie. Čiže, či sa nám to páči alebo nie, budeme musieť platiť za parkovanie. A tým regulovať. Nie je prípustné, aby na sídlisku benevolentne, ba priam nezodpovedne mal jeden vlastník, jeden obyvateľ bytu 3 autá. A bez záujmu ich nechával, z toho 2 autá permanentne ponechané celý čas. Nie je možné, aby študent, ktorý ide študovať za lekára, si nechával auto vo vnútro sídliskovom priestore a nechával to tam celý týždeň. Nie je prípustné, aby ten, čo neplatí dane a má inú značku ako KE, chodil a nechával si tam auto aj na 2 dni. Prosím, nemôžeme si zatvárať pred tým oči. Na druhej strane je pravda, že musíme zvážiť, či dať parkovné 50 centov, euro, 100 eur, 20 eur, atď. Ale to by som odporúčal prejednať v ďalšom, ak budeme mať schválenú koncepciu. Rovnako ešte upozorním na jednu vec. Je tiež nelogické alebo logické, keď sa ma dcéra pýta, desaťročná: „Ocko, prečo na tomto parkovisku je 10 alebo 20 dopravných značiek?“ Les značiek so zabratím parkoviska. Kde zaparkujú tí, čo na to nemajú? Čiže skúsme tou reguláciou myslieť aj na nich. A ďalšia vec, súhlasím, nie je prípustné ďalšie rozširovanie parkoviská na úkor zelene. Čiže budeme musieť ísť pod zem alebo nad zem. To v ďalšom schvaľujem, mali by schvaľovať urbanisti. Ale skúsme tiež porozmýšľať my, ako tí, ktorí schvaľujú výšky dane, ich motivovať, trebárs odpustením daní alebo niečím motivovať toho, kto si vybuduje, alebo kto vybuduje podzemné parkovanie, alebo nadzemné parkovanie. Ďakujem.

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

p. Halenár, poslanec MZ - No, ja som medzitým sa opýtal, že ktorý zákon môže v tejto krajine hovoriť o parkovaní a samospráve. A dostal som tu pomôcku od pani doktorky Ritókovej, že to je 369 z roku 1990, § 4 odsek e), ktorý hovorí o správe: „..zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií...“ A je mi tu tvrdené, že miestne komunikácie, rovná sa aj parkoviska. Čo ja osobne pochybujem, ale dobre. Ako to len na to, že ktorý zákon by sa mohol toho týkať. Alternatíva jedna bude mať úspech. určite u tých zdravotne ťažko postihnutých, keďže ráta so zrušením vyhradeného miesta pre nich. Alternatíva dva, je vytvorenie zón plateného parkovania celoplošne. Teda aj pre celé sídlisko. A samozrejme spoplatniť to parkovanie. Predovšetkým pre tých, čo majú autá na sídlisku. Úspech alternatívy číslo dva vopred zaručený súhlasom občanov! Môžeme očakávať mohutný súhlas u nich! Tým nechcem povedať, že by sme nemali hovoriť o tom, akým spôsobom máme riešiť parkovanie. Ale to, čo je načrtnuté v tejto koncepcii, je naozaj len vo veľmi hrubých rysoch. A ten návrh, ktorý tu predniesol pán poslanec Polaček, hlavne v tom bode 3, vyčísliť nutné náklady a predložiť harmonogram prác na realizáciu 1. aj 2. variantu Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice, tak aby bol plne funkčný v roku 2025. O tom napr. koncepcia nehovorí ani slovo. V akom časovom horizonte dôjde k uspokojeniu požiadavky, alebo teda dopytu po parkovaní v tomto meste? A mlčí sa tu nielen o finančných, teda nielen o tom čase, ale aj o finančných nákladoch, ktoré budú nutné, 2 mil. eur, to je koľko parkovacích miest? A kde budú tie parkovacie miesta? Podľa akého kľúča sa budú vyberať mestské časti alebo miesta, kde tie parkovacie - povedzme domy budú, sa začnú budovať? Toto sú všetko otázky na ktoré nie je zodpovedané. A ak prijmeme uznesenie, ktoré je pre nás predkladané, tzn. že poveriť riaditeľa magistrátu mesta Košice rozhodovaním, kde pôjde tých 2 mil. eur, to vidím na veľmi zlé naše rozhodnutie. Takže skôr by sme mali teda venovať pozornosť tomu, čo tu predložil pán poslanec Polaček. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Potom na záver bude mať aj pán predkladateľ čas, aby vysvetlil tie nejasnosti, ktoré sú tu nanášané. No poprosím pána poslanca Gibódu, po ňom pána poslanca Polačeka.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Mňa len na úvod mrzí, že pán predkladateľ sa vyjadrí nakoniec. A z dôvodu toho, že sme kolegovia, ukončili diskusiu, vlastne nikto, nikdy nevie reagovať na predkladateľa, na pána Tomanoviča z EEI alebo na vás pán primátor. Dámy a páni, chcem vám len povedať, že koncepcia tak ako je tu pred nami predložená a uznesenie, ktoré nám bolo predložené, je pre mňa nezmyselné. Mám schváliť niečo, čo pojednáva o dvoch variantoch, a ešte mi je to predkladané ako svätý grál, ktorý by vyriešil parkovanie v tomto meste. Bohužiaľ táto koncepcia, ani tieto 2 mil. eur od spoločnosti EEI nevyrieši problémy s parkovaním v tomto meste. Ako správne povedal pán Halenár, nie je nikde spomenuté, koľko bude stáť celkove dobudovanie koncepcie a parkovania v tomto meste. Nikto sa tým nezaoberá a nikoho to netrápi. Práve preto súhlasím s predloženým návrhom pána Polačeka a bol by som rád, keby ste sa nad ním kolegovia vážne zamysleli. Zároveň by som vás, pán primátor, a kolegovia chcel upozorniť a upriamiť vašu pozornosť, tak ako som sa o to snažil na prvom rokovaní mestského zastupiteľstva, keď mi nebolo umožnené diskutovať v bode Transparentné mesto Košice, jeden z bodov, ktorý som tam predložil je, že na web stránke mesta Košice nie sú zverejňované, podľa zákona a príslušných usmernení napr. ministerstva financií, dokumenty tak, ako by tomu malo byť. Keď si totižto otvoríte zmluvu, ktorú uzatvorilo mesta Košice zo spoločnosťou EEI, niekedy v roku 2013, pokiaľ sa nemýlim a nalistujete si stranu 52 alebo 54, tak sa z nej de facto nič nedočítate. Pretože je takým spôsobom zničujúco a odfláknuto naskenovaná, že obyvateľ nevie akú ochranu obyvateľa má, resp. aké sú vyhradené alebo platené parkovné poplatky. Zároveň pán primátor by ma zaujímalo, zaznelo to tu vtedy v roku 2013, úprimne ste sa na tom pobavil vy, aj vtedajšie zastupiteľstvo, napriek tomu ste túto zmluvu s týmto nezmyslom schválili. Napriek tomu táto zmluva s týmto nezmyslom visí na stránke mesta Košice. Zaujímalo by ma, ako mesto Zvolen nakladá s päťdesiatimi kusmi parkovacích kariet, ktoré v meste Košice podľa tejto schválenej zmluvy má k dispozícii. A koľko parkovacích služobných kariet má mesto Košice k dispozícii, pretože táto zmluva o tom nepojednáva. Ďakujem veľmi pekne.

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

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Verím, že pán primátor odpovie pánovi Gibódovi, v závere. Zároveň by som sa chcel ja dotazovať v tejto vecí pána riaditeľa, nakoľko uznesenie, ktoré nám bolo predložené, hovorí o tom, že ukladáme pánovi riaditeľovi, aby zabezpečil ďalší postup prác v zmysle celej tej zmluvy a koncepcie. A mňa vlastne zaujíma, aká je jeho predstava o minutí tých dvoch miliónov eur. Či on akú má osobnú predstavu, ako si predstavuje, že celý ten vývoj v rámci riadenia tohto mesta magistrátu, pardon, a komunikácie s EEI, kam to bude smerovať? Ďalšia otázka, či z týchto dvoch miliónov eur už nejaký balík peňazí sme vyčerpali v rámci niektorých vecí, ktoré EEI robilo? Napr. mám na myslím, že na Vodnej parkovanie a pod., resp. či máme plný balík dvoch miliónov eur. Naozaj by ma zaujímalo v rámci tohto uznesenia, nakoľko on bude mať tú plnú moc jednať a dohodnúť ako, kde sa posunieme v rámci tohto výdaja? Čo sa vlastne týmito našimi dvoma miliónmi eur urobí. Nakoľko je to asi v jeho, a opravte ma, ak to nie je v jeho právomoci. V druhom mojom príspevku vlastne by som chcel len, okrem toho, že chcem ešte vás raz poprosiť, aby návrh uznesenia, ktorý som predložil ste mu venovali naozaj vyšší záujem, toto uznesenie, opäť ako som aj v predchádzajúcich iných uzneseniach hovoril, nie je ničím konfliktné. Naozaj, mojím cieľom je a keď sme už doteraz čakali, ešte pár mesiacov vieme počkať, aby sme dostali ďalšie materiály. A to naše rozhodnutie bolo, čo najviac blízke k tomu, čo obyvatelia občania potrebujú. Tá jednotka vlastne len otvára diskusiu medzi obyvateľom mestskými časťami, aby sme sa posunuli ďalej. Tá dvojka môjho uznesenia hovorí o tom, že my budeme, poslanci, rozhodovať o tom, kde tie dva milióny eur prídu podľa toho, ako nám vlastne pán riaditeľ predloží materiál. A štyrka hovorí o vízii, o cieľoch, o tom, že kde sa vlastne chceme uberať a aké máme vlastne ciele v rámci parkovania. V rámci toho druhého uznesenia, ktoré som pomenoval, ako skôr osobné je vlastne, chcel by som vás poprosiť, aby ste podporili môj návrh k vyňatiu parkoviska Merkur, teda aby pán riaditeľ pripravil na ďalšie zasadnutie materiál. Jedná sa mi o to, že podľa mojich informácií, na tomto parkovisku za rok 2014 bolo vybraných menej ako 250 eur. Nechcem klamať, nemám tú informáciu overenú, ale údajne tento automat vybral 250 eur za celý rok. Toto parkovisko istým spôsobom traumatizuje celé okolie, kvôli tomu, že tam je trhovisko. Kvôli tomu, že tam je obchodné centrum, hneď v susedstve je obrovská bytovka. Od januára sa tam, nechcem použiť výraz, motá množstvo, množstvo mestských policajtov,... Nie mestských policajtov ale EEI a policajta, ktorého majú prideleného denne, tam dá 5, 6, 7 papúč a ak je naozaj pravdou, že tento parkomat vybral menej ako 250 eur, tak treba zvážiť, či má zmysel, aby toto parkovisko bolo, aby sme ho nevyňali vlastne z celej tej toho plateného systému. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nasleduje do rozpravy pán Rusnák.

p. Rusnák, poslanec MZ - Ďakujem za slovo.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pán poslanec Halenár, už bola ukončená rozprava, čiže ani faktické poznámky nie sú možné.

p. Rusnák, poslanec MZ - Ďakujem, budem sa venovať materiálu, ktorý máme predložený. A budem hovoriť samozrejme o Mestskej časti KVP, ktorú poznám asi najlepšie. Teraz keď to porovnám s ostatnými mestskými časťami, lebo tam žijem a bývam, prvá vec, investor ráta s tým, že bez toho, aby vynaložil, čo i len jeden cent, zavedie spoplatnenie rezidentov, teda obyvateľom Mestskej časti KVP. Čiže už bude mať samozrejme zisk z toho bez toho, aby čokoľvek investoval. Podotýkam, že na KVP je, neviem to presne koľko, ale možno tisíc a niečo viac, ako tisíc parkovacích miest, ktoré vybudovala mestská časť za posledných 12 rokov z vlastných príjmov. Ďalšia vec. V materiáli sa hovorí, že najprijateľnejšie je realizovať nové kapacity formou pozemných kapacít na plochách zdevastovaných divokým parkovaním a trávnatých plochách s minimálnou výsadbou stromov a kríkov. Na KVP takýchto možností je, povedal by som, skoro minimum. Až by som povedal, už skoro nie sú. Mestská časť ich výstavbou za tých posledných 10 až 12 rokov viac-menej vyčerpala. Čiže logicky ostáva, a z môjho pohľadu, jediné riešenie, ktoré vlastne na KVP sme realizovali už v roku 1998, kolaudáciou garážového domu na Zombovej ulici. Jediná možnosť zlepšenia možnosti parkovania podľa môjho názoru je výstavba garážových, nie parkovacích, ale garážových domov. Ľudia potrebujú mať istotu, aby ten svoj majetok, ako hovoril pán poslanec Halenár, ktorý si nemôžu zobrať domov, mali uzamknutý bránou a mali ho v garáži. Ten dopyt po takýchto garážach, aj garážových domoch na KVP bol a je. No a tretia vec, ktorá tu je v tomto materiáli, to je prehľadová tabuľka odhadu investičnej náročnosti a nárokov na koncového užívateľa, kde spracovateľ materiálu hovorí o tom, v ktorej lokalite mestskej časti v prípade vybudovania parkovacích domov by bola cena minimálna cena mesačnej parkovacej karty. No neviem či to mysleli vážne, ale skutočne, pokiaľ sa tu vychádza z minima 90 eur za mesiac a končí to pri 290 eurách za mesiac parkovacej karty, tak potom beriem, ako, túto tabuľku ako dôvod, prečo takéto domy v mestskej časti nebudovať. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Hlási sa zástupca starostov mestských častí, teda posledný mohykán, nech sa páči.

p. Kažimír, starosta MČ Košice – Krásna: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, dámy, páni. K tejto téme sa vyjadrím ako bývalý Krajský dopravný inžinier, ako šéf právneho oddelenia, resp. Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky z Krajského dopravného inšpektorátu. A vyjadrím sa aj ako starosta malej vidieckej mestskej časti Krásnej. Na otázku pána Halenára, ako môjho kolegu, poviem, že samospráva má povinnosť budovať komunikácie. A medzi komunikácie patria aj parkoviská a chodníky. A o tom, čo sú komunikácie hovorí zákon číslo 135 z roku 1961 cestný zákon. Takže nesúhlasím  tým, čo povedali tu zástupcovia Ťahanoviec, že, samozrejme zdedili sme nejaký problém v tých veľkých mestských častiach, ale samospráva nemôže dať ruky od toho preč. Chcem povedať to, že mesto Košice potrebuje Koncepciu statickej dopravy. Ale, nielen mesto Košice a Staré Mesto, ale aj Krásna potrebujú, už potrebuje Koncepciu statickej dopravy. Lebo nielen v Ťahanovciach, nielen na KVP majú prísť problém záchranári, ale po uliciach, ktoré boli projektované za socializmu, ktoré majú možnože šírku 4 m, 6 m, keď autá zaparkujú, obyvatelia, ktorí majú tak isto v Krásnej 3 a viac, tak je problém sa preštrikovať cez tieto ulice. Je to ulica Bezručova, Minska, atď., atď. Tzn., aj v malých mestských častiach potrebujeme riešiť tento problém a pripraviť Koncepciu statickej dopravy. Čas si myslím, resp. smer správneho vývoja už načrtol Útvar hlavného architekta v lokalite IBV Záhumne, kde je povinnosťou každého vlastníka vybudovať 2 parkovacie miesta na svojom vlastnom pozemku. Ale ja sa bojím, že aj to je málo. A bude treba znovu sa k tomu vrátiť ako budeme riešiť parkovanie vo vidieckych mestských častiach. Samozrejme, ako politik, aj ja by som chcel, aby som neplatil dane, aby som neplatil parkovné. Chápem kolegov, ktorí navrhujú pre rezidentov 5 eur, ale ja sa pýtam a teraz znovu hovorím, obyvatelia Krásnej aj Pereša, všetci tí, ktorí parkujú na svojich pozemkoch, ktoré majú postavené garáže, platia 18 eur daň z garáži. A v tomto smere sú diskriminovaní oproti obyvateľom veľkých mestských častí, ktorým vybudovali parkoviská firmy, stavebné firmy a parkujú zadarmo. Prečo by mali byť obyvatelia Krásnej diskriminovaní a platia 18 eur ročne za to, že musia si vybudovať garáž, resp. majú garáž na svojom pozemku. Tzn. treba určite koncepciu, nielen rozvoja statickej dopravy v meste, v Starom Meste a v iných mestských častiach, ale aj v tých vidieckych. Keď sa pýtate, že kto postaví tieto parkoviská, tak samozrejme, tam je jedna logika. Buď to postaví niekto iný za samosprávu, alebo pán kolega Halenár, musíme to postaviť my, tzn. starostovia, resp. pán primátor, tak, aby sme zabezpečili normálne parkovanie, aby nenastal kolaps v tomto meste. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Pán starosta a poslanec Gaj, nech sa páči.

p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne vážení kolegovia. Chcem sa výnimočne prikloniť ku návrhu a debate pána poslanca Polačeka, z titulu tohto, lebo tento problém som chcel navodiť v interpeláciách. A sa jedná o parkovisko pri obchodnom dome Merkúr. Fakt je to asi jediné platené parkovisko mimo Starého Mesta alebo pamiatkovej zóny. Tam len dám za príklad parkovisko pri amfiteátri, ktoré je možno, ani niektorí neviete, je dolné, potom je lesík a potom je vrchné. Dolné patrí Starému Mestu, vrchné Severu. A na vrchnom parkovisku, vrchné parkovisko je bezplatné, čiže naozaj poprosím, aby aj pri obchodnom dome Merkúr to bolo bezplatné. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Keďže sme nedali možnosť vystúpiť pánovi poslancovi Halenárovi, nedáme možnosť ani pánom poslancom Palačekovi a Briximu. Teraz poprosím spoločnosti EEI aby vstúpil.

p. Raši, primátor mesta - Nech sa páči. Poprosím, predstaviť sa a povedať nám, snažiť sa zodpovedať otázky tak, ako boli kladené.

p. Tomanovič, zástupca spoločnosti EEI - Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za slovo. Volám sa Ján Tomanovič. Poznáte ma z minulej rozpravy, spred viac ako roka, kedy som tu predstavoval dotázané otázky ku koncepcii. Dnes by som sa viac chcel venovať tej administratívnej stránke, lebo 90 percent otázok, ktoré tu odzneli ani neboli k tej faktickej, vecnej odbornej stránke koncepcie, ale viac-menej k administratívno-právnej. Preto by som na úvod rád prešiel tento administratívny fakt, ktorým zodpoviem, myslím si, viac ako na dve tretiny vznesených otázok. Predmetnú koncepciu sme odovzdali v zmysle zmluvy a vtedy prebiehajúcej komunikácie medzi Magistrátom mesta Košice a spoločnosťou EEI dňa 12. 4. 2013. Koncepcia v zmysle zmluvy mala byť, aj je, odborno-poradenskou štúdiou, ktorá definuje základné princípy organizácie statickej dopravy. Takto vyzerá koncepcia, ktorú urobia aj naši konkurenti v mnohých mestách Európy. Toto je presne dielo, ktorým mnohé mestá Európy začínali. Predstavila zaužívaný štandard, ktorým sa riadi doprava v mestách, mnohých mestách s vyspelou dopravnou infraštruktúrou. Tzn. ešte raz pripomínam, nejde o niečo, čo si EEI vymyslelo. Ide o niečo, čo na odbornom poli je bežne zaužívané, čo vyvinuli dopravný inžinieri 15 rokov. A ide o ideovú štúdiu ako organizovať statickú dopravu k tomu, aby sme uspokojili čo najviac užívateľských skupín, ktoré pravidelne tvoria motorizáciu mesta a jednotlivých mestských častí, so špecifikáciou sídlisk východnej Európy. Keďže sídliska východnej Európy sa značne líšia dopravnou situáciou od obytných štvrtí západného sveta, žiaľ je to práve tá otázka, ktorú sme si zdedili z minulého režimu. Tzn. je logicky aj ďalší postup, ktorý stanovuje zmluva. Ten ďalší postup hovorí, že koncepcia bude poskytnutá jednotlivým mestským častiam na naštudovanie a spripomienkovanie. Následne Magistrát mesta Košice prejedná pripomienky a schválenie bude s prejednanými predmetnými pripomienkami. Následne je EEI povinné spracovať podrobný realizačný harmonogram diela, v ktorom už budeme musieť zapracovať tieto pripomienky. Ešte raz pripomínam, koncepcia je odborná dopravná štúdia, filozofia, ako treba organizovať parkovanie. Nie dielo, ktoré stanovuje cenovú politiku. Áno, aj v koncepcii sme uviedli, že jedna časť organizácie dopravy je výlučne  cenotvorbou, preto sme museli uviesť ilustračné ceny, ktoré každého čitateľa mali uviesť do problematiky a vysvetliť nutnú vzájomnú väzbu medzi jednotlivými cenami. Ceny ako také, ich výšku je predmetom zo zákona, príslušného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré spolu s dopravným značením tvorí organizáciu dopravy. V našom harmonograme toto všeobecne záväzné nariadenie bude figurovať len ako pojem, ako potrebný termín pri realizácii diela ako celku. Ak by som sa mohol na chvíľu vrátiť ku koncepcii a jeho predmetnej časti, o čom hovorí ten štandard organizácie dopravy, ktorý som tu spomenul. Keby som ho mohol zhrnúť do troch viet, povedal by som v prvom rade to, čo vyvinuli dopravní inžinieri za 15 rokov v krajinách, najmä na západ od nás, je ochrana rezidenta. Tzn. v každom takomto modeli, rezident má najvyššie privilégiá v užívaní verejného priestranstva. Potom je to uvoľnenie kapacít v jadre mesta, čo je problém, nielen v Košiciach, ale v každom meste, ktoré má akékoľvek historické zázemie a kultúru. To sa rieši štandardne cenovou diferenciáciu. Preto boli uvedené ilustračné ceny, aby sme vysvetlili vzájomné väzby. A tretí bod, sídliskové riešenie, ktoré sme predstavili v dvoch alternatívach. EEI pristúpilo k tomu bez uprednostňovania akéhokoľvek riešenia. Jednoducho sme stroho predstavili to, ako v mestách s vyspelou dopravnou infraštruktúrou to funguje. A je už na meste Košice a na jednotlivých mestských častiach, aby si zvolili to riešenie, ktoré sa obyvateľom tej ktorej mestskej časti viac pozdáva. Aby si zvolili do akej miery chcú isť do výstavby, do akej miery chcú ísť do pozemného záberu. Akýkoľvek spracovateľ najprv vás požiada o predloženie majetkových pomerov územia. Akýkoľvek spracovateľ nemôže poznať, ktoré parcely vo vašich mestských častiach, kde môžeme rátať s výstavbou, kde nemôžeme. To sú pripomienky, ktoré pri akýkoľvek realizácii bude treba spracovať a podľa ktorých bude treba následne realizovať realizačné dopravné projekty. A faktom, že spomínaný plénum inžinierov nevyvinul za uplynulých 15 rokov niečo, čo by bolo proti ľuďom je ten, že vo všetkých mestách, kde takéto postupy boli zavedené, vládne všeobecná spokojnosť obyvateľmi a pochopenie jednotlivých väzieb. Áno, všade sa nájdu nespokojní obyvatelia, ale podľa našich skúsenosti s mestskými zónami, kde prevádzkujeme systém na základe zonácie, tzn. cenovej diferenciácie so zvýhodnením rezidentov, sú títo nespokojní jednotlivci predovšetkým ľudia hľadajúci privilégiá špekulatívnymi formami. A rád by som teraz prešiel na jednotlivé pripomienky, ktoré som týmto nezodpovedal. Bolo tu veľa pripomienok, ktoré viac-menej nesúviseli s koncepciou ako takou, ale boli k systému, ktorý je zavedený, ako napr. parkovisko Merkúr alebo k forme zmluvy. 
Prejdem menovito jednotlivé pripomienky. Prvá od pána Gregu - pripomienky Mestskej časti Staré Mesto neboli zahrnuté v koncepcii. Ako som povedal, momentálne je rozprava o koncepcii v tej forme, ako bola predložená 12. 4. 2013. My zahŕňame v zmysle zmluvy pripomienky do realizačného harmonogramu následne po schválení koncepcie, ako ideológia organizácie statickej dopravy. 
Rovnako druhá otázka, čo sa v parkovaní pohlo na sídliskách za funkciu EEI. Viac-menej som odpovedal, odznelo tu, EEI v zmysle zmluvy a v zmysle legislatívy čaká na schválenie koncepcie. Dovtedy máme zviazané ruky. 
Otázka pána Polačeka - na strane 122 sú dva varianty parkovania. Ako som spomenul, tie dva varianty sú z našej strany poskytnúť odbornú štúdiu. Zámerne, aby sme neuprednostňovali žiadny variant, aby sme definovali všetky dopady každého variantu na motoristickú verejnosť. Pán Polaček ďalej požadoval spracovať harmonogram pre oba varianty tak, aby bol funkčný v roku 2025. Myslím, že som na túto otázku už zodpovedal. K tomu, aby bolo možné spracovať takýto harmonogram, je potrebné poskytnúť spracovateľovi, teda spoločnosti EEI, konštruktívne pripomienky. Konštruktívne znamená, chceme isť pre danú mestskú časť do variantu jeden alebo do variantu dva. Do variantu dva chceme ísť na pozemných plochách alebo nie. Nemáme pozemné plochy, občania si neželajú záber pozemných plôch, chceme ich do nadzemnej výstavby. A to na parcele číslo, vymyslím si 1504/13 a podobne. 
Ďalej si čítam otázky, kde opakujem tému. Odzneli tu aj niektoré pripomienky, opäť pripomienka pána Hlinku - prečo nemáme zapracovaný materiál? Myslím, že zodpovedané. 
Ďalej pripomienka pána Halenára - na strane 123 státia sa vybuduje a rôzne ďalšie čítania z koncepcie, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Pre vysvetlenie týchto bodov by som musel tu prečítať celú kapitolu, čo by mohlo trvať uznávam aj polhodinu. 
Podľa ďalšej pripomienky pána Polačeka - koncepcia neobsahuje riešenie parkovania pre ťažko zdravotne postihnutých na konkrétnych miestach. Opäť sme v téme, ktorá nie je predmetom koncepcie, ale predmetom konkrétneho dopravného projektu na základe schváleného harmonogramu. To, kde konkrétne umiestnim ťažko zdravotne postihnutých hovorí už realizačný dopravný projekt. O jeho počte hovorí zákon a o jeho vyťažiteľnosti hovorí, podľa štúdie, koncepcia číslo si pamätám, namerali sme, že priemerne ťažko zdravotne postihnuté miesta využíva 1,8 percent všetkých kapacít. Norma hovorí 4 percenta. Tzn., pokiaľ v budúcnosti vybudujeme tieto miesta v norme, tak poskytneme všetky prirodzené nároky hendikepovaných občanov. 
Ďalej otázka, resp. pripomienka pána Betuša, že nik z EEI nemá záujem o problematiku na Ťahanovciach. K tomuto sa musím postaviť tak, že neodmietli sme pozvanie žiadnej mestskej časti vo veci vysvetlenia koncepcie. Aj na Ťahanovciach sme boli pozvaní. Osobne som sa tam dostavil, žiaľ zastupiteľstvo miestnej časti bolo vtedy zrušené z dôvodu nedostatku účasti poslaneckého zboru. Následne sa mi dostala len informácia o tom, že koncepcia bola zamietnutá bez pripomienok. 
Ďalšia pripomienka pána Betuša, nové pozemné možnosti pre nové kapacity nie sú možné na území Ťahanoviec. Treba ísť hore. Áno, ako som povedal, toto sú práve tie konštruktívne pripomienky, ktoré my potrebujeme. My realizátori potrebujeme od vás a nie vo všeobecnej rovine, ale v konkrétnej rovine. 
Ďalej tu mám pripomienku pána Kočiša - požaduje doplniť informáciu, čo zahrňuje pojem v koncepcii tzv. absolútna kapacita. Tento pojem v koncepcii je vysvetlený. Vzhľadom na to, že na tento pojem ide o číslo, ide o matematický výpočet, na ktorý vplýva mnoho faktorov a nie je ho možné vysvetliť jednoduchou holou vetou. Samozrejme sme pripravení zapracovať vysvetlenie do ďalšieho diela tak, ako som uviedol. 
Ďalšia pripomienka pána Halenára, podľa ktorej tvrdí, že alternatíva číslo jeden pre sídliská hovorí o zrušení miest pre ťažko zdravotne postihnutých. Smelo na toto môžem povedať, že toto tvrdenie nie je pravda. Koncepcia nikde o tom nehovorí. Ďalej je otázka od pána Halenára -  aký je celkový náklad na prvú a druhú alternatívu riešenia sídlisk „an blok“ pre všetky sídliskové časti mesta Košice a v akom časovom horizonte sme schopní toto zrealizovať? Práve z toho dôvodu, aby sme vedeli poskytnúť stranám, ktoré sú oprávnené dávať pripomienky, konštruktívne, ako som spomenul, chceme alternatívu jedna, chceme alternatívu dva. Nechceme zabrať zeleň alebo môžeme zabrať zeleň  len tú, ináč potrebujeme vymyslieť výstavbu nadzemných, podzemných. Z tohto sme uviedli rámcové ceny takýchto inžinierskych stavieb, aby pri koncepčnom riešení sa na toto pamätalo a aby pripomienkovatelia toto zohľadnili do úvahy. Je ľahko povedať „postavme podzemnú garáž“ v zložitej geológii. Ale podzemná garáž v zložitej geológii stojí skutočne 22 tis. a viac na jedno parkovacie miesto. Nadzemná garáž je lacnejšia. Najlacnejšie je pozemné miesto. Keby sme si spočítali, čo je uvedené v koncepcii, že keby sme celkovú kapacitu, nedostatočnosť tak, ako je napočítaná spred dvoch rokov, v koncepcii chceli vyriešiť tým najlacnejším spôsobom, a to pozemnou výstavbou, stálo by to približne 12 mil. eur. Taká je reálna potreba na sídliskách. Pri tom ekonomicky najmenej náročnom riešení. Práve preto sú uvedené tieto cenové variácie, aby mestské časti zvážili, do akej miery chcú ísť do drahých riešení. 
Ďalej tu mám pripomienku pána Gibódu, ktorý tvrdí, že vidí nezmyselné dva varianty, a taktiež nikde nie je spomenutá, v akom časovom horizonte a za akých nákladov sme schopní realizovať spomenutú jednotku, dvojku. Ako som spomenul, cenový rozdiel medzi najekonomickejším riešením pozemnou výstavbou a najdrahším riešením podzemnou garážou, v zmysle mnohých štúdií, v tom úplne najdrahšom variante a to park na garáži, čo znamená 2 m zeminy je obrovský. A reálne sa hýbeme v časovom rozptyle od 12 mil. možno do 100 – 120 mil. eur. Toto číslo som povedal ilustračne, aby som uviedol tú problematiku, v akom rozpätí sa pohybujem. 
Ďalej pán Rusnák za Mestskú časť KVP pripomína, že investor spoločnosť EEI chce najprv spoplatniť bez akejkoľvek investície každého rezidenta. Na to by som rád zareagoval. Navrhnutá cena rezidentskej karty bola na úrovni minimálnej hranice tak, aby sme si mohli splniť zmluvné povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo správy tohto miesta. Ďalej v každej dopravnej infraštruktúre, ako som spomenul na úvod, ten štandard, ktorým sa riadia mesta, kde nefungujú tieto princípy, žiadna výstavba nemá zmysel bez toho, aby sme nezregulovali územie. Tento fakt, ktorý je známy všetkým dopravným inžinierom, ktorí sa zaoberajú statickou dopravou, vidíme v meste Košice pri garáži pri Steel Aréne, kde síce je obrovský pretlak parkovania pri bytových jednotkách, ale tým, že sme nezaviedli reguláciu, nikto o tieto státia nemá záujem. Napriek tomu, že ich ponúkame za 20 eur na mesiac. Nikto je silné slovo, áno, parkujú tam momentálne 8 rezidenti v garáži, ktorá má 500 miest. Ďalej pán Rusnák uvádza, že sídlisko KVP nemá devastované odstavné plochy. Nikde v koncepcii sa nepíše, že musíte využiť len devastované plochy. V koncepcii sa uvádza, ak využijeme devastované plochy, bude to stáť toto, ak nemáme a vieme akceptovať výstavbu, výstavbu nadzemnej garáže, bude to stáť toľko. A ak ani takúto alternatívu nenájdeme, musíme ísť do zeme. Potom to ale bude stáť toľkoto. Ďalej pokračuje pán Rusnák - nie parkovacie domy hromadné, ale garážové, po ktorých evidujú vyšší dopyt nielen na území sídlisk mesta Košice. Spoločnosť EEI spracovala dopravnú štúdiu, teda presný počet využiteľnosti jednotlivých garážových státí. Všeobecne investori v dnešnej dobe bez organizácie dopravy na sídliskách stávajú garážové domy. A to z toho dôvodu, že je pre ne vyšší dopyt. Prečo? Ak sa postavíte pred akýkoľvek garážový dom zistíte, že denná vyťažiteľnosť je minimálna. Lebo garáže si ľudia kupujú predovšetkým preto, aby mali kam dať veci z domácnosti. Nebytový priestor. A pokiaľ nie sú doslova dopravnou organizáciou nútení využívať túto svoju garáž, tak ju využívajú príležitostne. To je dôvod, prečo pre tieto garážové domy je vyšší dopyt. Ďalej vytýka, že uvádzame cenu parkovacích kariet 90 až 290 eur. Áno, je to reálna cena. Keď si prepočítate ekonomiku, cenu najdrahšej formy parkovacieho státia a to garážou, podzemnou garážou, táto cena bola uvedená zámerne, aby sme zdôraznili rozdiel ekonomiky, ako som spomenul, medzi cenou pozemného parkoviska a garážového parkoviska. Aj sídliská, ktoré prijali v koncepcii výstavbu podzemných garážových domov, teraz uvediem z histórie, ako to iné mestá realizovali a zvládli takúto situáciu. A rozhodli sa pre tú najdrahšiu formu výstavby. Každému bolo jasné, že obyvateľ nikdy nebude platiť, nebude chcieť platiť za parkovanie mesačne 100, 150, 200 eur, preto tú ekonomickú výstavbu dotuje. Celoplošné zvýšenie ceny rezidentského státia, pozemného, toto je taký najzaužívanejší štandard vo Varšave, Budapešti, Prahe, ako boli tieto mestá schopné postaviť na sídlisku podzemnú garáž, poviem príklad, rezident na ulici platí 100 eur a rezident v garáží na rok alebo 150 eur na rok. A z toho sa prepočíta cena toho garážového státia, ktorá de facto je dotovaná tým státím na ulici. Tým si vyrovnáte váhy, každý jeden ten poplatok pre rezidenta je znesiteľný. Ale toto len na okraj, príklad z iných miest, ako to skutočne tieto mestá v minulosti realizovali. Ďakujem. Myslím, že to je všetko.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Myslím aj ja. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala dva návrhy na zmenu uznesenia od pánov poslancov Gibódu a Polačeka. Čiže začali by sme s prvým: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice po A) berie predložený materiál riešenia statickej dopravy v meste Košice spracovanú nájomcom parkovacích plôch a pozemkov pod týmito plochami spoločnosťou EEI s.r.o., Bratislava. Po B) ukladá riaditeľovi magistrátu podľa predloženého návrhu zodpovedný v texte.“

p. Raši, primátor mesta - To je pozmeňujúci návrh pána poslanca Polačeka, hej?

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Áno, to je ten prvý.

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

Hlasovanie č. 67 –	za: 8, proti: 2, zdržali sa: 24

p. Raši, primátor mesta - Poprosím ďalej uviesť hlasovanie. Ešte raz poprosím do mikrofónu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Druhý pozmeňovací návrh od pána poslanca Polačeka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice ukladá riaditeľovi Magistrátu mesta Košice pripraviť materiál na vyňatie parkoviska pri OC Merkúr, Němcovej ulica, z platenej zóny parkovania mesta. Termín do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva. Zodpovedný riaditeľ Magistrátu mesta Košice.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 68 –	za: 16, proti: 1, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta - Prosím ďalšie hlasovanie.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, po A) schvaľuje Koncepciu riešenia statickej dopravy v meste Košice spracovanou nájomcom parkovacích plôch a pozemkov pod týmito plochami spoločnosťou EEI, Bratislava podľa predloženého návrhu. Po B) ukladá riaditeľovi magistrátu mesta Košice zabezpečiť ďalší prístup prác v zmysle nájomnej zmluvy so spoločnosťou EEI s.r.o., Bratislava, to je podrobný plán realizácie koncepcie včítane realizácie manažmentu výstavby, prevádzky a rozvoja mestského parkovacieho systému mesta Košice, včítane investícií finančného záväzku v celkovom objeme minimálne 2 milióny eur. Termín do 6 mesiacov od odsúhlasenia koncepcie mestským zastupiteľstvom. Zodpovedný v texte.“

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

Hlasovanie č. 69 –	za: 25, proti: 6, zdržali sa: 3

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

Bod č. 28
Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 697 zo dňa 17.06.2013, č. 1038 zo dňa 16.06.2014 a č. 1106 zo dňa 08.09.2014 k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, ktorým je bod číslo 28. Je to zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 697 zo dňa 17. 6. 2013 a číslo 1038 zo dňa 16. 6. 2014 a číslo 1106 zo dňa 8. 9. 2014 k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 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 Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 697 zo dňa 17. 6. 2013 podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 70 –	za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

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

Bod č. 29
Usporiadanie vlastníckych vzťahov medzi Aurelom Radošovským a mestom Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Brody a Košická Nová Ves

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 29, ktorým je predložený materiál Usporiadanie vlastníckych vzťahov medzi pánom Radošovským a mestom Košice formou zámeny pozemkov v katastrálnom území Brody a Košická Nová Ves. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice v katastrálnom území Košická Nová Ves pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 71 –	za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

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



Bod č. 30
Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové Ťahanovce

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. A to je bod číslo 30. Materiál Zámena pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Košice - Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v katastrálnom území Nové Ťahanovce. Ide o materiál, s ktorým ste všetci podrobne oboznámení. Čiže otváram k tomuto bodu rozpravu. Zároveň sa chcem spýtať, pozvaný bol aj zástupca rímskokatolíckej cirkvi farnosť Košice - Sídlisko Ťahanovce a myslím, že bol pozvaný aj zástupca stavebného bytového družstva. Čiže keď sa tu nachádzate, tak by som potom vám dal slovo, keď odznejú pripomienky, resp. vystúpenia pánov poslancov. Čiže pán poslanec Ihnát, nech sa páči, máte slovo.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne pán primátor za slovo. V prvom rade by som chcel požiadať, dať procedurálny návrh, aby mohol vystúpiť aktivista pán Labaš, ktorý má, čo k danej problematike naozaj povedať. Bol iniciátorom petície, kde sa nazbieralo 3 a pol, 4 tis. hlasov z celých Košíc. A to bolo v roku 2010 pri kauze Fordin. Takže ja by som poprosil a potom by som pokračoval ďalej. Čiže môžem pokračovať ďalej pán primátor. Ako, to je procedurálny návrh, o ktorom by sa malo dať hlasovať.

p. Raši, primátor mesta - Takto, keď bude všeobecný súhlas myslím, že nebude problém, čiže pokračujte.

p. Ihnát, poslanec MZ – Dobre, budem pokračovať ďalej. Pán primátor, máme tu zástupcu cirkví, pán farár Vojtek. Poznáme sa osobne, vážim si toho človeka veľmi, ale neviem či pán Vojtek je kompetentný, či je kompetentný práve odpovedať na otázky poslancov za Rímskokatolícku cirkev. Som toho názoru, že by to mal byť človek z majetkovej komisie cirkví, ktorý by odpovedal na otázky a moja otázka napr. znie, či je to na pána Vojteka a keď už to je, tu je. A tak isto aj na vás pán primátor je tá otázka jednoznačne daná, či prebehli nejaké rokovania alebo či nejaká možnosť bola od minulého zastupiteľstva, t. j. septembrového zastupiteľstva, keď zazneli tu citácie a určité vyjadrenia aj v médiách, že bude sa hľadať určitá alternatíva voči Ťahanovskému lesu, 177 hektárov v neporovnaní s tými hektármi, ktoré sú pod obytnými domami na Sídlisku Ťahanovce. Ako poslanec mestského zastupiteľstva hovorím jedno, cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi vysporiadanie, zákonné vysporiadanie patrí. Nikto im na ich majetok a ich vlastnícke právo nemôže siahnuť, ale som toho názoru, že Ťahanovský les by mal patriť na rekreáciu. Mal by patriť všetkým Košičanom. Mal by patriť nám všetkým. Je v správe mestských lesov, ak sa nemýlim. Treba tam riešiť mnoho iných problémov, ako je diviačia zver a ďalšie náležitosti. A riešiť by sa to malo rokovaniami, hľadaním alternatívy. To je môj osobný názor. Tiež som ostal prekvapený, že ste tento bod pustil, ako pán primátor, do rokovania tohto zastupiteľstva, lebo treba tiež pripomenúť jednu vec, že sám ste, ako vás nechcem teraz nejakým spôsobom obviňovať, ale raz ste prehlásil, že keď miestne zastupiteľstvo hociktorej mestskej časti vypustí určité uznesenie, ktoré je negatívne voči niečomu, tak nepripustíte, aby sa o tomto bode vôbec rokovalo v tomto mestskom zastupiteľstve. Toľko som chcel. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec Ihnát. Veľmi dobre vieš, tak ako aj všetci poslanci tohto zastupiteľstva, že akýkoľvek primátor mesta predo mnou či po mne, bude musieť predkladať materiály, ktorých neriešenie znamená finančné riziko pre mesto. Čiže aj keby sa všetky zastupiteľstvá sveta postavili na zadné, pokiaľ bude nejaký spor mesta alebo nejaký nevyriešený problém, ktorý má mesto riešiť, a ktorý môže mať finančný dopad pri jeho neriešení, ako sa to v minulosti v meste Košice stávalo, som povinný ho predložiť jedinému kompetentnému orgánu a to je mestské zastupiteľstvo. Čiže tento materiál som musel predložiť, lebo jeho nepredložením na rokovanie by prípadný problém, ktorý by sa mohol tiahnuť, nielen v tomto materiáli, ale aj v mnohých iných ďalej. A mohol by znamenať finančnú ujmu mesta, padol na hlavu toho, kto mal hľadať riešenia, aby sa tento problém vyriešil. Čiže preto som materiál zaradil a som presvedčený, že som urobil jedinú vec, ktorú som urobiť musel. A je na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, ktoré povie, čo ďalej. Vy ste, tak ako pri dopravnom podniku, ste valným zhromaždením. Teraz ste zoskupením volených zástupcov mesta, občanov mesta, ktorí v týchto dôležitých rozhodnutiach sú jediní kompetentní. A ja vaše uznesenie, tak ako takmer všetky doteraz, pokiaľ nebolo schválené niečo protizákonné, tak som podpisoval. Dobre. Ešte pán poslanec Dečo s faktickou na pána poslanca Ihnáta. Nech sa páči.

p. Dečo, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Myslím, že pán poslanec povedal celkom správne, aby boli vypočutí predstavitelia, ktorí majú nejaké názory z tej príslušnej mestskej časti. Čiže spomínal pána Labaša, dokonca spomínal aj pána farára. Myslím si, že viacerí sa aj v minulosti dožadovali toho, aby vystúpil alebo, aby svoje stanovisko odprezentoval tomuto mestskému zastupiteľstvu. Čiže som za to, aby pán primátor ste dali slovo, skôr než my budeme hypoteticky otázky a spochybňujúce alebo podporné stanoviská dávať. Pokiaľ sa on vyjadrí a vyjadri sa jasne, ak sa nevyjadrí jasne, dostane otázky. To je môj návrh.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Čiže myslím si, že je všeobecný súhlas. Máme tu žiadosť o vystúpenie pána Labaša. Ja by som teda požiadal o všeobecný súhlas aj pána farára potom, keby vystúpil, aby sme mali teda obe strany. Poprosím vás 3 minúty na čas vystúpenia. Nech sa páči, pán Labaš.

p. Labaš, občan mesta - Dobrý deň, vážený pán primátor, vážení poslanci. Opäť rozhodujete o spečatení osudu tzv. Ťahanovského lesa. Lesa, ktorý tvorí prirodzenú ochranu sídliska, je jeho pľúcami a pre nás, aj tu prítomných obyvateľov Ťahanoviec je obľúbeným, nenahraditeľným rekreačným a športovým zázemím. Listom, ktorý som vám elektronicky rozposlal v piatok som sa vám snažil vysvetliť, prečo mi pripadá predložená zámena pozemkov ako úskok alebo nečistá hra. Transakciami pripomína reparát neúspešného predaja lesa spred piatich rokov. Tento krát vedený sofistikovanejším spôsobom nepriameho predaja, cez sprostredkovateľa. Konečným zámerom je speňaženie získaného lesa, o ktorom sa píše hneď v prvej žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi s dátumom 15. 2. 2012. Z listu citujem: „Vážený pán primátor, ja osobne, v prípade možnosti uprednostňujem výmenu hore uvedených pozemkov za iné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice, nakoľko mojím prioritným zámerom je takto vymenené pozemky speňažiť a výťažok z tohto predaja použiť na dostavbu rozostavaného kostola na Sídlisku Ťahanovce.“ Preto si myslím, že poznámka pána poslanca Ihnáta bola opodstatnená. Kto je vlastne kompetentný za Rímskokatolícku cirkev jednať? Toto vyjadrenie určite nie je zárukou pre uspokojenie obyvateľov, že les po ďalšom predaji naďalej zostane lesom. Schválením zámeny cirkev obratom ruky získa za 3 hektáre svojich prakticky umŕtvených pozemkov v zastavanom území, plošne absolútne neprimeraných 177 hektárov lesa. A nie lesa hocijakého. Kauza Fordin ukázala, že keď sa chce, nie je problém z lesa vyrobiť stavebný pozemok. Niet pochýb, že les zámenou oslobodený od patronátu mesta a občanov, pôjde na realitnú dračku. A trhové ceny ukážu jeho skutočnú finančnú hodnotou vysoko nad znalecký odhad. V takom prípade nie je vylúčené, že Košice budú konfrontované s § 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ohľadom zveľaďovania a zhodnocovania svojho majetku, keď sa poľahky zbavia svojho „zlatého teľaťa“. V súvislosti s prejavenou vôľou oboch strán vysporiadať cirkevné pozemky sa vynárajú viaceré otázky. Napr., prečo sa vo vzájomnej korešpondencii ani len neobjavila najjednoduchšia transparentná ponuka priameho odpredaja cirkevných pozemkov mestu? Prečo mesto za účelom získania financií na priame odkúpenie cirkevných pozemkov samo neskúsilo časť lesa predať? Ale prenecháva túto výnosnú úlohu cirkvi. Prečo sa tlačí na poslancov bez toho, aby sa im predložila na vysporiadanie cirkevných pozemkov iná, aj plošne primeraná alternatíva za bezpochyby legitímny nárok cirkví na vysporiadanie pozemkov. Kto tretí v pozadí netrpezlivo čaká na výsledok, aby rozkrútil nekontrolovateľný pozemkový biznis? Že by Fordin? Dovoľte ešte upriamiť pozornosť na nedostatky materiálov, ktoré ste k rokovaniu obdržali. Už som vás informoval o otálaní predkladateľa so zverejnením nesúhlasu miestneho zastupiteľstva s predloženou zámenou. K vyriešeniu došlo až po mojom podnete primátorovi. Je šalamúnske, máte na výber súhlas aj nesúhlas mestskej časti. Ďalším vážnym nedostatkom z dôvodovej správy je nepravdivo uvedený údaj, údajný súhlas Mestských lesov so zámenou. Stanovisko zo dňa 7. 7. 2014, ktoré máme k dispozícii, fakt žiaden súhlas nenájdete. Mestské lesy odporúčajú mestu Košice, aby v prípade zámeny kompenzovalo úbytok lesa jeho nadobudnutím inde. Ak by mesto prijalo toto odporúčanie, prečo rovno nepožiada cirkev o odkúpenie pozemkov na sídlisku? Mala by ešte zámena zmysel? Verím, že k takémuto informovaniu vás poslancov sa vyjadria tí zamestnanci magistrátu, ktorý sa k tomu vyjadriť majú. Viac toho, čo som povedal zaváňa manipuláciou. A je preto dostatočným dôvodom na obavy zo zlikvidovaného lesa, proti ktorému, ako už bolo spomínané, sa pred piatimi rokmi podpísalo 4 tis. Košičanov na petíciu. Ako iniciátor petície cítim morálnu podporu, povinnosť pokúsiť sa o zastavenie tejto nekontrolovateľnej transakcie. Nemám však v úmysle pátrať po jej pozadí. Ak sú pochybnosti, je to priestor pre magistrát, kontrolné orgány mesta a tiež pre otázky vás poslancov. Moje poverenie je len predísť zničeniu lesa. Tiež mi samému záleží na vysporiadaní pozemkov, aj na dostavbe kostola, ktorý mienim navštevovať. Impulze veriacich na Sídlisku Ťahanovce. Si dovoľujem predložiť takú alternatívu riešenia, aby filozofia zámeny bola zachovaná, ale aby les nebol ohrozený. Ide o korigovanie ponuky mesta na menšiu časť lesa v susedstve krematória, avšak s určením na zriadenie pohrebiska. Lesopark by po zriadení stromov poskytoval dôstojné pietne prostredie na pochovávanie predovšetkým obyvateľov sídliska a krematórium by mohlo byť miestom obradov. Išlo by o ideálne skĺbenie verejného záujmu zväčšenie kapacity košických cintorínov. So záujmom cirkvi legitímnym spôsobom získavať peniaze na dostavbu kostola za prenájom svojho pozemku prevádzkovateľovi pohrebiska. Ochota k prerokovaniu tejto alternatívy alebo hľadanie iných alternatív budú zároveň testom, o čo komu v tejto zámene v skutočnosti ide. Vážení poslanci, som presvedčený, že mnou poskytnuté informácie sú dosť vážne na to, aby ste prijatím uznesenia o odklade zámeny poskytli priestor na hľadanie, v predloženej podobe neschválili, ale vytvorili priestor na hľadanie lepšieho a transparentnejšieho riešenia k spokojnosti všetkých, vrátane veriacich aj ostatných obyvateľov sídliska. Ďakujem za pozornosť.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát s faktickou pripomienkou.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Sekunda, pán primátor, mňa prekvapilo z toho, čo povedal pán Labaš to, aké vyjadrenia mali Mestské lesy. To som prekvapený, lebo naozaj dôvodová správa ku Mestským lesom a ich súhlasu hovorí úplne o niečom inom. Mestské lesy skôr vidia tú rekreáciu tých Košičanov, ako ten odpredaj alebo tú zámenu? To som prekvapený, naozaj. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Aj ja. Teraz dali by sme k tej istej téme z opačnej strany slovo pánovi farárovi Vojtekovi. Poprosím vás najmä zareagovať na tie podozrenia, kto je v pozadí za tou transakciou, keby to chcete predať alebo, neviem čo. Ďakujem pekne.

p. Vojtek, farár farnosti Sídlisko Ťahanovce - Dobrý deň vážený pán primátor. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, milí hostia. Keďže táto zámena pozemkov medzi našou farnosťou Sídlisko Ťahanovce a mestom Košice je už schvaľovaná druhýkrát, pričom som osobne presvedčený, že každý kto mal skutočný záujem získať informáciu o tejto zámene, mal na to dostatok času a mohol sa oboznámiť s jej podmienkami tak, že požiadal o informácie kompetentných úradníkov magistrátu alebo aj vyhľadal mňa osobne. Preto dnes nebudem obšírne argumentovať vo veci tejto zámeny. Iba heslovite upriamim vašu pozornosť na niekoľko skutočností. Naša farnosť Košice Sídlisko Ťahanovce je vlastníkom 3,3 hektára pozemkov zastavanej časti obce, na ktorých sú postavené stavby vo vlastníctve mesta, ako cesty, chodníky, ihriská, parkoviská, park miestnej časti, či budova TEHO. Za užívanie týchto našich pozemkov naša farnosť neúčtuje mestu ani miestnej časti žiadne poplatky. A nemá z týchto svojich nehnuteľností žiaden príjem. Naša farnosť požiadala listom primátora mesta Košice o pomoc pri vysporiadaní týchto našich nehnuteľností. Mesto deklarovalo svoju ochotu pomôcť farnosti v tejto veci. Avšak s doplnením, že mesto momentálne nedisponuje pozemkami vhodnými na túto zámenu. Počas celého roka 2013 sa nenašla žiadna možnosť na zámenu pozemkov. Opätovne sme teda oslovili mesto už s konkrétnym návrhom, že sme pripravení zameniť naše pozemky na Sídlisku Ťahanovce aj za lesné pozemky nachádzajúce sa medzi Pekinskou ulicou a Krematóriom. Túto ponuku sme dali mestu s dôvodom, že tieto lesné pozemky sú majetkom mesta a nachádzajú sa v rovnakom katastrálnom území ako naše pozemky, pozemky našej farnosti. Mesto Košice predbežne súhlasilo s nami predloženým návrhom a pripravilo materiál, ktorý však na septembrovom zastupiteľstve pre chýbajúci počet dvoch poslaneckých hlasov nezískal potrebnú väčšinu aspoň tridsiatich poslaneckých hlasov. Stalo sa tak najmä kvôli tomu, že súčasťou pripravovanej zámeny neboli naše pozemky nachádzajúce sa pod blokmi na Americkej triede, na Budapeštianskej ulici a na ulici Sofijskej. Naša farnosť prakticky okamžite po neschválení prvej zámeny podala žiadosť o opätovné prejednanie zámeny pozemkov s ponukou, že všetky svoje pozemky nachádzajúce sa pod obytnými domami na Sídlisku Ťahanovce v znaleckej hodnote 183.000 eur bezodplatne prevedieme na mesto Košice. Toľko z histórie. A súčasný stav je takýto, vnímame obavy aktivistov a im spriaznených poslancov, že po uskutočnení tejto zámeny cirkev tieto pozemky, citujem: „Hodí na realitný trh a následne dôjde k výrubu nášho cenného lesa.“  Sledujeme, že tento výrok je opakovane použitý ako silná zbraň proti tejto zámene. Kiež by bolo ešte aj dnes pravdou, že máme krásny lesopark, kde môžu rodiny aj deti pokojne a bezpečne tráviť voľný čas! Chcem vás ubezpečiť, že tak ako doteraz, ani pri schvaľovaní tejto zámeny nepristúpime na ponuky špekulantov, ktorí už niekoľkokrát sa pokúšali kúpiť od našej farnosti, odo mňa, pozemky napr. aj park na našom sídlisku. Nepredali sme, neulakomili sme sa. Vycítili sme totiž, že ich zámerom nebolo park zveľaďovať, skôr naopak možno aj nekalým úmyslom vydierať mestskú časť a tak získať pre seba nejaké výhody. Na záver mi dovoľte, aby som tu pred všetkými prehlásil, že v prípade uskutočnenia tejto zámeny budeme o ďalšom osude týchto pozemkov rozhodovať spoločne s našou miestnou časťou Sídlisko Ťahanovce osobne. Som presvedčený, že touto zámenou získame príležitosť spoločnými silami zlepšiť životné podmienky pre obyvateľov nášho sídliska. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne za kultivovaný prejav. Poprosím s faktickou pána poslanca Brixiho.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne pán primátor, kolegyne, kolegovia, aby sme sa zbytočne nejako nemotali, ja si myslím, že tu nikto z nás nie je tlačený do žiadneho rozhodnutia, ktoré by bolo v rozpore s jeho vedomím a svedomím. Nikto nechce ani defraudovať ani znehodnocovať majetok mesta. A teda pokiaľ by bolo možné, uzavrieme tú diskusiu tým, že nájdeme riešenie pre obe strany a posuňme sa ďalej bez toho, aby sme jednej alebo druhej strane nejako vedomky alebo nevedomky ublížili. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Ihnát.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ja som sa práve pýtal otca Patrika, sa chcem opýtať, či uvažovala cirkev aj v majetkovej komisii cirkví o alternatíve riešenia? Príkladom ako pán Labaš to predniesol, okrem tej časti toho intravilánu toho Ťahanovského lesa, čiže inú časť, inú pôdu, iné pozemky. Či uvažovala vlastne a či sa hľadala alternatíva aj s mestom Košice? Nech mi odpovie na túto otázku. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Potom, možno na záve,r pán farár. Takže, dal by som slovo pánovi poslancovi Špakovi. Nech sa páči.

p. Špak, poslanec MZ - Ďakujem za slovo pán primátor. Zaznelo tu od pána, nášho otca Vojteka Patrika, s ktorým tak isto som osobne v kontakte. Jedno tvrdenie, že v prípade, že by sa niečo uskutočnilo, tak budú jednať spoločne s našou mestskou časťou, s Ťahanovcami. Je to O.K. Nie je ťažké jednať s nami, Emil Petrvalský je „Za“ a Cyril Betuš, neviem zatiaľ. Takže je ľahké s nami jednať, s našou mestskou časťou! A teraz, nie pardon, ja si pamätám len minule hlasovanie, takže ja som povedal niečo, čo bolo. Sorry. Neviem váš názor, teraz, ja som len to, čo bolo minule, čo som videl, keď som bol ešte občan, hlasovali ste „Za“. Takže asi sa niečo zmenilo. 
Ja mám návrh na uznesenie. Dovolím si ho prečítať: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade zo zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom mesta Košice, po A) nesúhlasí s predloženým návrhom zámeny pozemkov, po B) ukladá riaditeľovi magistrátu predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu iné alternatívne návrhy na zámenu pozemkov, po C) žiada aby zámenná zmluva podliehala schváleniu mestským zastupiteľstvom.“ Zatiaľ ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, čiže to je pozmeňujúci návrh. Pán poslanec, teraz, keď už nie ste občan, ale poslanec, to je pozmeňujúci návrh, ktorý poprosím písomne predložiť návrhovej komisie. Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Karabin.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade mi dovoľte poďakovať občanom, ako aj predstaviteľom Rímskokatolíckej cirkvi, že mali tú silu s nami vydržať až do tejto chvíle. A ospravedlňujem sa, že neprešiel návrh, aby sme mohli o tejto veci diskutovať na začiatku. Budem veľmi stručný. Ja som sa zúčastnil miestneho zastupiteľstva na Sídlisku Ťahanovce. Vypočul som si názory občanov, názory poslancov, padli rôzne návrhy a rôzne, diskusia bola naozaj pestrá. Zaujali ma informácie, že samotný ťahanovský les je v takom stave, že je tam neporiadok a bordel. Čo ma mrzí. Lebo sme tu od toho a toto mesto by malo sa aj o tieto veci starať. Ale z tej diskusie vyberám to najpodstatnejšie a to je, že jeden z poslancov zastupiteľstva sa opýtal, aké máme záruky, že sa s týmto lesom nebude v budúcnosti nejak nakladať? Ja si vážim slová pána Vojteka a verím v jeho úprimnosť, ale mrzí ma, keď musím povedať, že nie sme nesmrteľní a takúto záruku pokiaľ ju Rímskokatolícka cirkev nedá písomne, zmluvne, tak, aby tá záruka nebola nejakým spôsobom spochybniteľná, tak jednoducho ja ju nemôžem nejakým spôsobom akceptovať. Myslím si, že najlepším majiteľom Ťahanovského lesa i naďalej bude mesto Košice. Poprosím, ak je tam tento les v nejakom stave a treba ho upratať a urobiť poriadok, ja by som, sa tomu venovali, zároveň by som chcel poprosiť aj vyjadrenie majetkovej komisie k tomuto bodu. Lebo ho nepoznám. A poprosiť poslancov, nakoľko ja budem hlasovať proti tomuto uzneseniu, aby nasledovali moje rozhodnutie. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďalší vystúpi pán poslanec Ihnát s faktickou.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Ja v nadväznosti na tú majetkovú komisiu by som sa chcel opýtať otca Patrika, aby mi odpovedal potom na otázku, či prerokovala túto zámenu aj majetková komisia Rímskokatolíckej cirkvi? To ma veľmi zaujíma. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, potom, keď dostane pán farár slovo. Pán poslanec Karabin, po ňom pán poslanec Gibóda.

p. Karabin, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja som si pred chvíľou vypočul argumenty obidvoch strán. Myslím, že každý znel veľmi presvedčivo. Ja sa len chcem opýtať, vzhľadom k tomu, že na pozemkoch, ktoré vlastní cirkev sa nachádzajú verejnoprospešné stavby, chodníky, parkoviská. Ako bolo spomenuté taktiež bytové domy. Či si niekto uvedomuje, že čisto teoreticky, cirkev by mohla žiadať nájomné, možno súdnou cestou, minimálne za 3 roky dozadu za to, že niekto tam má postavenú stavbu. A neplatí žiadne nájomné. Môžete to žiadať súdnou cestou. Niečo podobné sa stalo u nás v Mestskej časti Pereš. Nebola to cirkev, bol to niekto iný. Ťahá sa to nejaký deviaty rok a v tomto zastupiteľstve budeme o tom rozhodovať. Je to neskorší bod, čiže mesto to nechalo, tú vec, eskalovať, až to skončilo tam, kde to je, kde je to niekoľkonásobne drahšie. To sa môže aj tu stať. Možnože o päť rokov budeme hľadať niečo, čo bude mať desaťkrát väčšiu cenu za to, že sme to nevyriešili dnes. Tie bytové domy sú na cudzom pozemku. Sú na pozemku, ktorý patrí cirkvi. Neviem, či má financie Mestská časť Košice – Sidl. Ťahanovce, aby vyplatila cirkev. Netuším, neviem, či má financie mesto Košice, aby vyplatila cirkev za to, že tam stoja tie bytové domy alebo či majú vlastníci financie na to, aby zaplatili cirkví za ich pozemok. To mi tu možno troška chýbalo. Taký troška pocit som mal, ako keby niekto navádzal nás, ako máme hlasovať. Možno by sme sa zdržali, možno by sme boli proti. Ja hlasujem svojou vlastnou hlavou. Vypočul som si obe argumenty. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickými pán poslanec Ihnát a pán poslanec Polaček. Nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Ja nadviažem na pána kolegu Karabina. Nikto nespochybňuje legitímny nárok cirkví. Práve preto sme tu, aby sme komunikovali aj o tom, aké alternatívy sa môžu hľadať k k tejto zámene Ťahanovského lesa. Nám tiež ide, som aj poslancom miestneho zastupiteľstva, som aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach a ide mi o to vysporiadanie. Čiže staráme sa o 250 tis. ľudí, aby sme im vyhoveli vlastne v tej verejnej službe. Nikto nechce, aby niekto platil nejaký nájom, odplatu v zmysle Občianskeho zákonníka, ako niečo nad rámec. Ale riešme vec. A mám taký dojem, že jednoducho od septembra roku 2014 v rámci alternatívy sme toho veľmi málo riešili. Toto je to práve, čo som chcel povedať. Ďakujem.

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

p. Polaček, poslanec MZ - Je ruším svoju faktickú. Pán Ihnát sa spýtal, rozprával o tom, čo som chcel ja.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Betuš Cyril.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, ja mám pocit, že naša samospráva je veľmi bohatá. Bohatá na zdroje finančné alebo materiálne, napr. lesy. Pokiaľ si veľmi dobre pamätám, istú mapu o tom ako vyzerajú pozemky pod Sídliskom Ťahanovce, je tam veľmi veľa slížikov. A neverím, že sú iba cirkevné, ktoré sa tiahnu krížom cez sídlisko a bežia popod cesty chodníky, parky a bytovky. Ja sa chcem opýtať, keď schválime túto zámenu, keď odškodníme, resp. vyriešime tento problém s Rímskokatolíckou cirkvou, ako vyriešime a z čoho budeme kompenzovať ostatných majiteľov pozemkov? Sme takí bohatí na lesy alebo na financie? Schválili sme výstavbu futbalového štadióna, miesto toho, aby sme 8 mil., ktoré máme bezúročne požičaných vďaka pôžičke vlády Slovenskej republiky, investovali napr. do vysporiadania týchto pozemkov. Namiesto toho sa ideme zbavovať vlastného majetku. A nikto nevyčíslil koľko ešte nás vyriešenie týchto problémov pozemkových pod Sídliskom Ťahanovce bude v budúcnosti stáť. A ja verím, že tento problém aj po vyriešení tohto problému s Rímskokatolíckou cirkvou sa tu s nami bude tiahnuť ešte dlho. A to sme sa ešte nedostali ani na Sever, ku areálu Anička. Ďakujem veľmi pekne.

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

p. Betuš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, to je ten danajský dar Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. Teraz nemyslím len vo vzťahu k Rímskokatolíckej cirkvi, ale vôbec celé územie našej mestskej časti, ktoré je majetkovo nevysporiadané. A je tam neskutočný problém čokoľvek riešiť. Ale samozrejme snaha nemôže končiť v tom, že je niečo zložité, ale v týchto veciach treba samozrejme pokračovať. Ale poďme k veci, ktorú máme dnes na stole. Po rokovaní mestskej rady som dostal informáciu o tom, že je potrebné vyjadrenie našej mestskej časti k predmetu tohto materiálu, a to k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi. Teda vo vzťahu k zámene týchto pozemkov, o ktorých tu teraz rokujeme. Okamžite som zvolal  rokovanie miestneho zastupiteľstva, kde som zaradil tento bod rokovania. Už ste tu počuli, niektoré názory. Bolo to dosť zaujímavé rokovanie. Boli tam také protichodné dva základné názory, a to teda zo strany aktivistov a ochrancov toho nášho ťahanovského lesa, že nie je vhodné túto zámenu pozemkov uskutočniť. A druhá skupina občanov práve boli tí, ktorí mali na týchto pozemkoch alebo resp. majú bytové domy, žijú tam a vystúpil za nich všetkých pán Jarkovský, riaditeľ bytového družstva. Za aktivistov hovoril pán Labaš a ďalší zúčastnení, teda hostia aj poslanci, ktorí sa k tejto veci vyjadrovali. Taktiež správne podotkol pán Polaček, že boli tam aj také otázky, ktoré boli hodné zámyslu. A to, že aké sú záruky, bol to pán Ing. Olexa, ktorý túto otázku dal. A keďže nebolo to v období, teda na tieto otázky odpovedal, tak dopadlo aj tak hlasovanie. Boli sme teda, nie my, ale poslanci boli obvinení, že sa zdržali hlasovania, že strčili hlavu do piesku. No nestrčili hlavu do piesku. Zahlasovali tak, že sa zdržali hlasovania. A to z toho dôvodu, že nedostali odpovede na otázky. Takže, tak by som trošku ako poznamenal, že nebola to hlava v piesku. A vidíte, už aj na dnešnom rokovaní je tu množstvo otázok, na ktoré treba hľadať odpovede. Som veľmi rád, že odznelo vo vystúpení pána inžiniera Labaša, že odznela jedna veta, ktorú si ja osvojujem. A to je veta, že je potrebné hľadať alternatívy. A dokonca pán Labaš aj jednu z alternatív pomenoval, čo si myslím, že ja osobne aj vítam. Ale samozrejme treba hľadať aj ďalšie. A preto si myslím, že máme tri možnosti. Zámenu schváliť, zámenu odmietnuť alebo tretia cesta a to je ďalej rokovať. Teda osvojujem si váš návrh pán Ing. Labaš a predkladám procedurálny návrh, aby sa tento bod prerušil.

p. Raši, primátor mesta - Poprosím, stlačiť gombík.

p. Betuš, poslanec MZ - Áno už na tom robím. Čiže predkladám procedurálny návrh, aby sa bod Zámena pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v katastrálnom území Nové Ťahanovce prerušil. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, procedurálny návrh, o ktorom sa bude hlasovať ihneď. Takže, aby sme si ujednotili terminus technicus, je to prerušenie rozpravy k tomuto bodu, čiže návrh je - prerušenie rozpravy. A tým pádom sa prerušuje rokovanie ku tomuto bodu. Čiže prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 72 –	za: 29 + p. Brixi, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, takže prerušujeme rokovanie o bode číslo 30.
Dobré, aj mnohí ďalší, prosím zaznačiť po kontrole technického zariadenia, ak vykazuje známky poruchy, treba zaznačiť, pána poslanca Brixiho, že ÁNO. Čiže 30 je „Za“ potom. Dobre, čiže keď sme prerušili rozpravu tak títo dvaja prihlásení nám ostávajú na pokračovanie. Dobre, ďakujem pekne, čiže rozprava je prerušená k tomuto bodu.
- - -

Bod č. 31
Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a TH STAVBYT s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorý je bod číslo 31. Je to materiál Zámena pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a TH Stavbyt s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

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

p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 73 –	za: 31, proti: 0, zdržali sa: 4

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

Bod č. 32
Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 32 je predložený materiál Zverenie nehnuteľností do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči pán poslanec Petrvalský.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, tu návrhová komisia robí radu nepresností. A ja by som sa rád spýtal, ešte by som sa vrátil k tomu predošlému bodu, oni na začiatku čítali, že schvaľujeme prevod nehnuteľností, ale uznesenie znie, že schvaľujeme „zámenu pozemkov“. A to je rozdiel. Vy na nahrávke tohto zastupiteľstva budete mať prevod nehnuteľnosti a za ten sme hlasovali. A to je úplne, to je niečo úplne iné. Dnes už párkrát sa stalo, napr. keď sme volili do komisie ľudí, tak pár krát bolo uvedené, že to robí komisia na ochranu verejného záujmu a volili sme ľudí napr. do komisie školstva. Keď popočúvate záznam, tam tieto nepresnosti budete počuť. Mne ide len o to, aby sme neschválili niečo, čo potom nebude korešpondovať zvukový záznam s tým, čo sme schválili. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Poprosím návrhovú komisiu, aby si to pozrela s materiálmi a s právnym oddelením. Čiže, je to v poriadku? Áno, je to prevod formou zámeny. Je to v poriadku. Ďakujem pekne, čiže otváram rozpravu k bodu 32. Nech sa páči pán poslanec Polaček.

p. Polaček, poslanec MZ - Snažím sa o procedurálny návrh, nakoľko máme pred sebou ešte 40 alebo 30 bodov. Je 5 hodín, či by nebolo, že potom ako tento bod bude ukončený a pred bodom 33 urobiť nejakú 10 minútovú prestávku. Toto je môj procedurálny návrh. Nič viac.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Nech sa páči hlasujme o procedurálnom návrhu hneď teraz. Čiže, kto je za prestávku?

Hlasovanie č. 74 –	za: 11, proti: 16, zdržali sa: 5

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pokračujeme v rokovaní. Ďakujem pekne.
Čiže rozprava k bodu 32. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle o majetku obcí a Štatútu mesta v Košiciach schvaľuje zverenie nehnuteľností, a to pozemkov v zmysle predloženého návrhu pre katastrálne územie Grunt do Správy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v zmysle predloženého návrhu. Účel zverenia: Správa a údržba majetku. Deň zverenia: dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy. Doba zverenia: neurčitá.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem, nech sa páči, hlasujme.

Hlasovanie č. 75 –	za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 33
Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 33 je predložený materiál Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice - Staré Mesto. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle Štatútu mesta Košice schvaľuje odňatie majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy Mestskej časti Košice - Staré Mesto v zmysle predloženého návrhu. Dôvod odňatia: zosúladenie zmluvného stavu so skutočným stavom. Deň odňatia: deň účinnosti dodatku zmluvného zverenia do správy.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 76 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 34
Zverenie pozemku a detského ihriska na ulici Kuzmányho č. 13  do správy  Správe  mestskej  zelene  v Košiciach

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 34 máme materiál Zverenie pozemku a detského ihriska na ulici Kuzmányho číslo 13 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, rozpravu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice, schvaľuje zverenie majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach v zmysle predloženého návrhu a to v rozsahu obstarávacej ceny, pohľadávku 6 082,24 eur, obstarávacia cena stavby 13 tis. eur. Dôvod zverenia: správa a údržba. Deň zverenia: deň účinnosti zmluvy od zverenia majetku mesta do správy. Doba zverenia: neurčitá.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie č. 77 –	za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 35
Zverenie stavby Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice,  do správy  Správe  mestskej  zelene  v Košiciach

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pokračujeme bodom 35, je to predložený materiál Zverenie stavby Sadové úpravy Okrsok VIII. sídlisko Dargovských hrdinov Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o majetku obci a Štatútu mesta Košice schvaľuje zverenie stavby Sadové úpravy Okrsok VIII. v zmysle predloženého návrhu, v obstarávacej cene 52 992,49 eur do správy Správe mestskej zelene v Košiciach. Účel zverenia: správa a údržba majetku. Deň zverenia: dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy. Doba zverenia: neurčitá.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 78 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 36
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu Vodovod a kanalizácia – ul. Národná trieda Košice, na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Prechádzame k bodu číslo 36. Je to Zriadenie vecného bremena práva uloženia údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu Vodovod a kanalizácia, ulice Národná trieda Košice, na pozemku vo vlastníctve mesta Košice v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. 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 príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje zriadenie vecného bremena práva uloženia údržby a rekonštrukcie inžinierskych sieti pre stavbu Vodovod a kanalizácia na pozemku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, za jednorazovú finančnú náhradu vo výške 41.092 eur a 98 centov.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 79 –	za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 37
Zriadenie vecného bremena pre stavbu Rekonštrukcia kanalizácie dvora Komenského, Letná,  Park Angelinum, za jednorazovú  finančnú  náhradu za trvalé zriadenie vecného bremena vo výške 1,- €, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pokračujeme ďalej, pod bodom číslo 37 je Zriadenie vecného bremena pre stavbu Rekonštrukcia kanalizácie dvora Komenského, Letná, Park Angelinum, za jednorazovú finančnú náhradu za trvalé zriadenie vecného bremena vo výške jedno euro v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Košice. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. 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, Pravidiel prenajímania mesta Košice a zriaďovaní vecných bremien na nehnuteľnom majetku mesta Košice schvaľuje zriadenie vecného bremena pre stavbu Rekonštrukcia kanalizácie dvora Komenského, Letná, Park Angelinum v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.  podľa predloženého návrhu, za jednorazovú finančnú náhradu za trvalé zriadenie vecného bremena vo výške jedno euro.“

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 80 –	za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 38
Odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia parkoviska pri splave na Jenisejskej ul., vo vlastníctve MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva  mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 38 máme Odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia parkoviska pri splave na Jesenskej ulici vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Nad jazerom, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 euro. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia parkoviska pri splave na Jesenskej ulici na pozemkoch v zmysle predloženého návrhu do vlastníctva Mestskej časti Košice - Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme.

Hlasovanie č. 81 –	za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 39
Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Oštepovej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 39 máme Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ulici Oštepovej Košice vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje odplatný prevod dokončených investícii parkovacích plôch na ulici Oštepovej Košice na pozemkoch v zmysle predloženého návrhu od Mestskej časti Košice - Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro.“

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 82 –	za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 40
Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Krakovskej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 40 máme Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ulici Krakovskej, Košice vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje odplatný prevod dokončených investícii parkovacích plôch na ulici Krakovskej na pozemku uvedenom v návrhu vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh do vlastníctva mesta Košice za jedno euro.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem, hlasujme.

Hlasovanie č. 83 –	za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0
p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 41
Odplatný prevod dokončenej investície Parkovacie státia na Miškoveckej ul. v Košiciach, zrealizovanej v rámci riešenia statickej dopravy, vo vlastníctve MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 41 máme Odplatný prevod dokončenej investície parkovacie státia na Miškoveckej ulici v Košiciach zrealizovanej v rámci riešenia statickej dopravy vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh, Smetanova 4, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje odplatný prevod dokončenej investície parkovacie státia na Miškoveckej ulici v Košiciach zrealizovanej v rámci riešenia statickej dopravy na pozemkoch uvedených v návrhu vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 42
Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska (SO 101-01, SO 102-01, SO 101-02b) „PANORAMA“ – do majetku mesta

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 42 je predložený materiál Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviská, stavebný objekt 101-01, stavebný objekt 102 - 01, stavebný objekt 101 - 02b „Panoráma“ do majetku mesta. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje odplatný prevod stavebných časti objektov po 1) stavebný objekt SO 101 - 01 komunikácie spevnené plochy a parkoviska a časť stavby a stavebný objekt SO 102 - 01 chodníky, časť stavby, zrealizovaných v rámci stavby „Panoráma“ Villa domy, za kúpnu cenu jedno euro, ako aj pozemky podľa predloženého návrhu, v katastrálnom území Nižná Úvrať, pod stavebnými časťami za kúpnu cenu 0,01 eurá na meter štvorcový, vo vlastníctve spoločnosti Panoráma s.r.o. do vlastníctva mesta Košice. Po 2) stavebný objekt SO 101 - 02b komunikácie a spevnené plochy, vetva 5, zrealizovaných v rámci stavby „Panoráma“ obytný súbor II.B etapa, za kúpnu cenu jedno euro, ako aj pozemok podľa predloženého návrhu, v katastrálnom území Nižná Úvrať pod stavebnými časťami, za kúpnu cenu 0,01 eura za meter štvorcový vo vlastníctve spoločnosti Panoráma do vlastníctva mesta Košice.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem, hlasujeme.

Hlasovanie č. 85 –	za: 29, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 43
Odplatný prevod časti  komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska  (SO 101-03, SO 101-01, SO 102-01) „PANORÁMA“ do majetku mesta

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 43 máme Odplatný prevod časti komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska stavebný objekt 101 - 03, SO 101 - 01 SO 102 - 01 „Panoráma“ do majetku mesta. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán starosta Gaj.

p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja len sa chcem spýtať, lebo samotná Panoráma je to určitá uzavretá spoločnosť a nie je mi rozumné, zmyselné, aby za mestské peniaze sa tam pratalo čistilo. To, že to vybudovala jedna firma, developerská, jej povinnosťou bolo vybudovať miesta, komunikácie ku jednotlivým obytným domom. Čiže, preto som sa aj zdržal v minulom bode hlasovania. A tak to urobím aj teraz ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pán riaditeľ, chceš reagovať?

p. Lazúr, riaditeľ MMK - Pán poslanec, je to malá mestská časť. Čiže mesto prevezme od stavebnej firmy a zverí malej mestskej časti komunikácie a chodníky, kde chodí mestská hromadná doprava. Osvetlenie je náš problém. Všetko ostatné malej mestskej časti, čiže Vyšného Opátskeho, ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, ak sa nikto nehlási do rozpravy, 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 schvaľuje odplatný prevod stavebných časti objektov, po 1) SO 101 - 03 Komunikácie a spevnené plochy, zrealizovaných v rámci stavby Panoráma, obytný súbor III. etapa, za kúpnu cenu jedno euro, ako aj pozemky podľa predloženého návrhu v katastrálnom území Nižná Úvrať pod stavebnými časťami za kúpnu cenu 0,01 eura na meter štvorcový vo vlastníctve spoločnosti Panoráma do vlastníctva mesta Košice. Po 2) stavebný objekt SO 101 - 01 Komunikácie a spevnené plochy a parkoviská, časť stavby, a stavebný objekt SO 102 - 01 Chodníky zrealizovaných v rámci stavby Panoráma Villa domy, za kúpnu cenu jedno euro ako aj pozemky podľa predloženého návrhu v katastrálnom území Nižná Úvrať pod stavebnými časťami za kúpnu cenu 0,01 eura na meter štvorcový vo vlastníctve spoločnosti Panoráma do vlastníctva mesta Košice.“

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, hlasujeme.

Hlasovanie č. 86 –	za: 28, proti: 0, zdržali sa: 7

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 44
Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa - informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 05.12.2011

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 44 máme Informáciu o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 180 zo dňa 5. 12. 2011 - nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Je to informácia. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušným ustanovením Štatútu mesta Košice, po A) berie na vedomie informáciu o plnení uznesení číslo 180 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 5. 12. 2011,  po B) ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 180 zo dňa 5. 12. 2011, po C) žiada primátora mesta Košice vypracovať zoznam nájomných zmlúv, ktoré boli uzatvorené za symbolické nájomné po 1. 7. 2009, pri ktorých majú nájomcovia záväzky voči mestu Košice i jeho príspevkovým rozpočtovým organizáciám a obchodným spoločnostiam. Po 2) vypracovať zoznam nájomných zmlúv, ktoré boli uzatvorené za symbolické nájomné pred 1. 7. 2009, pri ktorých majú nájomcovia záväzky voči mestu Košice aj jeho príspevkovým rozpočtovým organizáciám a obchodným spoločnostiam.“ (pozn. mimo zvukový záznam bolo prečítane „Termín jeden krát ročne.“)

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem, poprosím hlasujme.

Hlasovanie č. 87 –	za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 45
Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto priamym predajom

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 45 máme Určenie spôsobu prevodu časti majetku v katastrálnom území Severné mesto priamym predajom. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami a zákonom o majetku obcí, schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice v zmysle predloženého návrhu priamym predajom podľa príslušných ustanovení zákona o majetku obcí.

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 88 –	za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 46
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Košické Hámre formou priameho predaja

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 46 máme materiál Určenie spôsobu prevodu pozemkov v katastrálnom území Košické Hámre formou priameho predaja. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí, schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice v zmysle predloženého návrhu formou priameho predaja.“

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem. Nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 89 –	za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 47
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj budovy (bývalej kotolne) a pozemku v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 47 je Určenie spôsobu prevodu priamy predaj budovy bývalej kotolne a pozemku v katastrálnom území Jazero na Azovskej ulici číslo 1/A. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy,  uzatváram ju a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice a to priamym predajom budovy bývalej kotolne v zmysle predloženého návrhu na Azovskej ulici číslo 1/A.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 90 –	za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod 48
Prevod pozemku pod stavbou garáže v k. ú. Terasa pre Ing. Andreu Keltikovú

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 48 je Prevod pozemku pod stavbou garáže v katastrálnom území Terasa pre Ing. Andreu Keltikovú. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod pozemku v zmysle predloženého návrhu, vo vlastníctve mesta Košice pre Ing. Andreu Keltikovú v  zmysle identifikačných údajov uvedených v návrhu za kúpnu cenu vo výške 1026, pričom Ing. Andrea Keltiková je podľa výpisu z listu vlastníctva uvedeného v návrhu vlastníčkou stavby garáže nachádzajúcej sa, na ktorej sa nachádza daný pozemok.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem, prosím hlasujme.

Hlasovanie č. 91 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 49
Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. Romanom Romancom v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 49 je Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v katastrálnom území Terasa a Ing. Romanom Romancom v katastrálnom území Pereš z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán starosta poslanec Karabin.

p. Karabin, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja len chcem upresniť. Jedná sa o niekoľko rokov starú záležitosť. Ešte spred roka 2006. Stalo sa to, že v minulosti Mestská časť Pereš užívala ihrisko a zistili sme, že časť ihriska, ktorú sme užívali v roku 2004, 2005, 2006, ešte aj predtým, nám vôbec nepatrila. Takže ten, kto dal do správy Mestskej časti Pereš, neskontroloval skutkový stav, že nám to nepatrí. Ale bolo to ohradené. K tomuto pozemku sa roka 2006 dostal pán Ing. Roman Romanec. A ten žaluje mestskú časť. Sú tam nejaké minimálne 3 súdne spory o bezdôvodné obohatenie, že sme niečo užívali bez právneho titulu. Niečo podobné možno ako v Ťahanovciach cirkev, ktorá má pozemok pod bytovým domom. Takže je to nejaký 10. rok už skoro. Je to na súde. Hovorím,  niekoľko súdnych sporov je s tým spojených. Mesto Košice v minulosti malo, hľadalo nejakú náhradu. Minulé vedenie alebo vedenie ešte za pána Knapíka, nepodarilo sa nič nájsť. Je to nejaký 10. rok. Toto vedenie našlo pozemok. Ja nehovorím, že je to presne náhrada. Je tam aj nejaký doplatok. Ale našiel spôsob, ako uspokojiť pána Ing. Romana Romanca. Čo sa týka tohto, ja budem hlasovať samozrejme „Za“. Budem súhlasiť s tým, aby mestská časť mala plnohodnotné ihrisko. Aj tých 18 árov nám tam chýba k tomu. Ale čo budem žiadať, aby do kúpnej zmluvy bolo zakomponované, že pán Ing. Roman Romanec ukončí všetky súdne spory ohľadom ihriska s Mestskou časťou Košice - Pereš, a že Mestská časť Pereš nebude finančne doplácať, podľa nášho názoru to má byť 5 tis. eur, podľa toho, čo predložil do komisií a poslancom, takto má byť nejakých  do 50 tis. eur. Skrátka, že nebudeme nič doplácať za to, že sme užívali 18 árov, tzn. časť ihriska nejaké 3 roky. Takže som za tú výmenu s pánom inžinierom aj s doplatením za to, že dostane niečo z Mestskej časti Košice - Západ, ale nebude žalovať Mestskú časť Košice - Pereš. Zruší všetky súdne spory a nebude žiadať žiadnu finančnú náhradu od Mestskej časti Košice - Pereš.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ja poprosím naše právne oddelenie, aby sa k tomuto vyjadrilo. Na konci rozpravy. Nasleduje pán poslanec Gibóda. Nech sa páči pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Neviem, možno, že či je to otázka na vedenie mesta alebo na pána Karabina. Ja tiež tomu veľmi presne nerozumiem. Tu sa v tomto uznesení uvádza, že mesto Košice ide odovzdať tomu pánovi Romancovi pozemky a budovy v hodnote 140 tis. eur, hodnota podľa znaleckého posudku pozemkov pána Romanca je 70 tis. eur. Finančný rozdiel v prospech mesta by mal byť 68 tis. eur, ale tak isto sú tu spomenuté aj bezdôvodné obohatenie za roky 2004 až 14 vo výške 47 tis. eur. Teda by som sa chcel opýtať, v akej výške konkrétne bude nejaké to doplatenie zo strany pána Romanca a akým spôsobom táto dohoda, ako pán Karabin povedal, bude zabezpečovať to, že to ochráni mestskú časť alebo prípadne aj mesto Košice od ďalších prípadných súdnych sporov v tejto veci. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Poprosím pani doktorku Medvecovú o vyjadrenie k tomuto materiálu.

p. Medvecová, vedúca právneho a legislatívneho referátu - Dobrý deň, vážená pani námestníčka, vážený poslanecký zbor. Mesto Košice môže dať podmienky do takejto zmluvy. Len ide o to, či druhá strana na nich pristúpi. Takže, ako podmienky do zmluvy samozrejme je možné zakomponovať, len s tým musí súhlasiť druhá zmluvná strana.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ale to nie je  predmetom tohto materiálu. To je už pri samotnom podpise zmluvy. S faktickou pán poslanec Karabin.

p. Karabin, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ja by som chcel reagovať na pána poslanca Gibódu. Ako to bolo prezentované, že sa jedná o nejakú náhradu od roku 2004 do 2014, tak to nie je pravda. Lebo od roku 2007 túto časť ihriska tých 18 árov, tu spornú, Mestská časť Pereš nijako nevyužívala. Je to oplotené, ten pozemok je zarastený, čiže naozaj neviem odkiaľ vyšiel ten odhad tých 47 tis. alebo koľko tisíc eur. Ale nie je to pravdivé. Mestská časť Pereš od roku 2007 tento pozemok neužíva z dôvodu pretrvávajúceho súdneho sporu, resp. sporov.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Nech sa páči, dám slovo pánovi námestníkovi ako predkladateľovi materiálu.

p. Petruško, námestník primátora - Ďakujem pekne. Dáme žiadosť zo strany Mestskej časti Pereš za úhradu rokov 2005, 2006 tak, ako ste vraveli, pán starosta.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Nech sa páči, pán poslanec Brixi, faktická poznámka.

p. Brixi, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, súhlasím s tým, čo bolo povedané, aj s predrečníkmi. Aby sme sa niekam posunuli, pokiaľ by nebolo teda vyhovené žiadosti Mestskej časti Pereš, pán primátor má stále možnosť takéto uznesenie nepodpísať. Takže myslím si, že sa posuňme ďalej, nech sa nejako rozhodneme. A pokiaľ by hrozilo, že by mal niekto v súdnom spore pokračovať, pán primátor môže takéto rozhodnutie zastupiteľstva vetovať svojim podpisom. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ viem, pán primátor má na to takých 10 dní, aby na to reagoval. Verím, že to stihne za ten čas. Preto sa chcem iba opýtať, či ja som nadobudol dojem, že týmto bodom a týmto schválením ideme vyriešiť dlhoročný problém Mestskej časti Pereš a teraz po vystúpení aj právničky Magistrátu mesta Košice, mám dojem, že vyriešime zámenu týchto pozemkov, ale nevyriešime ten dlhoročný spor, ktorý je medzi Mestskou časťou Pereš, medzi mestom a medzi týmto súkromným vlastníkom. Nie je toto tiež súčasťou tejto dohody? Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Nech sa páči, chce ešte niekto reagovať z právneho oddelenia? Pani Ing. Verešová z majetkovoprávneho oddelenia, nech sa páči.

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Vážený poslanecký zbor. Tu ide o finančný rozdiel, ktorý musí zaplatiť pán Romanec. Je vo výške 68 105 eur. Touto zámenou vlastne sa dorieši, dá sa povedať, ten dlhoročný súdny spor, pretože ak by sa nedoriešila táto zámena, tak vlastne pán Romanec, by naďalej pokračoval v súdnom spore, aby naďalej požadoval to bezdôvodné obohatenie. To, že či je tá suma vypočítaná   tých  47 400 eur, za aké obdobie je vypočítaná, že či ten pozemok je užívaný alebo nie je užívaný mestskou časťou, tak to je, predpokladám, že je predmetom toho súdneho sporu, ktorý vedie mestská časť s pánom Romancom. Čiže my do tohto súdneho sporu nie sme priamo zainteresovaní, pretože ide vyslovene o súdny spor medzi mestskou časťou a medzi pánom Romancom, ako vlastníkom tohto pozemku. My sme sa len snažili napomôcť mestskej časti v tom, aby bolo možné z nejakého titulu ukončiť súdny spor a ten bude možné ukončiť práve uskutočnením tejto zámeny. A čo sa týka toho finančného vysporiadania, tak samozrejme, tak ako povedala kolegyňa z referátu právneho, tak je možné to dať do tej zmluvy ako podmienku, aby si nežiadal ten pán Romanec to bezdôvodné obohatenie. Ale záleží to od toho, či to uzná alebo neuzná, ako jednu zo zmluvných podmienok.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Mestské zastupiteľstvo rieši vzťah mesto Košice - pán Romanec. Nie vzťah mestská časť. Keďže mestská časť je samostatný subjekt, právny. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Tak ja by som sa ešte raz teda opýtal pána poslanca, starostu Mestskej časti Pereš, pána Karabina, či odporúča nám poslancom schváliť tento bod? Či si myslí, že naozaj pomôže pri vyriešení toho dlhoročného sporu a odvráti ďalšie súdne spory pre Mestskú časť Košice - Pereš? Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pán starosta, sa musíte faktickou prihlásiť, keď chcete odpovedať. Nech sa páči, pán starosta Karabin.

p. Karabin, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem. Zaujímavá otázka. Naozaj, určite sa nechceme s niekým súdiť. Minimálne to pomôže v tom, ako nám povedala kolegyňa z mesta Košice, že skončia súdne spory. Čo sa týka výšky odplaty, ja netuším, čo pán Romanec bude od mestskej časti požadovať. Môže to byť 5 tis. eur, môže to byť 47 tis. eur. Ak by to bolo 47 tis. eur. to je skoro tretina nášho rozpočtu, čo by bolo neprijateľné. Ako hovorí kolega, je to ale iný problém. 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Pán starosta, pán poslanec Halenár v rozprave.

p. Halenár, poslanec MZ - Aby to nebolo málo komplikované, tak vlastne ten náhradný pozemok je v katastri Mestskej časti Západ. A Mestská časť Západ, nie je tu totižto pán poslanec Jakubov, nesúhlasí s tou zámenou. Tak len aby ste aj tieto veci zobrali potom do úvahy. Že pozemky, ktoré sú niekde na Pereši a sú zarastené alebo ohradené, alebo neviem čo, sú zamieňané za pozemky v katastri Západ, ktoré zrejme alebo možno časom budú stavebné parcely. Tak len toľko.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Nech sa páči faktická, pán starosta Karabin.

p. Karabin, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Keď poviem, prečo asi nechcel pán Romanec súhlasiť, samozrejme, má doplatiť ten rozdiel. Hej? To je jedna vec. Len druhá vec je, Mestská časť Košice - Západ to má, dala do prenájmu. A má z toho nejaký úžitok z nájmu. Preto Mestská časť Západ nesúhlasí. Prišla by o nájomné.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Všetci sme si prečítali v materiáli stanovisko Mestskej časti Západ. Faktická, pán poslanec Dečo.

p. Dečo, poslanec MZ - Nechcem zdržiavať, ale myslím si, že toto je prvý krok, ktorý umožňuje tento problém vyriešiť a to neznamená, že je to posledný krok. Takže ja by som bol za to, aby sme to schválili.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, ak už nikto, 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 zámenu nehnuteľností vo vlastníctva mesta Košice pozemkov registra C podľa predloženého návrhu do vlastníctva Ing. Romana Romanca, bytom Muškátová 4, Košice za nehnuteľnosť vo vlastníctve Ing. Romana Romanca, pozemkov registra C podľa predloženého návrhu do vlastníctva mesta Košice s finančným vyrovnaním vo výške 68.105,35 € v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je potreba zachovať ihrisko ako jediné významné športovo-rekreačné zariadenie Mestskej časti Košice - Pereš. Keďže v súčasnej majetkovoprávnej situácii je problematické obstarať pozemok takej veľkosti pre športovo-rekreačné zariadenie podobného významu slúžiace verejnosti.“

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, poprosím hlasujme.

Hlasovanie č. 92 –	za: 22, proti: 0, zdržali sa: 11

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie nebolo schválené. Je to osobitý zreteľ.
- - -

Bod č. 50
Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Lenártová, námestníčka primátora - Prechádzame k bodu 50 Prevod pozemkov v katastrálnom území Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, spoločnosť s ručením obmedzením z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Brixi.

p. Brixi, poslanec MZ - Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia, došiel mi, asi ako viacerým z vás, mail od pána inžiniera Biroša, ktorý ma v ňom požiadal o možnosť vystúpenia v časovom limite troch minút na tomto zastupiteľstve. Že by som vás chcel poprosiť o procedurálny návrh schválenia alebo neschválenia jeho vystúpenia. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, čiže je všeobecný súhlas k vystúpeniu? Áno, nech sa páči, poprosíme pána Biroša.

p. Biroš, konateľ spoločnosti BIRENTAL, s.r.o. - Dobrý deň. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za možnosť vystúpiť na tomto zasadnutí. Som Ing. Daniel Biroš. Som konateľ spoločnosti BIRENTAL, s.r.o. Minulý týždeň uviedol denník Korzár článok, kde boli uvedené mylné a nepravdivé informácie ohľadom predaja pozemku v prospech mojej spoločnosti. Boli to informácie, ktoré neboli vecné a zavádzajúce. Ak by o tento pozemok mal záujem niekto iný, nie syn bývalej starostky, by to nebol problém. Ak mám záujem oňho, ja, to problémom je. Stal som sa obeťou politického boja a nenávisti. Dovoľte mi, aby som povedal svoj názor na danú prejednávanú vec. V roku 2010 som dostal možnosť prenajať si budovy bývalého štátneho majetku, o ktoré 10 rokov nemal nikto záujem. Po dlhej dobe sme do toho investovali veľa finančných prostriedkov, času a energií. A spravili sme z týchto budov hodnotné nehnuteľnosti. V roku 2014 som mal možnosť si tieto budovy, kúpiť, čo som aj využil. Spolu s budovami sme kúpili aj pozemky pod budovami a vecné bremeno na právo prechodu a prejazdu na danej nehnuteľnosti. Už od doby, keď sme sa stali majiteľmi budov, sme mali záujem kúpiť danú parcelu. No nemali sme na to dostatočné finančné prostriedky. Po rokovaní s bankou nám banka prisľúbila prostriedky na to, aby sme tieto parcely kúpili. Na základe toho sme dali žiadosť na mesto Košice, kde bol vyhotovený znalecký posudok s danou sumou. Na základe rozhodnutia majetkovej komisie mesta, bola táto suma zvýšená, čo akceptujeme, aj keď je to dosť finančne zaťažujúce. Sme mladá spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 30 zamestnancov. Máme vízie a ciele. Kúpou tohto pozemku vytvoríme ďalšie pracovné miesta pre Košičanov. Dovoľte mi, pani poslanci, aby som vás poprosil, aby ste rozhodli, čo je najdôležitejšie pre Košice, pre mestskú časť a pre našu spoločnosť. Ďakujem pekne.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Ešte niekto v rozprave chce vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušným ustanovením zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice, schvaľuje prevod nehnuteľností pozemkov vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, v katastrálnom území Poľov pre spoločnosť BIRENTAL s.r.o., so sídlom Kameničná 2, za kúpnu cenu vo výške 103 710 eur, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je využívanie pozemkov v uzatvorenom areáli, kde sa nachádzajú stavby vo vlastníctve spoločnosti. Pozemok C KN časť parc. 865/1 bol zameraný geometrickým plánom číslo 123/2014 zo dňa 15. 12. 2014, overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, pod číslom 1135/2014 zo dňa 17. 12. 2014.“

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 93 –	za: 29, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 51
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. Editu Rezešovú, rodenú Vranajovú

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 51 máme Prevod pozemku v katastrálnom území Terasa pre Mgr. Editu Rezešovú, rodenú Vranajovú. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. 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 prevod pozemku registra C podľa predloženého návrhu pre Mgr. Editu Rezešovú, rodenú Vranajovú, za kúpnu cenu 280 eur.“

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 94 –	za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -
		
Bod č. 52
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 52 máme Prevod pozemkov v katastrálnom území Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou svätého Gorazda a spoločníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, vytvorených na základe geometrického plánu číslo 178/2014 zo dňa 21. 7. 2014  podľa predloženého návrhu, za nehnuteľnosti vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosti svätého Gorazda a spoločníkov, časti pozemku registra C podľa predloženého návrhu vytvorených na základe geometrického plánu podľa predloženého návrhu do vlastníctva mesta Košice, s finančným vyrovnaním vo výške 243,24 eur v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v zosúladení vlastníctva užívania pozemkov vo vlastníctve mesta Košice a Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti svätého Gorazda a spoločníkov.“

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 95 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 53
Odpredaj majetku mesta Košice - elektrického nadzemného vzdušného vedenia, vrátane podperných bodov v úseku Haniska - Ľudvíkov dvor spoločnosti VSD, a.s.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 53 máme Odpredaj majetku mesta Košice - elektrického nadzemného vzdušného vedenia vrátane podporných bodov v úseku Haniska Ľudvíkov dvor spoločnosti Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. 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 predaj majetku mesta Košice vzdušného vedenia 22 kV o celkovej dĺžke 6 tis. metrov, umiestneného na šesťdesiatich podperných bodoch podľa predloženého návrhu, do výlučného vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice za kúpnu cenu jedno euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem. Zrealizovaným prevodom bude možné úplné zdemontovanie vzdušného vedenia v dĺžke 5 tis. metrov v úseku od meniarne E pri Poľove až po meniareň F v areáli DPMK, ktoré je v havarijnom stave a žiada si absolútnu rekonštrukciu. Týmto spôsobom sa vyrieši dlhoročný problém obyvateľov Pereša a tiež ostatných vlastníkov parciel, cez ktoré prechádza toto vedenie.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, poprosím hlasujeme.

Hlasovanie č. 96 –	za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 54
Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 54 máme Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Jazero pre spoločnosť Dajan SK, spoločnosť s ručením obmedzeným. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ja by som iba chcel poprosiť tých, čo pripravujú materiály najmä tie grafické prílohy, aby napr. boli tam vysvetlivky alebo legendy alebo, aby to bolo v nejakej lepšej grafickej úprave, pretože niekedy je dosť ťažké sa vyznať z toho, čo tam je naznačované a akým spôsobom je to tam naznačované, a akým spôsobom je to naskenované. A nie je čitateľné to písmo a človek nevie na čo sa díva. Ďakujem veľmi pekne.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem za pripomienku. Ak už sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy predaj pozemku v zmysle predloženého návrhu pre spoločnosť Dajan SK, za kúpnu cenu 24.265 eur.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 97 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 55
Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť E-Cent, s.r.o. 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 55 máme Priamy predaj pozemku v katastrálnom území Jazero pre spoločnosť E-Cent, spoločnosť s ručením obmedzeným. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, nech sa páči, pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ja by som sa chcel iba opýtať, pretože mám pocit, že to sa jedná o tú istú prílohu k tomuto materiálu. A teraz si nie som istý, že predali sme vedľajší pozemok, keď si dobre pamätám tú prílohu, jednej spoločnosti? Druhý predávame druhej spoločnosti? Teda by som poprosil o vysvetlenie.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Áno, sú to asi susediace spoločnosti. Dobre hovorím? A susediace pozemky, takže vlastne topografická mapa je rovnaká tým pádom.

p. Gibóda, poslanec MZ - A keď sa môžem opýtať, dochádza k sceľovaniu toho veľkého pozemku? Alebo, nerozumiem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Nech sa páči pani Ing. Verešová.

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Odpredáva sa v podstate tento úzky pásik, ktorý je identický, dá sa povedať, pre obidve tieto prílohy. S tým, že tento pásik bol rozdelený medzi 2 spoločnosti. Časť z tohto pozemku 327/6 kupuje spoločnosť Dajan s.r.o. a pozemok 327/7 kupuje zase spoločnosť E-Cent s.r.o. Tento vlastne pozemok bol rozdelený geometrickým plánom. Čiže po schválení prevodu už bude zapísaný ako novovzniknutá parcela do katastra nehnuteľností spolu s kúpnou zmluvou.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Gál.

p. Gál, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ja len ku kolegovi poslancovi Gibódovi. V podstate je to len pokračovanie, ak si dobre pamätám, zo septembrového zastupiteľstva, kedy sme schválili, že to budeme predávať formou priameho predaja. A tam bola presne rovnaká situácia vlastne. Je to len vďaka tej lokalizácii týchto dvoch firiem, že teda si skupujú navzájom pozemky, tak by si mal lepšiu logistiku. Ale to je vlastne pokračovanie toho zastupiteľstva.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujeme pekne za informáciu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v zmysle príslušných ustanovení zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy predaj pozemku v zmysle predloženého návrhu pre spoločnosť E-Cent s.r.o., za kúpnu cenu 11.780 eur.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 98 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 56
Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1109 zo dňa 08.09.2014

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 56 máme Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 1109 zo dňa 8. 9. 2014. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 1109 zo dňa 8. 9. 2014 v časti schvaľuje nasledovne: slová „Dais Invest s.r.o.“ sa nahradzujú slovami „Office Point 8 s.r.o.“ a slová „za kúpnu cenu 15.750 eur“ sa nahradzujú slovami „za kúpnu cenu 8.190 eur.“

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne. nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 99 –	za: 31, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 57
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ladislava Mateja a Ingrid Matejovú, rodenú Gofovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 57 máme Prevod pozemku v katastrálnom území Terasa pre Ladislava Mateja, Ingrid Matejovú, rodenú Gofovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, 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 pozemku v zmysle predloženého návrhu, do bezpodielového spoluvlastníctva Ladislava Mateja a Ingrid Matejovej, rodenej Gofovej, za kúpnu cenu 
4 134 €. Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom sú najmä nasledovné skutočnosti: pozemok je súčasťou oplotenej záhrady, ktorú žiadateľ dlhodobo užíva. Pozemok nie je samostatne využiteľný pre potreby mesta Košice.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie č. 100 –	za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 58
Prenájom pozemku na Nám. L. Novomeského v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE za účelom realizácie a prevádzkovania fitness parku

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 58 máme Prenájom pozemku na námestí Laca Novomeského v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDINGS CLUB KOŠICE, za účelom realizácie a prevádzkovania fitnes parku. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice schvaľuje prenájom časti pozemku  v zmysle predloženého návrhu, na účel realizácie a prevádzkovanie fitnes parku na dobu nájmu 20 rokov. Cena za prenájom jedno euro rok za celý predmet nájmu, pre Kulturistický ODDIEL VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizácia fitnes parku na prenajatom pozemku z vlastných finančných prostriedkov, jeho verejný charakter a bezplatné poskytovanie širokej verejnosti na podporu zdravého životného štýlu.“

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 101 –	za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 59
Prenájom pozemkov v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie protipovodňových opatrení na rieke Hornád

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 59 máme Prenájom pozemkov v katastrálnom území Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik š. p., za účelom realizácie protipovodňových opatrení na rieke Hornád. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. 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 prenájom časti pozemku podľa predloženého návrhu, v katastrálnom území Stredné mesto zapísaných na LV číslo 11389 a 10527. Celková výmera prenajatých pozemkov 16 686 m². Účel nájmu: realizácia protipovodňových opatrení na rieke Hornád, ochrana intravilánu mesta Košice. Doba nájmu: neurčitá. Cena za prenájom jedno euro na rok, za celý predmet nájmu pre Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Hraničné námestie 8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je verejnoprospešný charakter stavby.“

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.

Hlasovanie č. 102 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 60 
Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GOOD ANGELS s.r.o. za účelom jej prevádzkovania

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 60 máme Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GOOD ANGELS s.r.o. za účelom jej prevádzkovania. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči pán poslanec Gál.

p. Gál, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Mal by som nejaký dotaz, ani nie tak k uzneseniu, lebo to je ako v pohode. Myslím, že Dana Jendrichovská, GOOD ANGELS, robia vynikajúcu robotu, čiže k uzneseniu nemám žiaden dotaz. Skôr ku dôvodovej správe, v ktorej sa píše, že táto spoločnosť si chce započítať náklady za rekonštrukciu a po dobu troch rokov, ako keby žiadala od mesta 4 500 eur za mesiac. Ale nikde v uznesení to nie je, len v dôvodnej správe. A tomu som nerozumel teda, keby ste mi to vedeli vysvetliť, čo vlastne to znamená, či to nejako sa objaví v zmluve alebo neviem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Nech sa páči, pán riaditeľ magistrátu.

p. Lazúr, riaditeľ MMK - Pán poslanec, to vyplynulo z toho, že takto bola koncipovaná prvotná žiadosť Danax, resp. GOOD ANGELS už teraz. A mesto toto neakceptovalo. Čiže týmto uznesením len schvaľujeme nájom za jedno euro s tým, že je to na tie 3 roky a hlavne pre mládežnícky šport. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Ak už nikto nemá nič do rozpravy, 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 prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach  podľa predloženého návrhu. Účel prevádzkovania na športové a kultúrno-spoločenské účely. Doba nájmu: 3 roky. Cena za prenájom: jedno euro na rok, za celý predmet nájmu pre GOOD ANGELS s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie, oprava a údržba športovej haly slúžiacej širokej verejnosti na športové a kultúrne vyžitie a zároveň podpora športu v súlade s koncepciou rozvoja športu schválenou Mestským zastupiteľstvom v Košiciach.“

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie č. 103 –	za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 61
Predaj nebytového priestoru pre bea vukusic, s.r.o. v dome  na  Hlavnej ulici č. 18

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 61 máme Predaj nebytového priestoru pre nájomcu bea vukusic s. r. o. na ulici Hlavná číslo 18. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.

p. Kandráč, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 182/93 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Štatútu mesta Košice, schvaľuje prevod vlastníctva nebytového priestoru číslo 12 podľa predloženého návrhu v katastrálnom území Stredné mesto a vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach zariadeniach domu v alikvotnej časti pozemku podľa predloženého návrhu pre nájomcu bea vukusic za kúpnu cenu 86.800 eur.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie č. 104 –	za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 62
Zrušenie uznesenia MZ č. 871 zo dňa 16.12.2013 – Predaj nebytového priestoru v dome na ul. Podtatranského č. 2

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 62 máme Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 871 zo dňa 16. 12. 2013 Predaj nebytového priestoru v dome na ulici Podtatranského číslo 2. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. 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 ruší uznesenie číslo 871 zo dňa 16. 12. 2013.“ 

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie č. 105 –	za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
- - -

Bod č. 63
Kúpa spoluvlastníckeho podielu  na pozemku, parc. č . 2954/7  k NP č.12-1, k NP č. 12-5, k NP č. 12-6  na Laboreckej 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Pod bodom číslo 63 máme Kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 2954/7 k nebytovému priestoru číslo 12 - 1, k nebytovému priestoru číslo 12 - 5, k nebytovému priestoru číslo 12 - 6 na Laboreckej ulici číslo 1. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram ju 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 kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemku p. č. 2954/7 podľa predloženého návrhu od spoločnosti Slovak Telekom a.s. so sídlom Bajkalská ulica číslo 28, Bratislava, za kúpnu cenu 1.207,15 eur.

p. Lenártová, námestníčka primátora -  Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie č. 106 –	za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
- - -

Bod č. 64
Interpelácie poslancov MZ

p. Lenártová, námestníčka primátora - Prechádzame k bodu 64 a je tu priestor na vaše interpelácie. Nech sa páči, máte ich možnosť predniesť ústne, ale povinnosť predniesť písomne. Pán poslanec Ihnát.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne pani viceprimátorka. Dovoľte prednesiem 8 interpelácií. Aké relevantné kroky sa doposiaľ vykonali na zistenie majiteľov pozemkov správcu cesty na Aničku od ťahanovského mosta k prameňu Gajdovka? Kedy konečne tú cestu aspoň vyspravíme? Dostal som odpoveď pani viceprimátorka, ale nie som s ňou spokojný. Už dvakrát som dostal odpoveď. A nemôžem, ako poslanec tohto zastupiteľstva, byť s touto odpoveďou spokojný. Hľadajme riešenia. 
Za druhé. Kedy Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach bude predložená kompletná koncepcia riešenia rómskej problematiky, a akým spôsobom doriešime nelegálnu osadu, rómsku osadu Mašličkovo pri Luníku IX? 
Tretia otázka, tretia interpelácia. Akú súčinnosť poskytne mesto Košice k doriešeniu legálnosti obývania časti Majetkár pri sídlisku Ťahanovce, privádzač od Prešova? Očakávame naozaj súčinnosť mesta Košice, aby sme konečne vyriešili, či tí ľudia tam bývajú legálne, nelegálne a dostali ich preč. Ak sú tam nelegálne, tak preč. A tým pádom zachránime aj ľudské životy, keď vieme, že sme tam urobili plot vlastne, cez  Národnú diaľničnú spoločnosť a sa robilo na dvakrát. Myslím za štátne peniaze. Takže nechcem hovoriť ďalej. 
Za štvrté. Uvažuje sa konečne vypratanie územia Sadu mládeže pri Metre, Sídlisko Ťahanovce? Tam som bol trošku zainteresovaný, sám som bol zainteresovaný v tom, že som zabezpečil cez životné prostredie rozhodnutie a teraz by som mal byť zainteresovaný v tom, aby som znovu opätovne oslovil týchto majiteľov pozemkov,  aby umožnili vstup na tieto pozemky, aby sme mohli tam niečo konať. Takže chcem vedieť vlastne, v akom stave to je? A či sa niečo bude hýbať? 
Za piate, piata interpelácia. Má mesto Košice informáciu o problematike výskytu diviačej zveri pohybujúcej sa na Sídlisku Ťahanovce? Aké kroky vie podniknúť mesto v spolupráci so správcom ťahanovského lesa Mestskými lesmi? Čiže naši, štatutár aj poslanci, urobili kroky k tomu. Čiže zvolali stretnutie s Poľovníckym zväzom, atď., ale jednoducho treba nájsť riešenie. Odchyt, odstrel, legislatíva 800 metrov od obydlia, atď., atď. 
Šiesta interpelácia. Ako ďalej s trolejbusovou dopravou v Košiciach? Sú šepkandy, že vraj končí. Počíta mesto Košice s trolejbusovou dopravou aj naďalej? Občanov to veľmi zaujíma. Aj mňa, samozrejme. 
Siedma interpelácia. Vznikajú výtlky na cestách, už teraz. Po zime počíta sa z ich vysprávkami? A od kedy asi? 
Ôsma interpelácia. Ako sú využití procesne zatriedení vodiči električiek, ktorí v súčasnosti z dôvodu renovácie električkových tratí neplnia funkciu vodiča električky? Mňa, ako ešte stále člena dozornej rady to veľmi zaujíma. Ďakujem veľmi pekne.


p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, poprosím písomne interpelácie odovzdať. Nech sa páči ďalej, pán poslanec Petrvalský.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja budem mať len 3 interpelácie. Nie je toho veľa. Rád by som sa pána primátora spýtal, či sa viedli rokovania s firmou Ludovika Energy? Preto, lebo poslali poslancom dopis so žiadosťou o ich podporu. 
Po druhé. Rád by som sa prihovoril za žiadosť obyvateľov Mestskej časti Košice - Kavečany a návštevníkov košickej ZOO, aby sa konečne pristúpilo k vybudovaniu obchvatu Mestskej časti Košice - Kavečany. 
Po tretie. Rád by som sa opýtal, či mesto Košice dostalo petíciu občanov Mestskej časti Košice - Sever za zákaz prevádzkovania hazardných hier? Ak áno, v akom stave sa nachádza? Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Polaček.

p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Mám 3 interpelácie. Prvá sa týka memoranda o spolupráci pri ďalšom rozvoji územnej lokality Anička v Košiciach. Toto memorandum, ktoré bolo podpísané tri dni pred voľbami 12. novembra rozpráva o tom, aké má vízie a zároveň hovorí o tom, že sa nachádza v katastri Mestskej časti Košice – Sever, oddelené Kostolianskou cestou, atď., rôznymi ulicami až po Vodárenskú. Ma zaujíma, prečo Mestská časť Košice - Sever nie je zmluvným partnerom tohto memoranda, nakoľko sa jedná o územie Mestskej časti Košice - Sever? To je prvá interpelácia. 
Druhá interpelácia. Druhá interpelácia smeruje na pani námestníčku. Naozaj, žiadam predstaviť, predložiť, nejakým spôsobom, rozprávať, ukázať teda koncepciu. Teda, takto. Žiadam predstaviť a predložiť koncepciu a ciele podpory športu v roku 2015 až 2020, aj v rámci kandidatúry Košice - Európske mesto športu. 
A tretia interpelácia smeruje na pána primátora. Tu žiadam vysvetliť, prečo k  prípravnému výberu združenia Občianskeho združenia Kostolianska z 15.10.2014, ktorí písali mestu Košice otvorený list a zároveň ho podali cez podateľňu Magistrátu mesta Košice, mesto Košice neodpovedalo. Žiadam zároveň doručiť obratom odpoveď aj mne. Ešte raz 15.10. písalo toto združenie otvorený list. Prešli tri mesiace.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, pán poslanec Rusnák.

p. Rusnák, poslanec MZ – Ďakujem. Moja interpelácia je na primátora mesta, ak nejaké sankčné opatrenia vyvodilo, resp. vyvodí mesto Košice voči dodávateľovi stavby firme Dúha a.s. za nedodržanie časového harmonogramu stavby Košice modernizácia električkových tratí. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Moja prvá interpelácia je voči pánovi primátorovi mesta Košice. Týmto vás chceme požiadať o informáciu, prečo mesto a mestským organizáciám zriadené a spravované stránky a kontá na sociálnej sieti Facebook, zdieľajú vaše súkromné statusy, fotky a fotoalbumy. Na základe toho vás žiadame o zaslanie a zverejnenie etického kódexu, ktorým sa riadia administrátori a zodpovedné osoby za správu týchto mestských a mestskými organizáciami spravovanými stránkami na sociálnych sieťach. Zároveň vás žiadame o zaslanie menovitého zoznamu všetkých administrátorov a zodpovedných osôb za správu týchto mestských a mestskými organizáciami spravovanými stránkami na sociálnych sieťach, tak, aby bolo zrejmé, z ktorej organizácie pochádzajú, za aké stránky sú zodpovední a komu sa za svoju prácu zodpovedajú. Tiež uviesť meno a pracovnú pozíciu tohto nadriadeného. Ďakujem veľmi pekne. 
A čo sa týka druhej ešte interpelácie, neviem, že či je to interpelácia alebo dopyt, ako som navrhoval bod s názvom Kalamita v meste Košice. Ja viem, že pre niektorých to možnože bol úsmevné, ale ja som reálne videl babky, ktoré idú do volebnej miestnosti v sobotu a šmýkajú sa po chodníku a padajú na zadok. A mne to smiešne neprišlo. Preto chcem interpelovať pána primátora, prípadne námestníkov primátora, akým spôsobom je vykonávaný dohľad nad spoločnosťou Kosit, ktorá by si mala plniť tieto svoje úlohy v čistení chodníkov a cestných komunikácií. A aké sankcie budú alebo sú voči nim vyvodzované, keď tieto práce nevykonáva. Ďakujem veľmi pekne.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, pán poslanec Špak.

p. Špak, poslanec MZ - Dobrý večer prajem. Mám interpeláciu na kolegu Petruška, môžem? Kto bude zodpovedný za prípravu alternatív k zámene pozemkov s cirkvou, prípadne pokračovanie dnešného bodu číslo 30? Takže, kto bude zodpovedný za prípravu toho, tých alternatív k zámene? Moja adresa je info@spak.sk.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. To uvediete do vašej písomnej interpelácie.

p. Špak, poslanec MZ - Mám, ďakujem. Pekný večer.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, ešte pán poslanec Polaček.

p. Polaček, poslanec MZ - Ospravedlňujem, dám to písomne. Pošlem mailom kolegyniam vašim. V úvode tohto rokovania vznikla polemika o e-mailových adresách. Teda ja by som chcel, aby mi bolo doručené, akým spôsobom občania majú registrovať svoje e-mailové adresy, aby nešli do spamových košov. Ďakujem pekne.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nech sa páči, dajte svoju interpeláciu písomne. Ďakujem pekne. 
- - -

Bod č. 65
Dopyty poslancov MZ

p. Lenártová, námestníčka primátora - Tak prechádzam k bodu číslo 65 a dávam priestor na vaše dopyty. Nech sa páči, pán poslanec Petrvalský.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pekne pani námestníčka za slovo. Mám dopyt na riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice. Obyvatelia Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, pracujúci vo firme HOWE Slovakia s.r.o., ako aj Mestskej časti Košice - Ťahanovce ma požiadali o predlženie linky číslo 25 až na Hanojskú ulicu, cez Americkú a Ázijskú triedu, kvôli rannej dochádzke do práce. 
To je jeden dopyt. A druhý budem smerovať riaditeľovi Bytového podniku mesta Košice. Bytový podnik s.r.o. spravuje zdravotné stredisko na Americkej triede, v ktorom je, na základe informácií od pacientov, zima. Bol by som rád, keby bytový podnik túto situáciu riešil, lebo zhoršuje zdravotný stav našich pacientov. Ďakujem.
- - -

Bod č. 66
Rôzne

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, ak už nikto nemá žiadny dopyt, otváram bod 66 a to je bod Rôzne. Nech sa páči, pán starosta Gaj.

p. Gaj, poslanec MZ - Poprosím vás, ja som bol prerušený v diskusii pri zámene pozemkov Ťahanovského lesa. Ja som dávno stratil ilúziu o takých spolkoch, ako je Židovská obec vs. „Bužňa“, Evanjelická cirkev a náš evanjelický cintorín, ktorý sa zamenil. Tak isto mám veľkú dilemu Ťahanovský les a Rímskokatolícka cirkev. Možno, tak by som to odľahčil, keby dávno bol zrušený celibát, tak nikdy nemajú pokope 170 hektárov. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne za postrehy, pán starosta. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na úvod ma mrzí, že tu nie je pán primátor, pretože to, čo chcem povedať sa týka jeho. Chcel by som sa mu aspoň takýmto spôsobom, verím že si to rád prečíta v zápisnici, ospravedlniť, ak som sa ho dotkol na začiatku tohto zastupiteľstva. Nebolo to myslené ako útok na žiadneho z jeho rodinných činiteľov. Možnože to bolo z mojej strany nevhodne zvolené prirovnanie, ale myslím si, že pán primátor by mohol zareagovať na otázky, ktoré boli položené a na podstatu tej otázky, ktorú som mu položil. A preto dúfam, že prijme toto moje ospravedlnenie a zodpovie otázku, ktorú si nekladiem iba ja, ale aj ostatní obyvatelia tohto mesta Košice. Teda, koľko stála primátorská kampaň primátora mesta Košice pána Richarda Rašiho? Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo pani viceprimátorka. Ja veľmi krátko. Rozprával som s pánom riaditeľom, dnes, Správy mestskej zelene. Dohodli sme sa na tom, že dá vykonať výsek krovín popri cyklistickom chodníku na Terase, od kina Družba až po SNP a od SNP až po kino Družba. Čiže vlastne toto by malo byť urobené tak, aby sa vedelo, že to vlastne bude urobené, aby občania o tom vedeli. Takže je tá dohoda. Vlastne, ako, beriem to ako hotovú vec. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne pán starosta a poslanec Betuš.

p. Betuš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo vážená pani viceprimátorka. Dámy a páni, podávam informáciu, zatiaľ ako predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, že novozvolení poslanci a poslankyne podali všetky oznámenia o majetkových pomeroch načas. Ďalšie rokovanie bude zvolané už v kolektíve komisie, ktorá bola dnes zvolená a pripravte si prosím všetky podklady pre koniec marca vo vzťahu k podaniu oznámenia o majetkových pomeroch. Prosím, urobte tak, vás prosím urobte tak, aby to bolo zaslané v termíne. Aby sme to nemali potom nejaký folklór, mimoriadne zastupiteľstvá, televízne štáby a takéto veci, že poslanci si nesplnili ústavou uloženú povinnosť. Ďakujem.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Poprosím všetkých kolegov zobrať si apel pána predsedu komisie k srdcu. Ďakujem pekne. Pán starosta a poslanec Halenár, nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - Bez toho, aby som zdržiaval, len veľmi krátko, čo sa týka k tomu, čo sme schválili, tú koncepciu parkovania. V dôvodovej správe sme mali, napr. takéto veci, ako prečo je dobré schváliť tú koncepciu,  že vylúčime služobné autá z obytných zón. Išiel som za tým pánom, ktorý teda tú koncepciu spracoval a keď som sa ho pýtal konkrétne na toto, tak sa zatváril ako kyslá uhorka. A chcem tým povedať, že minimálne tento bod je s otáznikom. A naozaj, medzi dôvodmi prečo prijať koncepciu parkovania uviesť, že sa zvýši užívanie garáži ich vlastníkmi, je naozaj mimoriadne ústretové voči Košičanom. No skrátka, keď nevyužívate garáž, tak máte tu mestské zastupiteľstvo, aby prijatím koncepcie vám povedalo a umožnilo lepšie využívať garáž. Tak len tak,v rôznom.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda.

p. Gibóda, poslanec MZ - Ja som iba chcel reagovať na pána poslanca Betuša. Verím tomu, že nedôjdeme k situácií, ako keď mi jeden predseda takejto komisie na nemenovanej mestskej časti vyhlásil, že zákon neukladá žiadne sankcie, keď to poslanci neprerokujú, tieto majetkové priznania. Ešte som chcel poprosiť ale, bohužiaľ, myšlienka mi ušla. Ďakujem pekne.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, ešte pán poslanec Ihnát.

p. Ihnát, poslanec MZ - Veľmi krátko pani viceprimátorka. Chcem požiadať životné prostredie, v spolupráci s Kositom, aby z jednotlivých mestských častí odvážali separovaný odpad, aby to fungovalo. V sobotu som to riešil s paní Pomfyovou, tak isto aj s pani Priesterovou, naozaj vyhoveli, ako, urobilo sa to. Ale chcem požiadať, naozaj, aby to bolo, ako proces, ktorý je prirodzený a ktorý je procesom zaplateným vlastne občanmi. Toto som chcel povedať. Ďakujem pekne.

p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Ak nemá už nikto nič do bodu Rôzne, uzatváram bod Rôzne.
- - -







































Záver rokovania

Námestníčka primátora Renáta Lenártová skonštatovala, že program rokovania mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Uviedla, že na ďalšom riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa stretnú dňa 27. apríla 2015. 
Poďakovala sa poslancom za ich aktívnu účasť a vyhlásila II. 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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