
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z XVIII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 11. septembra 2020 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril námestník primátora mesta Košice 
Mgr. Marcel Gibóda a viedol primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke 
v budove Magistrátu mesta Košice pri zohľadnení všetkých pripomienok a odporúčaní 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vzhľadom na riziko šírenia 
nákazy nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. 
 
Úvod rokovania 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ospravedlňujem sa za meškanie, od 12:45 sme boli 

v Historickej radnici s pani vicepremiérkou a ministerkou pre investície, regionálny rozvoj 
a informatizáciu, pani Remišovou. Aj ona bohužiaľ meškala na toto stretnutie asi 30 minút, 
preto sa ospravedlňujem ešte raz veľmi, za toto spôsobené meškanie. 
Prezentovaných je 28 poslancov. Dovoľte mi teda, aby som vás privítal na XVIII. 
mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých 
vítam. V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia MZ pána poslanca Františka Ténaia, 
Bernarda Berbericha, Lenku Kovačevičovú, Jána Sekáča, Marcela Vrchotu, Jaroslava 
Dvorského, Marcela Šaňu, Róberta Schwarcza. Konštatujem teda, že bolo za 
prezentovaných 29 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme 
uznášaniaschopní. 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešného mimoriadneho zasadnutia ste 
dostali v pozvánke. Teraz poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich 
zástupcov do návrhovej komisie. 
 

Návrhová Komisia 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Diskusia je odomknutá, kolegovia, poprosím teda 

predsedov klubov o návrhy do návrhovej komisie.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, bohužiaľ nemám návrh. Predpokladám, že 

zvolávateľ zastupiteľstva, resp. ten kto zbieral podpisy si to nejako ošéfoval. V to dúfam, 
ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Keďže som už raz odmietol byť v návrhovej komisii, tak dnes sa 

dobrovoľne hlásim a poprosím, aby ma niekto navrhol.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Na žiadosť pána Djordjeviča ho navrhujem, aj keď nie 

som predseda klubu, do návrhovej komisie. Pán poslanec Lesňák. 



 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovom. Ďakujem pánom a paniam 

poslankyniam, ktoré sa dostavili na dnešné zastupiteľstvo. Do návrhovej komisie okrem 
pána poslanca Djordjeviča navrhujem aj pána Tibora Bacsóa. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ak s týmto návrhom pán poslanec Bacsó súhlasí, ja 

predpokladám že áno, tak pristúpime teda ku hlasovaniu o zložení návrhovej komisie 
v zložení: pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Bacsó, nech sa páči hlasujme. 

 
Hlasovanie č. 1 - za: 26, proti: 0, zdržal sa: 1  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrhová komisia teda bude pracovať v zložení pán 

poslanec Djordjevič a pán poslanec Bacsó. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje 
návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej 
komisii po ústnej informácii prítomným poslancom.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Liba a Mgr. Martin Seman 

- - - 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pristúpime k hlasovaniu o programe ako bol uvedený 

v pozvánke. Hlasujeme o programe ako celku, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 2 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 1 
Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Môžeme prejsť k bodu číslo 1. Dovoľte, aby som v úvode sa 

ospravedlnil za meškanie, aj za čas ktorý ste strávili. My sme dlhodobo plánovali stretnutie 
s pani podpredsedníčkou vlády, nebolo však jasné, či príde štvrtok, piatok a v akom čase. 
A na poslednú chvíľu sa hľadal vhodný termín a nakoniec ten čas neplánovane vznikol tak, 
že sa vlastne veľmi blízko križoval aj našim mestským zastupiteľstvom. Prosím, úprimne sa 
ospravedlňujem, mrzí ma, že ste museli čakať, ale pani podpredsedníčku naozaj bolo veľmi 
dôležité vybaviť, nakoľko sa jedná o nájme programovacie obdobie európskych fondov 
budúcich období. Jedná sa o stovky miliónov Eur a bolo veľmi potrebné si niektoré veci 
vydiskutovať. Naozaj ešte raz sa ospravedlňujem, ak vznikli nejaké emócie, či už predtým 
alebo možno aj pred tým som zaznamenala nejaké iné informácie, nebol žiaden úmysel, 
aby sme sa nestretli v piatok od druhej, ale naozaj trebalo prispôsobiť čas všetkým 
okolnostiam, aj RÚVZ, aj programom a nemali sme vedomosť, že by zvolávatelia a ktorí 
požiadali o toto mimoriadne zastupiteľstvo, mali nejaký konkrétny termín. To do žiadosti 
neuviedli. Ešte raz sa ospravedlňujem. 
Nasleduje bod číslo 1 Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravného 
podniku mesta Košice, akciová spoločnosť. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Procedurálny 



návrh pán poslanec Saxa.  
 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. 
Vzhľadom k tomu, že tento dnešný termín z môjho pohľadu je nevhodne zvolený a veľké 
množstvo poslancov sa muselo ospravedlniť, keďže budúci týždeň v utorok je štátny 
sviatok, ľudia si urobili predĺžený víkend, prípadne mali iné pracovné povinnosti, táto téma 
je veľmi dôležitá a aby sa mohli všetci poslanci náležite k tejto téme vyjadriť, dávam 
procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu do najbližšieho riadneho zastupiteľstva. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči prosím hlasujte a mohli sme si aspoň pár vecí 

povedať možno. 
 
Hlasovanie č. 3 - za: 18, proti: 8, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, tzn. ak som správne rozumel, tento bod sa 

presúva na plánované mestské zastupiteľstvo. Ak sa nemýlim, malo by byť 19. októbra.  
Ďakujem, tento bod sme vyčerpali, nasleduje bod Záver.  



Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program XVIII. (mimoriadneho) 
zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa všetkým za účasť.  

Vyhlásil XVIII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
za ukončené.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 09.10.2020 
Blanka Lukáčová, Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Mgr. Peter Liba ......................................................................... Podpísal dňa: 16.11.2020 
 
 
Mgr. Martin Seman ................................................................... Podpísal dňa: 18.11.2020 



 


