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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

z X. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 6. novembra 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice  

Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice. 

 

Úvod rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ctení hostia, otváram X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. Jedná sa o neplánované zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia MZ pánov poslancov: pána 

poslanca Jaroslava Dvorského a Luciu Iľaščíkovú. Ak ste sa náhodou niektorí 

neprezentovali, prosím, urobte tak. Pán poslanec Ihnát. Konštatujem, že bolo 

prezentovaných 36 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme 

teda uznášaniaschopní. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešného mimoriadneho zasadnutia ste 

dostali v pozvánke. 

- - - 

 

Návrhová komisia  

 

p. Polaček, primátor mesta: Teraz poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli 

svojich zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, otváram rozpravu.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Dobré ránko prajem všetkým. Do návrhovej komisie za Klub 

košickí aktivisti a nezávislí poprosím pána poslanca Karaffu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rusnák, predseda klubu.  

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem pekne, prajem príjemný dobrý deň. Za náš poslanecký 

klub navrhujem do návrhovej komisie pána poslanca Berbericha. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Má ešte niekto nejaký návrh? Zatiaľ máme v 

návrhovej komisii dvoch členov, pána poslanca Karaffu a pána poslanca Berbericha. 

Pán poslanec Strojný.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Takže doplníme návrhovú komisiu ešte o pána poslanca Schwarcza. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie pripomienky, uzatváram 

rozpravu. Do návrhovej komisie boli navrhnutí páni poslanci: pán poslanec Karaffa, pán 

poslanec Berberich, pán poslanec Schwarcz. Prosím poslancov, aby hlasovali o tomto 

návrhu. Nech sa páči. Prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 1 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Oznamujem, že na X. zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach bude návrhová komisia pokračovať v zložení: pán poslanec 

Karaffa, pán poslanec Berberich, pán poslanec Schwarcz. Zároveň ich žiadam, aby 

zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. Ostatným poslancom oznamujem, 

aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto 

návrhovej komisií po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Marcel Vrchota a Ing. Mgr. Miloš Ihnát 

- - - 

 

K programu rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teraz pristúpime k hlasovaniu o programe, ako bol uvedený 

v pozvánke. Nech sa páči, ak sú nejaké návrhy. Pán poslanec Djordjevič.  

  

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, dobré ráno všetkým, chcem sa 

opýtať podľa ktorého paragrafu rokovacieho poriadku je zvolané dnešné zastupiteľstvo, 

keďže tvrdíte, že je mimoriadne, pričom zákon už tento termín nepozná. Nie je zvolané 

ani tretinou poslancov. To znamená, v tom prípade, nemožno dopĺňať body. Prosím, 

citujte mi paragraf, podľa ktorého ste dnes zvolali zasadnutie a teda mi odôvodnite, 

prečo  nemôžu byť dopyty, interpelácie a slovo pre verejnosť. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja som v úvode použil slovo neplánované. Je pravda, že párkrát 

som použil aj termín mimoriadne. Dnešné je neplánované zasadnutie. Zasadnutie sme 

zvolali podľa § 20 ods. 8 Rokovacieho poriadku MZ a program zasadnutia je zvolený 

podľa § 14 ods. 3. Ďakujem pekne, Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Poprosím, ak by to bolo možné, teraz ste kvalifikovali, že aké to je 

vlastne zastupiteľstvo. Vzhľadom na to, že 16. novembra končí jeden významný dátum 

vzťahu ku pohrebiskám a cintorínom. V každom prípade v programe tohto dnešného 

zastupiteľstva by bolo veľmi žiaduce, aby bola poskytnutá informácia o súčasnom stave 

príprav pri preberaní tejto agendy na mesto, resp. na nového nástupcu, čiže Správu 

mestskej zelene. Už aj preto, že všetci poslanci mestského zastupiteľstva obdržali 

nedávno list, ktorý nás zo strany odovzdávajúcej organizácie snaží dostať do 

problematiky, o ktorej trebars nie všetci poslanci sú dostatočne informovaní. Takže tak 

alebo onak, poprosím, pán primátor, aby taká informácia tu bola daná. Buď v bode 

Rôzne alebo prosím, aby to bolo pripravené a dáme poslancom v písomnej alebo ústnej 

podobe v priebehu rokovania dnešného. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Takisto, pán poslanec, ako som reagoval a 

informoval vás na Rade starostov, ktorá sa konala včera, navrhujem, že informácie v 

bode rôzne poskytnem v maximálne miere. Prípadne aj s vašimi otázkami, ak nejaké 

budú doplňujúce. Myslím si, že ako informácia to bude úplne postačujúce. Nech sa páči, 

pán poslanec Gibóda.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovom. Kolegovia, poslanci, aj pán 

primátor, ja sa ospravedlňujem. Materiál, ktorý som vám zaslal, tak ako bolo povedané, 

keďže toto zastupiteľstvo je zvolané v zmysle § 14 a 20 nie je možné dopĺňať body 

programu. Preto materiál, ktorý som vám zaslal, budem vás o ňom informovať v bode 
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číslo 8. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa o tomto projekte rozprávali skôr, ako príde 

na program rokovania 12. decembra a na jeho schválenie, keďže sa týka tiež 

projektových výziev z európskych fondov. Preto sme zvolili jeden z týchto bodov 6, 7, 

8, ktoré sa týkajú rovnakej problematiky. Čiže v bode číslo 8 bude materiál k príprave 

projektu v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban Innovative Action. 

Ďakujem.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za vysvetlenie. Nakoľko sa do diskusie nikto 

nehlási, dávam hlasovať o programe ako celku. Nech sa páči. Pani poslankyne, páni 

poslanci, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 2 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Program rokovania bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 1   

Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 1 je predložený materiál Konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. Poprosím, pána poslanca Hlinku, predsedu Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, aby materiál uviedol. 

Nech sa páči, pán poslanec. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovom. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, 

vážení poslanci, pred rokovaním mestského zastupiteľstva ste dostali písomný materiál 

k bodu rokovania, to jest konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. Tento materiál bol spracovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, a to číslo 186 a číslo 187, ktorým sa začalo konanie vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 v lehote 

ustanovenej v zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, resp. neuvedenia existencie záväzkov v tomto príslušnom oznámení. 

Každý poslanec voči ktorému bolo začaté konanie, mal možnosť podať svoje 

vyjadrenie. Vyjadrenia jednotlivých dotknutých poslancov sú uvedené v písomnej 

správe. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov predkladá dnes návrh na uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

s tým, že verejní funkcionári Ján Dečo, Jaroslav Dvorský a Marián Gaj porušili 

povinnosť podať oznámenie funkcií, činností, majetkových pomerov za rok 2018 v 

lehote ustanovenej v ústavnom zákone, za čo sa im ukladá pokuta vo výške mesačného 

platu poslanca. Na účely ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára 

rozumie 1/12 z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej 

funkcie. Výška pokuty u každého verejného funkcionára je rozdielna a závisí od 

ročného príjmu verejného funkcionára. Je uvedená v konkrétnom rozhodnutí o uložení 
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pokuty verejnému funkcionárovi. Poslanec Ing. Igor Petrovčik porušil povinnosť tým, 

že v oznámení neuviedol existenciu záväzkov a tým uviedol neúplné alebo nepravdivé 

údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov. V tomto prípade Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach uloží poslancovi povinnosť zaplatiť pokutu vo výške zodpovedajúcej 

trojnásobku mesačného platu poslanca. Výška pokuty je uvedená tiež v rozhodnutí. 

Podľa čl. 9 ods. 9 ústavného zákona rozhodnutie má byť prijaté nadpolovičnou väčšinou 

všetkých členov mestského zastupiteľstva, v opačnom prípade tzn., že konanie sa 

zostavuje. Tak ako je to uvedené v dôvodovej správe, navrhujem, aby Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach rozhodlo po každom konaní samostatným hlasovaním. Na 

úvod všetko z mojej strany. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu, nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Chcem sa ešte opýtať predsedu komisie, že či 

komisia obdržala na svoje rokovanie aj nejaký iný podnet, či sa ním zaoberala a že či 

bude dnes alebo v budúcnosti, začaté konanie v tejto veci? To je moja otázka. Stačí, 

vlastne, však budem mať ešte slovo. Hej toto, či ste dostali mailom podnet.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, chcel by som odpovedať. Takže, áno, obdržala komisia ďalší 

podnet. Tento podnet budeme sa s ním zaoberať, tak ako aj s inými. Znamená, nateraz o 

takomto podnete, ktorý komisia neuzavrela, vzala iba na vedomie, že niečo došlo 

v pošte, tak možnože, ako aj ostatným poslancom, dnes nebudeme hovoriť, pretože tu 

máme finálny výsledok v bode programu číslo jedna, ktorý nadväzuje na predošlé 

uznesenia mestského zastupiteľstva. A podľa ústavného zákona som bol povinný 

najneskoršie do šesťdesiatich dní odo dňa, keď sa schválilo začatie konania vo veci 

ochrany verejného záujmu v zmysle tých uznesení 186, 187, dať tu nejaký výsledný 

efekt, čiže záverečné hlasovanie, ktoré je teda navrhované dnes v tejto veci. Takže 

komisia môže obdržať hocikedy, samozrejme, aj iné podnety. Momentálne nie je to 

správa o tom, že čo komisia všetko robila, ale konkrétne je to zacielené na konanie 

alebo nekonanie našich štyroch kolegov poslancov.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, dobrý deň, ja by som 

chcel jednu vec poprosiť, lebo mám taký pocit, že by bolo namieste, keby tie dotyčné 

osoby, ktoré dnes ideme prejednávať, sa k tomu vyjadrili, takže mám taký pocit, že sú z 

tých štyroch asi traja tu, tak by som poprosil. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec buďte konkrétny, lebo podľa mňa neviem, ale OK. 

Pán poslanec Djordjevič. Nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Zrejme je iba jedna osoba prítomná, čiže, samozrejme, každý má 

právo sa prihlási do rozpravy. No, myslel som, že sa niekto iný ozve ohľadom toho 

mailu, ktorý prišiel poslancom a týka sa to vlastne aj majetku mesta a majetkových 

priznaní a konania poslancov. Nie každý je oboznámený s obsahom mailu, tak skúsim 

nejak v krátkosti vybrať tie najpodstatnejšie veci. Ide tu o nášho kolegu pána Ing. Igora 

Petrovčika, ktorý bol v 2013 roku konateľom spoločnosti Kora Invest, aj keď poslal 

nám on vysvetlenie, že koncom novembra firma bola zmenila konateľa. Podľa zákona 
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daň vyrubuje správca dane, ktorá je daňovníkovi splatná do pätnástich dní. Upravuje to 

zákon 580/2004 Zb. zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pardon, to je druhý 

zákon. Ospravedlňujem sa. Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, ktoré daňovník 

dostane od správcu dane sú obvykle rozposielané v máji. V maili bolo upozornené, že 

podľa slov, že boli týmito účelovými krokmi mesto pripravené o 47.000,- Eur. No, 

včera som pozeral, v rovnakej výške, na rovnakej adrese sídlila aj iná firma Barakuda, 

ktorá v roku 2010 nezaplatila a rovnaký konateľ, rovnakí konatelia, ktorí už tento 

pozemok mali v roku 2010, tak ho majú aj dnes. Čiže, dal som si do Googlu aj slová 

ako karuzelové podvody a samozrejme, mesto Košice nie je polícia, ale mesto Košice 

by malo dbať na svoj majetok. Na svoj majetok, na svoje financie a aj keď niekedy 

zákon a polícia zastavia konanie z dôvodu toho, že prepis na iného konateľa je krok 

legitímny, ide tu o takú otázku morálnu. Tak sa potom priamo chcem opýtať pána 

poslanca, kedy nadobudol pozemok, za ktorý nebola daň platená, kedy bol prevedený na 

inú firmu, či je si vedomý toho, kto teraz je majiteľom pozemku a či mu je to jedno, že 

firma bola daná do likvidácie, bola vymazaná ex offo a mesto Košice preto pohľadávku 

47.918,38 Eur muselo odpísať. Že či by nemal nejaký krok z jeho strany nasledovať 

napr. vzdanie sa odmeny mestského poslanca do konca obdobia, alebo vzdanie sa 

mandátu poslanca mesta Košice. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči. S faktickou pán 

poslanec Hlinka.  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem vysvetliť, že ak ste si náhodou nevšimli, 

tak tie ich vyjadrenia k začatiu konania a tá ich ako, vysvetlenie tej pozície, prečo 

neurobili to, čo mali urobiť, tí štyria poslanci, je to všetko v prílohách tohto materiálu, 

ktorý máte pred sebou. Sú to autentické ich písomné vyjadrenia, ktoré sú prefotené a 

dáme vám k dispozícii. Čiže, samozrejme, že sa môžu aj teraz vyjadriť kolegovia, 

ktorých sa to týka, ale ako bez toho by sme to tu vám nemohli dať, keby sme neskúmali 

motívy alebo dôvody, pre ktoré oni nesplnili svoje zákonné povinnosti. A čo sa týka 

ďalšej tuná poznámky, chcem povedať, že komisia na ochranu verejného záujmu, ako 

samozrejme, ani magistrát mesta, ani mestské zastupiteľstvo nie sme vyšetrovacie 

orgány. To znamená, ak sú tu nejaké indície o tom, že niekto si z vážnych záujmov 

napr. mesta Košice, sú na to iné orgány, čiže orgány činné v trestnom konaní prípadne 

Daňový úrad, kde by takéto záležitosti bolo potrebné uplatniť a žiadať ich o konanie vo 

veci samej. Toľko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak 

a nasleduje pán poslanec Karaffa.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovom. Tak k tomu, čo som, čo ste nepochopili, tak ja 

som áno, zle som vypočítal koľko nás tu je, resp. koľko je tu tých, ktorých 

prejednávame, ale ja osobne mám pocit, že my sme dnes sudcovia a oni sú tí, ktorých 

my ideme súdiť, ak to dobre chápem, Takže a keďže som sudca, tak by som rád počul 

toho, ktorého mám dnes súdiť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja patrím k poslaneckým nováčikom, 

takže skúste aj tak vníma ten môj príspevok. Pozrel som si tie jednotlivé rozhodnutia k 
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jednotlivým previnilcom a trochu ma to zaujalo. Ja viem, že je to v zmysle zákona, ale 

myslím si, že v jednom prípade je to dosť tvrdá sankcia na to, že dotyčná osoba svoju 

povinnosť splnila, akurát sa omeškala o nejaké dva dni. Ide o pána exposlanca Deča, 

ktorý má dostať pokutu vo výške 515,- Eur a 52 centov za to, že podal to oznámenie, 

nie v lehote ale podal ho o dva dni neskôr. Ja pána Deča, ja som s ním kolega nebol, 

nejako neviem sa vyjadriť k jeho práci, ako pôsobil ako poslanec tie roky, ale ja si 

myslím, že je to dosť tvrdé a keď si to porovnáme možnosť s iným previnilcom, ktorý 

nepodal vôbec to priznanie a má dostať rovnakú sankciu, tak mám s tým problém 

trochu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Grega. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Tak je november, tak dovoľte mne nekolik viet povedať. Čo sa týka 

tých sankcií za to opozdenie, ja v tom problém nevidím. Tí ľudia, ktorí to mali urobiť, 

to jednoducho nevykonali a za to musia niesť zodpovednosť. Mne sa to stalo osobne, 

takisto pred niekoľkými rokmi a tam bol taký prípad dokonca, že sme boli traja 

a hlasovalo sa a nejak prepočuli kolegovia, tak tí dvaja nemuseli platiť a ja hej. Ale je to 

normálne, lebo som urobil chybu, takže som skôr na seba nadával ako na iných. To čo 

chcem ešte povedať, nepoviem to preto, že by som závidel pánu Petrovčikovi, že by 

som chcel byť starostom alebo niečo, v žiadnom prípade. Bol som štyrikrát zvolený a 

naozaj stačilo. Všetko čo sa malo stať sa stalo, ale myslím si, že keby ľudia poznali tie 

okolnosti, ktoré sa teraz vynárajú a poviem, že vedel som o nich aj ja a povedal som to 

aj jemu a...takže ten výsledok by bol iný. Čo sa týka, nielen starého mesta ale možno aj 

mesta. Takže, čo ja viem, Chlap by mal uvažovať aj nad tým, že, či sa nevzdá toho 

mandátu, ale nechcem byť vulgárny, ale na to asi treba mať gule. A potom ľudia v 

opakovaných voľbách s tým, že poznajú teda ako to je, tak by rozhodli a mohli by 

znova rozhodnúť tak a bolo by to OK.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými, pán poslanec Rovinský, Gibóda 

a Hlinka.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, podľa môjho názoru, my tuná nie sme 

žiaden tribunál. My rozhodujeme o tom, či sa skutok stal alebo nestal a nie o výške 

odmeny. Tzn., tá je daná zákonom a v zákone som nikde nenašiel o tom, že by 

zastupiteľstvo mohlo zvážiť, odpustiť a pod.. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by 

som iba chcel zareagovať na kolegu, pána poslanca Karaffu. Chápal by som jeho 

prístup, ale aj štát, aj my musíme postupovať v zmysle zákona a v prípade, ak by sa 

jednalo o prvé takéto porušenie, resp. omeškanie sa o deň, tiež by som tomu chápal, ale 

v prípade pána Deča je to bohužiaľ už opakované. O jednom takomto prípade sme 

rozhodovali aj v minulosti, takisto sa omeškal o deň. Dokonca vtedy mu zastupiteľstvo, 

pokiaľ viem, neschválilo pokutu a teraz opätovne sa mu stalo to isté, takže neviem, je to 

na zvážení poslaneckého zboru ako sa k tomu postaví. Ďakujem 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ja chcem v tej faktickej nadviazať na to, čo 
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povedal pán Rovinský, že zákon ústavný nepripúšťa možnosť ich nižšie, zohľadňovať 

nejaké poľahčujúce okolnosti. Je to pevná suma. Jedine čo zákon ústavný umožňuje, 

aby poslanci teda zastupiteľstvo, ktoré je rozhodovacím orgánom pri hlasovaní, to buď 

prijalo, čiže schválilo tu sankciu v tej výške v akej je, tá sankcia sa nemôže znížiť, alebo 

ju odmietne, čiže nebude na to nadpolovičná väčšina všetkým členov mestského 

zastupiteľstva. Ak budem menej ako väčšina všetkých členov, v takom prípade je to ako 

keby to konanie zastavené. A vy tu máte možnosť hlasovať o každom z tých 

previnilcov, individuálnym hlasovaním, takže nech sa páči tam môžete zvážiť to, čo si o 

tom myslíte, ak teda, ale ja ako z pozície komisia, aj celá komisia sme boli povinní vám 

to v takejto podobe predložiť so všetkými prílohami, ako som spomínal, takže na 

vysvetlenie. A to, že niekto zmeškal 1, 5 alebo 20 alebo 30 dní, to je irelevantné, 

pretože aj jeden deň je meškanie lehoty vo vzťahu napríklad k daňovej povinnosti. Štát 

to nezohľadňuje.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovom. No, ja nadviaže na kolegu, pána 

poslanca Karaffu. Ja chápem, prečo má taký pohľad, aj ja sa na to pozerám tak trošku 

laický, že čo sa týka tých prvých troch previnilcov, tak je to klasický prípad toho, že 

keď traja robia to isté, nemusí byť to to isté, aj keď je to defacto porušenie zákona. 

Jeden sa omeškal o deň, jeden o dva mesiace a niečo a jeden vôbec nepodal, takže tam 

by som bol určite prísnejší. A čo sa týka toho štvrtého previnilca, no, aj tam bez debaty, 

sa skutok stal. Len nedá mi nepovedať a nespomenúť v tomto pléne, že mne to príde 

ako taký trošku paradox, keď vlastne v tomto štáte máme množstvo politikov, ktorí do 

daňového priznania neuvádzajú vecí a majetky tie ako majú. Iba z médií sa dozvedáme, 

že má dom na Floride, vilu v Chorvátsku, že štátny tajomník sa vozím na aute, na ktoré 

by šporil dva roky. A tu máme prípad, kde vlastne poslanec neuviedol niečo, čo nemá, 

tak mi to len príde také trošku paradoxne, ale skutok sa podľa mňa stál, takže poďme to 

riešiť. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja ešte stále nerozumiem, prečo tam nie 

je prihlásený kolega, o ktorom teraz pán poslanec Strojný hovoril na záver, lebo ja keď 

čerpám z médií, lebo však nič iné som sa nedozvedel doteraz, tak ma vyrušuje jedna vec 

a to je tá, ktorá bola povedaná na začiatku tejto kvázi kauzy a to je to, že vraj sa nejedná 

ani o stá tisíce, ani o desať tisíce ale o pár eur. No a teraz momentálne ja mám 

informáciu z médií, že ide o milión Eur. Takže nechápem tomu vôbec, že prečo sa 

doteraz neprihlásil. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, ešte nasleduje nám v diskusii pán poslanec 

Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Ja len taká drobná poznámka. Boli spomínaní tí poslanci na vyššej 

úrovne, ktorí sú beztrestní a my sa chceme týmto zaradiť medzi tých istých? Si 

uvedomme, že ľudia to budú vnímať tak, že síce sa niečo stalo, ale ruka ruku myje, my 

sme si to pustili. Hlasujte, ak chcete.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 
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p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No, kolega Rovinský, 

samozrejme, že nie. Dúfam, že nie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Dobré ráno, príjemný deň, ďakujem pekne za slovo. Myslím, že 

kolega pán poslanec Hlinka to jasne vyjadril a v akých medziach a mantineloch sa 

môžeme držať pri tomto. Ústavný zákon nám umožňuje akurát tak ako poslaneckému 

zboru rozhodnúť o tom, či sa skutok stal alebo nestal, nie polemizovať o výške sankcie, 

a či to bolo závažnejším klamaním, menej závažným konaním a podobne. Takže 

venujeme sa tomu, či sa skutky stali alebo nie. Odhlasujme to a poďme ďalej. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karabin, nasleduje potom pán poslanec 

Lipták. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážený páni, ja budem reagovať. 

Všetci, všetci sú previnilci, všetci porušili zákon. Kolegovia, ktorých dnes riešime, ale 

je tu jeden veľký rozdiel. Netuším akú škodu mohol spáchať pán Dečo, pán Gaj, ktorý 

tu dnes nie je, okrem toho, že porušil zákon. Žiadnu škodu, žiadny podvod na svojich 

voličov. Problém vidím ale u kolegu na starom mesta, keďže bol volený, títo ľudia 

o tom nevedeli a je dosť možné, že by ani nebol zvolený. To je veľmi veľký rozdiel. Ja 

by som navrhoval kolegom, starostom, ktorí sú mestskými poslancami, kolegom 

starostom, spravujme verejné financie. Skúsme svojim voličom urobiť nejaký odpis, 

zverejníme nejaké svoje údaje o sebe, trebars aj odpis z registra trestov, nie výpis, odpis, 

nech vedia, koho tí ľudia volia. Akú máme históriu, akú máme minulosť. Ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S procedurálnym návrhom pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keďže sa stotožňujem s názorom pána Vrchotu, 

dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy v tomto bode.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Strojného u ukončení diskusií v tomto bode.  

 

Hlasovanie č. 3 - za: 32, proti: 2, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. S faktickou pán poslanec 

Gibóda, nech sa páči.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. No, ja som iba chcel zareagovať 

na predrečníka, že keď nevidí teda, že aká škoda vznikla, no, práve tým napríklad, 

nepodaním toho daňového priznania. Dnes keby prišiel nejaký podnet na nášho 

bývalého kolegu pána poslanca Gaja, komisia sa nemá čím zaoberať, pretože nemá 

žiadne majetkové priznanie, do ktorého by mohla nahliadnuť a zistiť, že či priznal 

niektoré fakty alebo ich nepriznal a toto nie je jeho prvé konanie v tomto smere. Čiže, ja 

iba toľko k tomu, že aká škoda vznikla, tak to ani nevieme posúdiť v budúcnosti, ani 

dnes. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu. Máme pred sebou 4 

návrhy na uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré sa budú týkať štyroch poslancov, 

ktorí mali, bývalých poslancov, aj súčasných, ktorí mali odovzdať a splniť si zákonné 

povinnosti. Budeme hlasovať v poradí pána poslanca Deča, pána poslanca Dvorského, 

pána poslanca Gaja, bývalého, a pána poslanca Petrovčika. Poprosiť návrhovú komisiu, 

aby postupne uviedla všetky 4 návrhy, ktoré pripravil pán poslanec Hlinka, predseda 

komisie.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže, 

tak ako ste povedali, pri prvom hlasovaní budeme rozhodovať o porušení povinnosti 

bývalým poslancom pánom Jánom Dečom. Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 ods. 1 písmená b) a čl. 9 ods. 5 a nasledujúcich 

ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov po a) rozhodlo v 

konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, že poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ján Dečo, ďalej len verejný funkcionár, porušil 

povinnosť podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

rok 2018 podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357 z roku 

2004 Zb. zákonov. Rozhodnutie je prílohou k tomuto uzneseniu. Po b) poveruje doktora 

Jaroslava Hlinku predsedu Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podpísaním a doručením písomného 

rozhodnutia verejnému funkcionárovi, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu. Termín do 

30. novembra 2019.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 3 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 9 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

pokračovala.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa čl. 9 ods. 1 písmena b) a čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. 

zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov znení 

neskorších predpisov po a) rozhodlo v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmu, že poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach Jaroslav 

Dvorský, ďalej len verejný funkcionár, porušil povinnosť podať oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 podľa čl. 7 v lehote 

ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 zbierky. Rozhodnutie je 

prílohou k tomuto uzneseniu. Po b) poveruje doktora Jaroslava Hlinku, predsedu 

Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, podpísaním a doručením písomného rozhodnutia verejnému 

funkcionárovi, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu. Termíne do 30. 11. 2019.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 5 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, návrhová komisia. Tento návrh bol prijatý. 
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p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa čl. 9 odsek 1 písmeno b) a čl. 9 ods. 5 a nasledovného ústavného zákona 

č. 357/2004 Zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákona č. 357/2004 Zbierky 

zákonov po a) rozhodlo v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov, že poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ing. Igor Petrovčik, 

ďalej len verejný funkcionár, porušil povinnosť podľa čl. 7 odsek 1 písmeno e) 

ústavného zákona č. 357/2004  Zbierky zákonov uviesť v oznámení aj svoje majetkové 

pomery, ktorými sa rozumie okrem iného existencia záväzku, ktorého predmetom je 

peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy a tým 

uviedol v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho 

majetkových pomerov. Rozhodnutie je prílohou k tomuto uzneseniu. Po b) poveruje 

JUDr. Jaroslava Hlinku, predsedu Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podpísaním a doručením 

písomného rozhodnutia verejnému funkcionárovi, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu. 

Termín do 30. 11. 2019.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 6 - za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči návrhová komisia, prosím, 

pokračujte. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 odsek 1 písmeno b) a čl. 9 ods. 5 a nasledujúcich 

ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov po a) rozhodlo v 

konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, že poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach Marián Gaj, ďalej len verejný funkcionár, porušil 

povinnosť podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

rok 2018 podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357 z roku 

2004 Zb. zákonov. Rozhodnutie je prílohou k tomuto uzneseniu. Po b) poveruje doktora 

Jaroslava Hlinku, predsedu Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podpísaním a doručením písomného 

rozhodnutia verejnému funkcionárovi, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu. Termín do 

30. novembra 2019.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 7 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Tým sme bod č. 1 

vyčerpali.  

- - - 

 

Bod č. 2 

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa k bodu č. 2, ktorým je Správa o činnosti Útvaru 
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hlavného kontrolóra mesta Košice. Poprosím, pána kontrolóra, hlavného kontrolóra 

mesta, aby uviedol Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Nech sa páči, pán 

Gallo. 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážený pán 

primátor, námestníci, Útvaru hlavného kontrolóra od posledného septembrového 

zastupiteľstva ukončil tri kontroly. Boli to kontroly na Základnej škole na 

Podjavorinskej, Základnej škole Želiarska a ukončili sme tiež kontrolu dane za 

ubytovanie. Útvar hlavného kontrolóra sa venoval tiež niektorým podnetom smerujúcim 

na nakladanie s majetkom mesta, parkovanie pred Zoologickou záhradou Košice a s tým 

súvisiace dodržiavanie VZN mesta Košice číslo 193. Musím konštatovať, že pri 

kontrolách boli opäť zistené vážne nedostatky v oblasti vykonávania finančnej kontroly, 

zvlášť prízvukujem nedostatky v oblasti administratívnych, finančných kontrol a 

finančných kontrol na mieste. Tiež vás chcem informovať, že sa zvýšil počet podnetov 

zo strany občanov, občanov mesta. Kontrola všeobecne záväzného nariadenia o 

parkovaní pred Zoologickou záhradou, kontrola poskytovania dotácií do kultúry a 

športu, ktoré pred ukončením signalizujú, tak ako som už aj skôr spomínal, vážne 

systémové nedostatky v spracovaní a predovšetkým v aktualizácii všeobecne záväzných 

nariadení mesta. Kontrolné zistenia Útvaru hlavného kontrolóra poukazujú aj na potrebu 

efektívnejšie spravovať miestne dane a poplatky. Čo sa týka realizácie plánu kontrolnej 

činnosti, v súčasnej dobe ukončujeme alebo ešte prebiehajú kontroly na Základnej škole 

Trebišovská, Základná škola Masarykova, v súkromnej umeleckej škole na 

Miškoveckej ulici a v Dopravnom podniku mesta Košice. Táto kontrola je zameraná na 

verejné obstarávanie náhradných dielov pre niektoré autobusy a je vykonávaná na 

základe požiadania Policajného zboru. Súčasne sa začala rozsiahla kontrola zameraná 

na nakladanie s pozemkami v majetku mesta, ich užívanie bez právneho vzťahu a 

aktuálnosť cien v nájomných zmluvách. Chcel by som ešte záverom svojho príhovoru 

apelovať na poslancov, blíži sa koniec roka, v decembri bude schvaľovaný programový 

rozpočet mesta na rok 2020, resp. 2020 až 22. Tu treba upozorniť na to, že aj keď zdroje 

pravidelných príjmov mesta sa budú mierne zvyšovať oproti tomuto roku miernejšie, 

ako zvyčajne a nemenia sa, mierne sa budú zvyšovať aj ďalšie zdroje v podobe 

miestnych poplatkov, miestnych daní. Je nevyhnutné vzhľadom ku výpadku 

mimoriadnych zdrojov, aby veľmi dobre bola naplánovaná jednak oblasť príjmová, 

jednak oblasť výdavková a v tomto prípade naozaj upozorňujem na potrebu vhodnej 

optimalizácie miestnych daní a poplatkov, efektívnejšie vynakladanie výdavkov vo 

všetkých oblastiach mesta, predovšetkým tiež na transparentné vynakladanie verejných 

prostriedkov, aby bolo jasné a preukázateľné na to, načo boli tieto výdavky použité a 

tiež odporúčam výraznejšie zapojenie mestských častí do celého rozpočtového procesu 

tak, aby sme, čo najefektívnejšie využili potom tie zdroje, ktoré budú k dispozícii. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec, 

nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Nechcem tu zdržovať, lebo pri každom 

jednom kontrolnom poznatku by sa dalo hovoriť niečo. Snáď pre mňa najšokujúcejšia 

alebo najmenej pochopiteľné sa zdajú byť zistenia zo Základnej školy Podjavorinská na 

strane 29, keď zamestnancovi základnej školy zaradenému v kategórii hospodárski a 

technickí pracovníci škôl a školských zariadení, bol určený k 1. 1. 2018 funkčný plat vo 

výške 1.344 a od 1. 1. 2019, čiže už za nás, chcel som povedať, že za vás, ale za nás, vo 
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výške 1.664,- Eur. K tomuto platu boli vyplácané mesačné odmeny, uvedené v tabuľke 

8, k tomu sa dostanem, čiže rôzne dohody atď.. Bola mu určená špeciálna pracovná 

náplň v rozsahu 1 080 hodín do roku 2021. Tiež v tabuľke odmena dohodnutá 17,- Eur 

na hodinu. Neviem sa k tomu vyjadriť, či je to OK, ale odmeny tam boli, keď tak dobre 

pozerám, pri jednom úväzku 1.000,- Eur, ďalší úväzok 300, 300 a okolo stovky. Čiže 

boli aj mesiace, keď mal tento pán v hrubom 4 tis. No, vážení, ja som počul včera, že 

bolo prezentované na Rade starostov, že nám chýbajú peniaze v rozpočte, že máte 

problém s jeho zostavením, no tak asi bude potrebné posilniť Úrad hlavného kontrolóra, 

lebo keď robíme jednu, dve školy za jeden kvartál, tak nevieme stihnúť počas nášho 

štvorročného mandátu ani všetky školy. Čiže aj pán primátor by mohol zapojiť i ním 

vytvorené oddelenie kontrolingu alebo auditu. Ospravedlňuje sa, keď som nepovedal 

správne názov tohto oddelenia a posilniť ÚHK, lebo nepripadá mi to v poriadku, ak sa 

takto, nechcem povedať, alebo ak to môžem takto povedať, plytvajú verejné zdroje, 

lebo pokiaľ viem tu demokraticky zvolení štatutári nemajú 4.000,- Eur v hrubom, ktorí 

zastupujú 20 - 30 tis. obyvateľov. Nič proti vzdelaniu tohto človeka v Základnej škole 

na Luníku IX, kde okrem iného neboli aj evidované niektoré tablety, ale to sa dá 

pochopiť. No, pochopiť, teda pochopiť sa to dá, tolerovať by sa to nemalo, ale hovorím, 

tie tablety sú ešte taký odvar voči tomu, že pokiaľ takto sa rozdeľujú aj na iných školách 

odmeny jednotlivým, nazvime to spriazneným osobám, tak potom je v tom jeden veľký 

bordel a hľadajme aj tam zdroje financovania mestského rozpočtu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. K tým školám. Áno, vykonávame v súčasnosti 

niekoľko kontrol a sú tu, nielen toto, ale niekoľko vážnych pochybení niekoľkých 

riaditeľov v našich školách. Nie len školách, kde je zriaďovateľ mesto, ale aj v školách, 

kde je zriaďovateľ súkromná osoba a mesto zo zákona prispieva. Tieto kontroly sa 

vykonávajú, sú v priebehu, sú v procese a nechcem vynášať súdy, lebo aj druhé strany 

majú ešte priestor na vyjadrenia, ale dochádza k vážnym pochybeniam a pripravujeme 

kontroly, ktoré budeme musieť robiť prierezovo vo všetkých školách, pretože naozaj 

odmeňovací systém nefunguje a je zneužívaný. Možeme to takto povedať. Nech sa páči, 

pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Som členom Rady školy na Želiarskej. 

Kontrolovali ste ju teraz a možno aj to je dôvodom, že som nejak extrémne nemusel 

pozerať na tie výsledky kontrol, ale mám taký pocit, že ste tam došli k záveru, že to tam 

je fakt v poriadku. Ak tomu dobre rozumiem, ak som to prebehol. Doslova škola, ktorá 

je naozaj, nielen to, čo vy kontrolujete, ale môžem za seba povedať po tých piatich 

rokov v rade tejto školy, že je to škola, ktorá má aj výsledky v rámci učebného procesu 

a ja som kvôli tomu dnes pripravil návrh uznesenia, pretože kolegovia, ako viete, 

schválili sme naozaj milióny Eur na opravu škôl, materských škôl, základných škôl a 

myslím si, že aj pán kontrolór dnes jasne ukázal, že táto škola je naozaj topka, aj čo sa 

týka tých základných vecí, ktoré by mala robiť, nielen tých vecí naviac a tých robí veľa. 

A ja vám prečítam návrh uznesenia, ktorý vás poprosím kolegovia, podporiť. Návrh 

uznesenia je: Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora, aby do rozpočtu 2020 zahrnul 

finančné prostriedky na opravu, prípadne výstavbu telocvične a budovy školskej jedálne 

v areáli  Základnej školy a Materskej školy Želiarska 4, Košice, Mestská časť Košice - 

Ťahanovce. Ďakujem. Odovzdávam návrhovej komisii. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, výstavba telocvične je naplánovaná. Je to 

v procese.  Nie je celkom, niektoré veci vhodné. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa má 

procedurálny? Nech sa páči.  
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p. Karaffa, poslanec MZ: Áno, mám procedurálny návrh, aby sme neskĺzli do toho, že potom 

začnú chodiť návrhy, kde všade by sme mohli robiť telocvične a jedálne. Tak dávam 

procedurálny návrh na ukončenie rozpravy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, bol predložený procedurálny návrh pána poslanca 

Karaffu. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 8 - za: 9, proti: 11, zdržali sa: 11 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh prijatý nebol. S faktickou pokračuje 

pán poslanec Schwarcz a následne pán poslanec Ihnát. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja som nečakal teda, 

že diskusia bude v tomto duchu, ako navrhol uznesenie pán poslanec Špak. Ja len chcem 

veľmi pekne poprosiť, aj ako predseda komisie pre vzdelávanie, ako bývalý riaditeľ 

školy. Ten úver alebo peniaze, ktoré by sme chceli navýšiť do škôl, skutočne moja 

predstava je to, čo sme prediskutovali na komisii aj s oddelením školstva je predstava 

nejakého systémového sanovania škôl alebo opravy škôl. Verte mi, že potom, keď sme 

to, tie peniaze schválili a prebehla informácia aj médiami, tak som od kolegov, 

riaditeľom škôl dostal množstvo požiadaviek a rôznych podnetov, čo všetko im treba 

opraviť. Len naozaj by som bol rád, keby sme takýmito uzneseniami nejak 

nezdeformovali ten zámer, aby sme jednoducho v určitom stave dohodnutom odovzdali 

po štyroch rokoch všetky školy, lebo podobné požiadavky má takmer každá škola. 

Takže navrhujem to uznesenie, keby ste pán poslanec zvážili. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len doplním pána poslanca. Mesto Košice disponuje, ak sa 

nemýlim osemdesiatimi ôsmimi školskými zariadeniami. Do každej budovy môžeme 

vložiť minimálne 1 mil., tzn. tento investičný dlh je kľudne si povedzme v stovkách 

miliónov Eur. Nie je celkom koncepčne, tak to proste postupovať. Nech sa páči, pán 

poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ako 

veľmi rýchlo, toto uznesenie ma tiež pozdvihlo, vlastne ako pána kolegu Schwarcza. 

Detto som v radách škôl. Každá jedna škola požaduje svoje, každá jedna škola nemá 

okná atď., atď., nehovoriac o tečení striech v telocvičniach, CBK napr. basketbal hrá 

u nás, na základnej škole Belehradská. A Juhoslovanská, tam tečie voda. Ešte stále to 

nie je urobené atď.. Takže fakt, keby som mal populisticky teraz vziať, tak idem 

zaradom, ZŠ Požiarnická – poprosím vymeniť okná. To fakt populisticky chcem teraz, 

čiže to je Požiarnická. Poďme na Bruselskú, pomôžme im takisto, ako tam mnoho vecí 

nie je v poriadku. Poďme teraz na Belehradskú, detto to isté. Máme mnoho vecí, čiže 

poďme tým smerom ako hovorí pán Schwarcz, systémovo a jednoducho, lebo to 

pozdvihne teraz ako názory a pozdvihne toto, aby sme dali ďalšie a ďalšie návrhy a tých 

návrhov je milión. Vďaka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka, nasleduje pán poslanec 

Horenský. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. V tej správe o činnosti hlavného kontrolóra mesta ma 

zaujala jedna informácia a to je, že útvar chcel podľa svojho plánu kontrolnej činnosti 
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na 1. polrok 2019 vykonať kontrolu v neziskovej organizácii Mestská karta, n. o. na 

dodržiavanie zákonnosti nakladania s financiami a s majetkom a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a zisťujem, že napriek tomu, že tieto podklady, ktoré sú potrebné a 

písomnosti k výkonu kontroly neboli predložené. Kontrola bola pôvodne prerušená, 

potom pri opätovnom žiadaní o dodanie potrebných písomností bolo odmietnuté, čiže tá 

kontrola potom nakoniec bola zostavená, pretože nebolo, čo kontrolovať. Tak si 

myslím, že to je veľmi zlá vizitka pre neziskovú organizáciu Mestská karta Košice, 

ktorá bola zriadená Dopravným podnikom mesta Košice, ktorý je naším podnikom a 

okrem tohoto vrhá absolútne nedôveryhodnosť a netransparentnosť na celý proces 

fungovania tejto n. o.. Takže, keďže Mestská karta, ako vieme, poskytuje zľavy na 

vybrané služby a tovary v mestských podnikoch, bolo by namieste, aby poslanci mesta 

mali teda prehľad o fungovaní a hospodárení Mestskej karty Košice n. o. a zároveň, aby 

aj kontrolné orgány mesta mali dosah v zmysle svojej kontrolnej oprávnenosti aj na túto 

neziskovú organizáciu. Z toho dôvodu apelujem aj na nové vedenie Dopravného 

podniku mesta Košice a. s., ako zriaďovateľa tejto n. o. Mestská karta Košice, aby 

vykonával všetky potrebné kroky napr., aby aj doplnilo do stanov organizácie to, že 

nezisková organizácia podlieha kontrole z úrovne Útvaru hlavného kontrolóra mesta 

Košice a aby sa teda v budúcnosti takéto kontroly mohli aj vykonávať v prípade potreby 

alebo v prípade plánu kontrolnej činnosti ÚHK. No, a takisto navrhujem vlastne v 

súvislosti s takouto zlou skúsenosťou, aby prípadné ďalšie neziskové organizácie v 

budúcnosti, ak budú zriaďované mestom Košice, aby boli zriaďované teda mestom 

Košice priamo a nie cez jeho obchodné organizácie, pretože týmto spôsobom je v 

prípade neochoty poskytnúť podklady, je to potom kontrola zmarená a my do toho ako 

poslanci vôbec nič nevidíme. Toľko z mojej strany ako poznámka a apel k tejto nie 

veľmi dobrej situácii, ktorá vznikla. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec. Plne súhlasím. Pán poslanec Špak, 

faktická. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Vidím, že už sa aj kolega poslanec 

Burdiga prihlásil, tak možno nám to objasní, lebo ja som už dávnejšie písal e-mail na 

kolegu Lörinca, Burdigu a Gibódu, keďže oni traja sú tí, čo dostali kľúče od miešačky, 

ako sa povie a keďže vieme, že dopravný podnik máte plne v rukách, keďže vieme, že 

jeden je šéf predstavenstva, druhý riaditeľ, tretí šéf dozornej rady, či jak to tam máte 

usporiadané vy traja. Ja som dostal odpoveď, že ale sorry, nemáme kľúče od miestnosti, 

kde tie údaje máme, alebo tak som tomu porozumel do dnešného dňa. Takže chcem 

pochváliť pána kolegu, poslanca Hlinku, že to dal tu na verejnosť, lebo ja doteraz 

čakám, čo s tou kartou vlastne je. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobré ráno, páni poslanci, neviem koľko času 

mám v rámci faktickej poznámky. Na úvod by som uviedol, keďže toto je mimoriadne 

zastupiteľstvo, ja som mal pripravenú rozsiahlu správu o stave karty, keďže má aj pán 

primátor svojho času vyzval, samozrejme, o nejaké informácie. V zákonnej lehote mu 

bolo odpovedané a mal som to pripravené. Žiaľ, aj včera mi najprv síce tvrdili, že 

môžem doplniť bod a dneska ráno mi bolo povedané, že nemôžem doplniť bod do 

rokovania. Ale, aby to nevyznelo, že sa vyhýbam odpovedi, tak aspoň v zásade a na 

najbližšom zastupiteľstve, samozrejme, tento bod navrhnem, respektíve, ho navrhne 

priamo mesto. Stav v karte, ak dovolíte, neviem, či to ale stihnem časovo, zhrniem len 
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aktuálnu činnosť, ktorú ale už opakovane vlastne predniesla aj bývalá riaditeľka 

Mestskej karty pani Karafová. Teda asi s ohľadom na to ju čítať nebudem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prihláste sa do diskusie, pán poslanec Burdiga. Je to určite 

praktickejšie.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Yes. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský. Nech sa páči.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som mal štyri otázky. Ja keď som si 

prečítal túto správu, tak je tam konštatované, že sankčné postihy v zmysle zákona 563 z 

roku 2009 nie sú využívané, lebo sú, respektíve sú využívané minimálne, takže to by 

som sa pýtal prečo? A taktiež ako sa postupuje v záležitosti, ak daňový subjekt vyberie 

daň za ubytovanie od osôb, ktoré sú oslobodené od dane, na čo poukazovala kontrola. 

To sú dve otázky a ďalšie potom sú dve otázky ohľadom kontrolných zistení Základnej 

školy Podjavorinskej. Hovorí sa o nejakom tom podnete, ktorý hovorí o tom, že 

udeľované odmeny boli opakovane osobám spriazneným vedeniu základné školy a 

následne ich došlo k prerozdeleniu prijímateľa odmien a ich navrhovateľa. Tak to sa 

chcem opýtať, ako sa vyriešil tento podnet alebo či nejakým spôsobom v tejto veci sú 

nejaké závery. A druhá otázka ohľadom tohto je, že odmeny boli vynakladané aj na 

činnosti, ktoré sú v rámci pracovnej náplne. Tak tu by som sa taktiež chcel opýtať, ako 

sa postupovalo v rámci týchto zistení resp. či sú nejaké postihy voči tým, ktorí sa 

previnili. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Mnohé veci sú v riešení, ale myslím si, že je tu viac otázok na 

pána kontrolóra, keď teda na čo vie, nech sa páči.  

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Čo sa týka prvej a druhej otázky, sankcie podľa daňového 

poriadku a výber daní za ubytovanie v prípade, keď sa jednalo o osobu, ktorá mala 

nárok na oslobodenie. Myslím si, že to by bolo vhodné, keby odpovedali odborné 

útvary. Môžem len zopakovať to, čo sme zistili napriek tomu, že mnohokrát je 

konštatovaná nedisciplinovanosť v odvádzaní dane za ubytovanie, tak sankcie sú málo 

využívané. Ja som upozorňoval v súvislosti s tým aj na ďalšiu záležitosť. Mesto 

nevyužíva dostatočne inštitút správnych konaní zas v prípade iných zistení napr. 

porušovanie VZN napr. porušenia finančnej disciplíny. Myslím si, že mesto Košice v 

tejto oblasti je na chvoste oproti porovnateľným mestám. Tu nám absentuje tento nástroj 

sankčný, správne konania. Daňový poriadok sám o sebe dáva obrovské možnosti práve 

využívania sankcií v prípade nesplnenia oznamovacích povinností, v prípade neplatenia 

dane a pod.. Znova, problém je ten, že treba vykonávať poriadne finančné kontroly na 

mieste a následne potom aj realizovať príslušné sankcie. Čo sa týka ďalších dvoch 

otázok, odpoviem len veľmi jednoducho. To sú niektoré naše zistenia, ktoré je veľmi 

ťažko preukázať, ale tieto zistenia môžu potvrdiť, preukázať a následne reagovať na ne 

orgány činné v trestnom konaní. Takže bude to klasicky postup. Budeme postupovať v 

zmysle toho, čo nám ukladá legislatíva Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S pánom kontrolórom aj koordinujeme niektoré kroky, čiže tak, 

ako povedal, pripravujú sa niektoré podnety a zároveň aj budeme potrebovať precizovať 

samotné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré hovorí o tom, ako niektoré školy, hlavne 

tie, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dofinancuvávame a aká ta kontrola, 
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spätná väzba by mala od týchto zriaďovateľov byť. Čiže máme, aj tieto kontroly 

preukázali, že máme, čo vyprecízovať a čo vylepšovať. Pán poslanec Strojný, nech sa 

páči.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Myslím, že mi bude ten čas stačiť. Len dve 

otázočky. Zaujala ma tá správa. Je veľmi dobre vypracovaná, ako bola. Čiže otázočky 

na pána Ing. Pavla Galla. Spomínali ste, že sa zvyšujú podnety občanov. Ja by som sa 

len v krátkosti, naozaj len informatívne chcel opýtať, že aké sú tie podnety, ak teda viete 

mi odpovedať a či ich vieme aj nejak číselne vyjadriť. Či sa zvýšili, ja neviem, z 

jedného podnetu na dva alebo z dvadsiatich na 200. Len v krátkosti. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Navrhujem, aby si pán hlavný kontrolór robil poznámky 

a v závere potom odpovedal, aby sme boli praktickejší. Nech sa páči, pán poslanec 

Djordejvič s faktickou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem pekne. Je to faktická 

poznámka na to, čo povedal pán Strojný, že podnetov pribúda a v podstate je to taká 

otázka na vás pán primátor, na to, čo som už spomínal, že ak podnetov je veľa alebo 

kontrolovaných subjektov, že či viete zabezpečiť posilnenie ÚHK práve zamestnancami 

vytvoreného oddelenia alebo oni majú iné povinnosti, lebo o ich činnosti sa človek z 

internetu veľa nedozvie, nenavštevujem magistrát, dokonca však listom bolo aj 

zakázané kontaktovať zamestnancov na telefónnych číslach, hej, keď sme sa bavili o 

tých telefónnych číslach a mailovkách. Takže ja len toľko, že či vieme posilniť ÚHK 

bez navýšenia v rozpočte. To je všetko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Činnosť túto, hlavného kontrolóra je koordinovaná aj s našim 

oddelením kontrolingu, auditu. Veci prebiehajú, s pánom kontrolórom sa stretávam. 

Nechajte to na interné procesy. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Aby sme sa troška povenovali ešte tej téme môjho 

uznesenia na konkrétnu školu, na konkrétne dva objekty na konkrétnej škole, tak musím 

reagovať najprv na pána poslanca Karaffu. Tak hovorí, že je tu krátko, tak naučí sa, že 

nestačí veriť sľubom a koncepciám. Že naozaj treba konkrétne uznesenie. Ku pánovi 

poslancovi Ihnátovi poviem len toľko, že je tu 18 rokov poslancom a keď doteraz 

nepochopil, že sľuby nám nestačia a koncepcie nepomáhajú. tak je mi to ľúto. A keď 

nazýva konkrétne uznesenie nejakým populizmom, tak klobúk dole. Ja k tomu poviem, 

že som tu len druhé volebné obdobie a viem dobre, že si tu s kolegom Betušom 

prehadzujú napr. okná na škole na Bruselskej z roka na rok a klepkajú si po pleci. Tie 

okná tam doteraz nie sú. To, že dal na Facebook nejaký status, idem, riešim a nakoniec 

tie okná tam šiesty či siedmy rok čakáme, tak to je jedno. Ale nie mne. To znamená, 

ešte ku pánovi kolegovi Schvarczovi jednu vec poviem. Ja, čo sa týka koncepcie a tie 

prípravy toho systému a že systematicky budeme používať tie peniaze na tie školy. 

Super, beriem, áno, ale však teraz som jasne povedal argumenty. Je to najlepšia škola 

v meste. Je to škola, ktorá má super profit, má výborné vedenie a má telocvičňu s 

jedálňou, ktorá je v takom stave, že sa tam boja deti ísť dovnútra. To znamená, tak či 

tak, či to pôjde cez koncepciu alebo cez toto uznesenie, aj tak budú v prvej trojke, kde 

tie peniaze pôjdu. A ja len poviem toľko, že ja koncepciou, tak či tak tým deťom 

telocvičňu neopravím. Ja tu telocvičňu viem opraviť len peniazmi. To znamená, 

priniesol som tu konkrétne uznesenie. Poslanci, prosím vás, podporte to a môžeme ísť 

ďalej. Ďakujem.  
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p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Ihnát.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. No, samozrejme, tentokrát 

sa stotožním s časťou toho, čo povedal pán Špak, že mi hľadajme riešenia a keď raz 

kontrolovaným subjektom bola táto škola, tak nespomínajme tu iné školy. Aj pán 

starosta Ihnát, síce tu iba poslanec Ihnát, tiež väčšinou preferuje svoje sídlisko, svoje 

školy. Tentokrát bola škola prejednávaná, kde je pán Špak v rade školy, keď sa 

odosobníme, konal to, čo mu ukladá povinnosť člena rady školy. a naozaj, keby sme 

porovnali, tak tá škola je alebo tie objekty, ktoré spomínal, sú v žalostnom stave a ak sa 

to niekomu nepáčia budeme sa tu navzájom podozrievať, ako pri odkupe pozemkov 

naposledy, tak vytvorme komisiu, ktorá bude rebríček potrieb zostavovať a poďme 

nejak koncepčne sa pohnúť miesto obviňovania. Vytvorme pracovnú komisiu, ktorá 

bude posudzovať priority. Toto je koncepcia. To, že sa tu budete vy dvaja naťahovať, to 

nič, Košičanom neprospeje. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

S druhou časťou toho, čo povedal pán poslanec Djordjevič veľmi súhlasím, čiže netreba 

populisticky konať, ale treba si sadnúť napríklad v komisiách a treba... Ja o tomto 

návrhu pána Špaka som ani nepočul, ani nevidel, ani nič, čiže je to by som povedal 

výplod fantázie teraz na tomto zastupiteľstve a hovorím, že som v radách škôl, kde na 

Požiarnickej napr. vypadlo okno minule na hlavu žiakovi takmer, čiže zranilo ho. Nie je 

to jediná škola a vôbec to nepodceňujem, ani Želiarsku nepodceňujem. Každej jednej 

škole treba dať to, čo jej patrí, ale poďme koncepčne, naozaj, nie teraz schvaľovať. 

Jednoducho ja za toto uznesenie hlasovať nebudem a to rovno poviem, že jednoducho 

podporujem aj Želiarsku, ale poďme si sadnúť a povedať Požiarnická, Bruselská, 

Želiarska, hore Furča, atď. Poďme riešiť všetko, ako zaradom, ale jednoducho 

koncepčne a nie populisticky. Toto je podľa môjho názoru populistický návrh, ktorý sa 

vyplodil teraz z tejto fantázie. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Burdiga v diskusii. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Takže ešte k pánovi Hlinkovi. V prvom rade si treba uvedomiť, 

kontrola v Mestskej karty sa týkala roku 2018, o ktorej máte informáciu, že bola zhruba 

pred nejakými dvoma týždňami ukončená. Netýkala sa teda roku 2019. Ak si 

spomínate, myslím, že vo februári na mestskom zastupiteľstve bola táto kontrola 

vykonaná práve na môj podnet a schvaľovali sme k tomu uznesenie. A teraz k 

samotným informáciám ohľadom Mestskej karty, tak ako som spomínal, rozsiahlejší 

materiál k tomu mám, samozrejme, pripravený, ale nebolo možné tuná zaradiť bod. 

Základná vec je, že v zmysle Výročnej správy za rok 2018 bol výsledok hospodárskej 

činnosti mínus 16.438,30 Eur a vlastné zdroje 2.750,- Eur. To sme zistili z Výročných 

správ, keď sme prišli. Samozrejme, po prevzatí karty v mesiaci jún – júl, ktoré bolo 

rozdelené na dve časti, teda prevzatie od pani Karaffovej, sme zistili, že samozrejme, 

boli vykonané nejaké účtovné operácie ešte v rámci roka 2019. To zhrnutie vám asi 

naozaj momentálne čítať nebudem. V každom prípade, ale ohľadom na to, že sme 

prevzali materiál a bol aj k dispozícii jednak pánovi primátorovi, aj pánovi Gibódovi, 

mali sme sa k tomu aj stretnúť. Asi si ten materiál prejsť, žiaľ nedošlo k tomu, tak 

následne som dal vykonať účtovný audit v Mestskej karte s tým, že výsledkom bola 
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vydaná audítorská správa so záverom, že účtovníctvo neziskovej organizácie pravdivo a 

verne zobrazuje jej finančné hospodárenie. Tu by som prosím podotkol, že ja môžem 

hodnotiť len to, čo som prevzal od pani Karaffovej, tzn. tie doklady, ktoré som dostal, 

tie boli hodnotené, nič viac a nič menej. Samozrejme, celkovú správu o činnosti 

Mestskej karty, keďže najbližšie zastupiteľstvo je v decembri, ja dnes som dopĺňať bod 

nemohol, predložím ho na decembrovom zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Špak, nasleduje pán 

Lesník. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za info. Tak vás poprosím, ak je to 

možné v rámci tých kadejakých tlačív, čo sme to popodpisovali ako poslanci, či už 

ochrana údajov atď., či by som mohol tie materiály dostať do e-mailu, prípadne 

naštudovanie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To čo máme pán riaditeľ vám určite, pán poslanec, pošle. Tak to 

urobme. Môže byť, pán riaditeľ? Pán riaditeľ pošle pánovi poslancovi to, čo prišlo 

22.10. cca, koncom októbra a čo sme dostali od pána poslanca Burdigu. Dnes, zajtra, 

ako to stihne. Myslím, že s faktickou bol prihlásený pán námestník. Neviem, čo sa stalo.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem, pán poslanec Špak. 

Môžem povedať, pán poslanec, že ako nie predseda, ale ako člen správnej rady tejto 

organizácie som poprosil pána výkonného riaditeľa v tomto momente, aby zvolal 

zasadnutie týchto orgánov, nakoľko správa audítora podľa informácií, ktoré mám je 

k dispozícii od 18. 9., takže budem sa touto správou audítora zaoberať a rovnako verím, 

že čím skôr poskytneme tieto dokumenty, tak ako požiadal o to pán Hlinka, aj 

kontrolórovi mesta. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Schwarcz, nech sa páči.  

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len rád zorientoval v niektorých 

veciach kolegov, pretože z tej správy niektoré veci opticky vyzerajú tak skresľujúco, tak 

aby ste boli v obraze, ale najprv zareagujem ešte raz na pán Špaka. Ja som v tej minúte, 

samozrejme, nestihol, ale za to som sa prihlásil do rozpravy, povedať, že samozrejme, 

škola je fantastická, pani riaditeľka je aktívna, akčná, robia projekty atď. a aj ten 

výsledok kontroly, klobúk dolu. Viem to, ako bývalý riaditeľ školy povedať, že klobúk 

dole, ak sa tam naozaj nenašli takéto zistenia. Na druhej strane úplne vyhlasovať, že je 

to topka, no nemáme kritéria na hodnotenie škôl, čiže v tomto asi sa nezhodneme. Tých 

škôl, ktoré sú na podobnej úrovni je niekoľko. V každom prípade, naozaj, nezahlasujem 

za toto uznesenie, lebo nevidím v ňom nejakú víziu v tom, že po tomto  to isto môžeme 

urobiť pre všetky školy. Na to by sme potrebovali niekoľko desiatok miliónov Eur v 

tejto chvíli. Ďalšiu vec, na ktorú som chcel upozorniť, je tu uvedené v správe, že výška 

odmeny alebo odmien v roku 2018 na Základnej škole Ľudmily Podjavorinskej na 

Luníku IX bola 134 tis. a ešte nejaké eurá. Tak len aby ste boli v obraze, toto je 

extrémny balík peňazí, keďže Luník IX má okolo tisíc žiakov. Sú v hmotnej núdzi, sú 

v kategóriách, ktoré znásobujú normatív, ktoré škola dostane. Tak aby ste si nemysleli, 

že na každej škole je takáto suma. V školách, kde okolo 600 žiakov je rádovo okolo 10, 

15 tisíc ročne pre 50, 60 zamestnancov. Sú školy, ktoré majú okolo 300 žiakov, ktorým 

nevyjdú takmer žiadne odmeny. Tak to len berte ako takú informáciu. A ešte možno tak 

isto na zorientovanie, čo sa týka tých odmien, alebo toho rozpočtu, možno aj tak ako to 
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naznačil pán Djordjevič. Škola dostáva svoj rozpočet, s ktorým hospodári, ktorý mu 

mesto musí dať, ktorý škole musí dať. No ja nehovorím, že je správne takéto vyplácanie 

odmien, treba do toho vniesť poriadok. Len mesto neušetrí nič, keď škola tie odmeny 

nerozdá. Škola ich mestu nevracia, je to jej rozpočet. To znamená, keby tie odmeny boli 

nižšie, neznamená to, že mesto ušetrí, ale samozrejme, tie pravidlá a systém 

prideľovania odmien treba nastaviť, samozrejme tak, aby to bolo korektné. Len na 

vysvetlenie teda. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním pán poslanca Schwarcza s tým, že 

si treba uvedomiť, že rozpočet mesta bežných výdavkov ráta so 170 mil. Eur, alebo 

v príjmoch 170 mil. Eur a výdavky na školstvo sú polovica. 90 miliónov dávame na 

naše školy. Nie je to malý balík, ak by niekto chcel takúto nejakú mantru nastaviť. 

Polovicu rozpočtu bežných výdavkov dávame na školstvo. Nie je to dosť, ale na to, že 

máme aj iné povinnosti, je to toľko, aby sme dokázali zabezpečiť aj ostatné časti chodu 

mesta. Polovica rozpočtu obecne môžeme jednoducho povedať ide na vzdelávanie, ide 

na školstvo. Starostovia majú faktickú alebo do diskusie? Áno, nie? Dobre, do diskusie. 

Čiže s faktickými pán poslanec Burdiga na pána Schwarcza. Rozprával pán Schwarcz, 

naňho sa dá reagovať. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som to stlačil včas, len to nefungovalo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod čiarou to vidím, ako na reakciu pána Schwarcza.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: OK 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. Do diskusie, urobme to tak, ako 

treba.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pán primátor, ja budem na pána 

Schwarcza. Hovoril o školách, opätovne. Ja by som touto cestou chcel vyzvať pán 

poslanca Špaka, aby stiahol to uznesenie, aby ho stiahol to uznesenie a jednoducho, 

naozaj, kvalifikovane sme si všetci sadli poslanci mestského zastupiteľstva, nie takýmto 

nástrelom tu na mestskom zastupiteľstve, ale bavili sa o každej jednej škole. Každý 

z vás, dámy a páni poslanci alebo poslankyne, tiež zastupujete určitú školu, ako v rade 

škôl a je podstatné si povedať vlastne, že aké náklady tá škola potrebuje, akým 

spôsobom potom tiež postupovať ďalej. Toto by bolo seriózne, aby som podporil aj ja 

Želiarsku. Chcem ju podporiť, je tiež v intraviláne obce Ťahanovce a sídliska 

Ťahanovce, vlastne. Čiže sme priatelia ako školy, ale jednoducho je podstatné, aby som 

ich nepodporil týmto spôsobom, nie takýmto nástrelom. Čiže poprosím, aby stiahol to 

uznesenie. A ďalšia vec, budem oponovať v jednej veci, čo sa týka okien a ďalších vecí, 

jednoznačne štatutár školy musí si žiadať, my sme súčinní a vieme v tejto veci pomôcť, 

no ale keď mlčí štatutár školy a jednoducho nevie povedať, tak potom ako neviem akým 

spôsobom, prečo útočíme na poslancov. Nerozumiem tomu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čas vypršal. Neviem, prečo gong nezaznel. Ďakujem pekne. Nech 

sa páči, pán poslanec Špak, reagujeme na pána poslanca Schwarcza.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Takže pán poslanec Schwarcz, 

spomínali ste, že by nám trebalo niekoľko miliónov Eur, my sme ich schválili 16 

miliónov, pokiaľ si pamätám, takže peňazí je dosť. A k týmto opravám škôl, ako dokáže 
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niekto v jednej minút zhodiť dvoch riaditeľov škôl, pán poslanec Ihnát, tak to už je silná 

káva. Pretože pani riaditeľa Želiarskej má urobený projekt, má pripravené veci, má to 

vypočítané, vie koľko peňazí treba. Takisto pána Fabiána ste momentálne degradovali 

na človeka, ktorý si nevie popýtať, že vy s tým nič nemáte, že to tam nefunguje. Ale ako 

ja tam chodím na tu radu školy, ja viem jak si klepete po pleci, že to všetko vybavíte. 

Inak, ako konkrétnym riešením a návrhom, ako som dal dnes to nepôjde. A to, že stojíte 

za Želiarskou, tak to chápem, lebo však tam potrebujete voličov, ale dnes ste ich 

odpráskli. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V diskusii vystúpi pán poslanec Lipták. Nech sa 

páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Chcem poprosiť dvoch pánov, pána Špaka a pána 

Ihnáta nech prestanú s tou prestrelkou, pretože sme v bode Správa hlavného kontrolóra, 

o jeho činnosti, mesta Košice. Pardon. Ospravedlňujem sa. Takže sa vrátim k danej 

správe. Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi, že začína vykonávať a vykonáva 

kontrolu pozemkov v meste a ja by som bol strašne rád, keď sa tá kontrola ukončí, aby 

sa tieto údaje a fakty premietli aj do vrstvy v GIS pláne, aby mesto Košice malo aj túto 

vrstvu, kde si človek zistí, kto má v prenájme daný pozemok, či má za to zaplatené dane 

a atď. ... O tom sme sa tu párkrát bavili, čiže budeme mať celkom dobrý materiál 

k tomu. Druhá vec, čo by som chcel povedať, ďakujem takisto pánovi kontrolórovi zato, 

že upozornil poslancov na to, že treba veľmi zvažovať, aké sumy budeme požadovať vo 

výdavkovej časti mesta Košice, nakoľko rozpočet mesta Košice na rok 2020 nikto 

nepozná a nasledujúce dva body budú tiež z tej kategórie výdavkovej. Tretiu vec, ktorú 

máme. Chcel by som takisto porosiť pána Špaka, aby stiahol svoj návrh, pretože si 

myslím, že je úplne mimo témy, pretože keď chceme riešiť školy, tak to riešme na 

komisii príslušnej a potom to príďme s tými návrhmi na zastupiteľstvo. Dnes riešime 

Správu hlavného kontrolóra a osobne si myslím, že návrhová komisia by takýto návrh 

ani nemala vôbec prijať a dať o ňom hlasovať, lebo je úplne mimo témy. A poprosím 

ešte pána Ihnáta a Špaka, keď toľko riešia to školstvo tu, aby obidvaja prišli na komisiu 

školstva a iniciovali to, o čom tu už rozprávajú 20 minút alebo pol hodinu. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou pán poslanec Špak na 

pána poslanca Liptáka. Poprosím, nebuďme osobní.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám pocit, že s pánom Liptákom nemáme 

problém. Ja som dal návrh uznesenia. Treba si ho prečítať. Je úplne jednoduchý a 

myslím si, že ani prečítať ho netreba, stačilo si ho vypočuť. Dal som súvis jasný, 

podložil som to finančne, podložil som to výsledkami školy, dokonca podložil som to aj 

výsledkami kontroly, čo tu každý teraz môžeme klobúk dať dole, ako tá škola funguje. 

Čo má absolútne priamy súvis s tým, že to nedávame nejakému pochybnému subjektu, 

tzn. toto si treba uvedomiť páni a hlasovať. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje s faktickou pani námestníčka a verím, 

že na reakciu pána poslanca Liptáka. Vysvetlí, že táto prestrelka je úplne zbytočná. 

Nech sa páči, pani námestníčka.  

 

p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor to už tu povedal. Chcem povedať, že Základná škola Želiarska bola jedna 
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z prvých škôl, kde sme sa boli osobne pozrieť. Boli sme vyhodnotiť situáciu okolo 

telocvične. Vieme, že tam je problém a výstavba telocvične na tejto základnej škole je 

naplánovaná na začiatok budúceho roka. Keďže ide o vyššiu investíciu, bude sa robiť 

etapovite. Zvažovali sme, či pôjdeme do novej výstavby alebo do rekonštrukcie 

vzhľadom na to, že tá budova je skutočne v dezolátnom stave. Zvážili sme, že bude 

najlepšia výstavba novej telocvične a je to naplánované. Objaví sa to aj v rozpočte. 

Takže, myslím si, že nie je dôvod ďalej o tom polemizovať, ani prijímať žiadne 

uznesenia.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani námestníčka. S procedurálnym návrhom 

pán poslanec Rusnák, predseda klubu. Nech sa páči. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, myslím, 

že už bolo povedané všetko, čo k tomuto bodu malo byť povedané, minimálne raz. Už 

sa tu veci opakujú. Dávam návrh na ukončenie diskusie. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bol predložený procedurálny návrh pána 

poslanca Rusnáka. Prosím, hlasujme o jeho procedurálnom návrhu o ukončení diskusie. 

Nech sa páči, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 9 - za: 30, proti: 3, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh pána poslanca bol prijatý. Pokračujeme 

v rozprave. S faktickou bol do rozpravy prihlásený pán poslanec Strojný s reakciou na 

pána poslanca Liptáka.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo. S reakciou na 

pána kolegu Liptáka. Podporujem ho v tom, čo povedal. Takisto súhlasím, že by sme sa 

mali zaoberať tým, či sú vyberané dane za mestské pozemky. A ja vypichnem v tejto 

veci jednu konkrétnu. Mám viacero podnetov od občanov na to, že množstvo 

billboardov v našom meste je osadených na mestských pozemkoch a nikto za nich 

nevyberá žiadne poplatky. Tak len takto by som chcel podporiť kolegu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa prihlásili starostovia. O slovo teda 

požiadal pán starosta Nigut, predseda Rady starostov. Nech sa páči, pán starosta, máte 

slovo. 

 

p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďakujem pekne. Vážené vedenie mesta, kolegovia 

poslanci, starostovia, takisto, chcem vám len trošku upriamiť pozornosť. Naozaj bolo 

dosť povedané o Želiarskej ulici, o škole, ktorá vlastne je jednou z mestských škôl a 

nachádza sa práve v mestskej časti Ťahanovce. Chcel som zabrániť tej prestrelke, ktorá 

tu bola. Predbehla ma pani námestníčka, ktorej ďakujem, lebo naozaj ako starosta sme 

spolu s miestnymi poslancami pomáhame tejto škole napriek tomu, že je jedna 

z najstarších, má už vyše 50 rokov a dokonca samotná telocvičňa a jedáleň, ktorá bola 

spomínaná, boli postavené ešte v akcii „Z“ a naozaj energeticky nie sú vyhovujúce. Ale 

to už pán kontrolór, nebolo to predmetom konania kontroly, ale skôr ekonomické 

záležitosti. A chcem povedať naozaj, bude dobre, ak sa či už poslanci alebo odborné 

pracoviská budú zaoberať technickým stavom budov, lebo naozaj tie budú potrebovať 

dosť peňazí. Ako za mestskú časť, lebo tiež som členom rady školy, dal som tu žiadosť 

na magistrát. Takže verím, že je v poradí. Ako bolo povedané, škola sa už tých peňazí 
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dočká. Takže verím tomu, že je zbytočné teraz žiadať a koľko. A teraz najprv naša škola 

a potom ostatné. Takže naozaj, treba brať do úvahy stav, lebo tento stav je naozaj 

havarijný. Takže pokiaľ je to vízia nasledujúceho roka, budeme všetci radi, aj za 

učiteľov, žiakov a myslím, že aj za ich rodičov. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Piatykrát s faktickou sa do rozpravy prihlásil pán 

poslanec Špak. Nech sa páči, reagujete pán poslanec Špak na? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Na pána starostu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem 

poďakovať pani námestníčke, aj pánovi starostovi a naozaj som veľmi rád a veľmi sa 

teším, že toto povedali nahlas. Dokonca pani námestníčka aj potvrdila, že toto moje 

uznesenie je doslova pripravené na už rok 2020. Máme ho v rozpočte, máme to v pláne, 

máme to dohodnuté so školou. Tým pádom každý poslanec, ktorí nebude súhlasiť s 

mojim návrhom uznesenia, je proti plánu, ktorý ste pripravili na rok 2020. To si dúfam 

všetci uvedomujeme. Takže, ja som len potvrdil týmto uznesením, že vedenie mesta je 

pripravené dať peniaze či na rekonštrukciu alebo na komplexnú výstavbu novej 

telocvične Základná škola Želiarska. Týmto len potvrdíme to rozhodnutie vaše, ako 

vedenia mesta. To, čo ste dohodli s pani riaditeľkou to, čo pán starosta dohodol a to, čo 

pani námestníčka dnes povedala, že na budúci rok pripravené je. Takže moje uznesenie 

nemajú inú možnosť iba ako súhlasiť s ním, lebo súhlasíme s krokmi vedenia mesta. 

Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. Prosím, skúsme k Správe 

o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. O telocvični na Želiarskej naozaj už bolo dosť.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, Ako som veľmi rád, že ta telocvičňa vlastne 

bola vysvetlená. To uznesenie, vlastne, svojim spôsobom je úplne zbytočné. A čo je 

dôležité vlastne, že aby som sa tiež vyjadril verejne, ja podporujem každý jeden rozvoj 

alebo každú jednu iniciatívu, tiež takisto každý jeden, tiež každú jednu opravu, údržbu 

školských zariadení, telocviční, škôl, budov atď.. Však som v radách škôl. A tiež si 

vyprosím napr. od poslanca Špaka, naozaj, to čo povedal, že som potopil alebo nejakým 

spôsobom zdehonestoval prácu riaditeľa Fabiána na Základnej škole Bruselská, to nie je 

pravda. Pán riaditeľ Fabián alebo ktorýkoľvek riaditeľ písomnosťami už dávno pred 

tým poslali na magistrát, čiže školstvo tieto žiadostí má, reflektuje a vidí tieto žiadosti, 

vlastne. Čiže to môže potvrdiť aj námestníčka, určite, ktorá školstvo má pod svojou 

rukou. Že tieto žiadostí tam sú, takže tu nie je čo dehonestovať. Čo sa týka pani 

riaditeľky na Žieliarskej, hej, ako držím jej palce, aby sa škola rozvíjala, ale jednoducho 

som za, ale populistické uznesenia, kde už dávno vec je v riešení, dávno vec je v riešení, 

ako sme počuli a na budúci rok sa dá dokonca stavať. Tak podporovať nebudem. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Nuž, aby 

som veľmi nezdržiaval, rýchlo zhodnotím toto tu, čo sa tu deje. Čiže pán Špak dal 

návrh, štyria poslanci trinástimi diskusnými vstupmi zdegradovali tento návrh a vážení 



23 

 

páni stačilo stlačiť pri hlasovaní červený gombík. Ďakujem za slovo.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Budem reagovať k správe ohľadom 

školstva, ako ste vraveli 50 % financií dávame do školstva alebo dáva toto mesto. Na 

jednej strane tu máme schátralé telocvične, poškodené strechy, rozpadávajúce alebo 

vypadávajúce okná. To je na jednej strane. Na druhej strane sa na školách mrhajú 

doslova verejné financie na platy, či neadekvátne odmeny pre zamestnancov. 

Zodpovední sú hlavne alebo sú štatutári, teda riaditelia. Čo kontrola, to porušenie. 

Riaditelia si popri školách zakladajú občianske združenia, platia predražené krúžky, či 

podujatia pre deti. Túto informáciu mám od rodičov, Rodičia platia tzv. nedobrovoľné 

príspevky každý mesiac, pritom magistrát financuje tieto školy a škôlky. Ja nadobúdam 

pocit, že práve v školstve, do ktorého dávame milióny sa najviac financií doslova utápa. 

Pán primátor, sedem ľudí na Útvare hlavného kontrolóra nemá šancu skontrolovať 

všetky materské a základné školy. My kontrolujeme niečo, len keď príde nejaký 

anonym. Treba to všetko skontrolovať. Prosím, zvážte, personálne navýšenie kapacity 

Útvaru hlavného kontrolóra. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec nepočúvali ste ma v úvode. S pánom kontrolórom 

o tejto veci diskutujeme a pripravujeme prierezovú kontrolu na školách v súvislosti s 

odmeňovaním pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Čo viac vám mam 

k tomu povedať? To bol môj úvod, celého tohto bodu. S faktickou na pána poslanca 

Karabina vystúpi pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán kolega 

neviem, či som vám správne rozumel, ale hovorili ste o tom, že sa mrhajú peniaze na 

platy učiteľov. Nemyslím si, že učitelia sú tak dobre ohodnotení, že si tieto peniaze 

nezaslúžia. Len takáto krátka. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: OK. Na záver ešte vystúpi pán kontrolór. Sľúbil som vám nejaké 

odpovede, ktoré tu boli dané a potom prosím, poďme ďalej. Nech sa páči, pán kontrolór.  

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: V prvom rade som vás chcel informovať, že naozaj, tak ako 

pán primátor hovoril, niekoľkokrát sme riešili práve otázku, akým spôsobom 

najvhodnejšie riešiť vynakladanie výdavkov smerom ku školám a zhodli sme sa na tom, 

že je potrebné systémové riešenie. Ďalšia vec, naozaj by nebolo dobre hádzať všetkých 

riaditeľov alebo všetky školy do jedného vreca, aj keď niekedy sa dá povedať, že 

výnimka potvrdzuje pravidlo. Nie, toto nie je pravidlo, toto sú ojedinelé zistenia, ktorým 

sa dá práve vyhnúť tým, čo som upozorňoval hneď na začiatku. Kvalitnejšou a častejšou 

finančnou kontrolou na mieste a administratívnou kontrolou, tzn. nie čakáte na kontrolu 

zo strany Útvaru hlavného kontrolóra, nie čakať na kontrolu zo strany referátu 

kontrolingu a auditu, ale odborné útvary by mali priebežne sledovať vynakladanie 

výdavkov v rámci rozpočtu a okamžite by prišli na takéto anomálie. Preto som napr. aj 

odporúčal v informácii o svojej činnosti do budúcnosti riešiť otázky, akým spôsobom 

zamestnávať ľudí na základe § 50 Zákonníka práce, ktorý umožňuje uzavrieť 2 

pracovné pomery a dá sa takto obchádzať elegantne zákon o prácach vo verejnom 

záujme a takisto aj do budúcnosti zvážiť zavedenie regulatívov odmien, tzn. každá škola 

dostane to, čo potrebuje, ale odmeny sú niečo nadštandardné, navyše a to budem riešiť 

regulatívom, kde presne stanovím na jednotlivé školy ten základný rozsah odmien, aby 
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sme sa vyhli podobným extrémnym prípadom. Pán Strojný sa pýtal na podnety, tak 

chcel by som len odpovedať na jeho otázky. Podnety sa týkali verejného poriadku, 

týkali sa parkovania, stavu komunikácií, nakladanie s majetkom mesta, hospodárenie 

organizácií. miestnych daní. Tie podnety zhruba oproti minulému roku alebo minulým 

rokom narástli o jednu tretinu. Problém je ten, že naozaj podnetom sa môže Útvar 

hlavného kontrolóra venovať až po splnení svojich plánovaných úloh alebo pri uvoľnení 

kapacít. V každom prípade, vždy každý rok my informujeme o stave vybavovania 

podnetov a o tom ako podnety vyzerajú a koľko ich bolo v príslušnom roku. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu v bode číslom 2 Správa 

o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice a poprosím, návrhovú komisiu 

o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Návrhová komisia okrem 

základného návrhu obdržala jeden ďalší návrh na uznesenie od pána poslanca Špak a ten 

znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 

poveruje primátora, aby do rozpočtu na rok 2020 zahrnul finančné prostriedky na 

opravu, prípadne výstavbu telocvične a budovy školskej jedálne v areáli Základnej 

školy a Materskej školy ZŠ Želiarska 4, Košice v Mestskej časti Košice - Ťahanovce.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pán poslanca Špaka 

o telocvični a školskej jedálni. Nech sa páči.  

 

Hlasovanie č. 10 - za: 15, proti: 2, zdržali sa: 18 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Nech sa páči. Poprosím návrhovú 

komisiu, aby pokračovala v návrhoch.   

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 odstavec 7 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od 

IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky 

z kontrol: Mesto Košice - Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice; Základná 

škola Ľudmily Podjavorinskej 1, Košice a Základná škola s materskou školou Želiarska 

4, Košice.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Pôvodný návrh. 

 

Hlasovanie č. 11 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne.  

- - - 

 

Bod č. 3 

Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021 - pokračovanie 

rokovania mestského zastupiteľstva o prerušenom bode 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 3 predkladám pokračovanie rokovania mestského 

zastupiteľstva o prerušenom bode z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
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v Košiciach dňa 19.9.2019 Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 

2021. K materiálu otváram rozpravu s tým, že pokračujeme v ukončenej rozprave tak, 

ako bola ukončená 19. 9. to znamená, všetci tí, ktorí boli prihlásení do rozpravy môžu 

pokračovať. Nech sa páči, s faktickými pán poslane Špak, pán poslanec Rovinský, pán 

poslanec Blanár. Ale potrebujem pripomenúť, že na koho reagujú. Sekundu. Technici 

na to prídu, zatiaľ zastavme pánovi poslancovi Špakov čas. Posledným diskutujúcim 

boli odborní pracovníci mesta. Reagujete na pána zástupca riaditeľa pán Richarda 

Dlhého. Nech sa páči, pán poslanec Špak, máte minútu odteraz. Nie je tu. Stráca 

poradie. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. Na pána Dlhého. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Musím sa vrátiť v čase. Čiže, vtedy som mal 

pripravenú námietku na to, že tento akčný plán nie je dostatočne rozpracovaný, chýbali 

mi v ňom niektoré úlohy, ktoré by bolo potrebné doňho dostať. Myslím si, že po 

diskusii o tomto bode sme našli nejaké riešenie a to v tom, že tie veci, ktoré sú, by sa 

prijali s tým, že by sa to doplnilo o tie, ktoré takpovediac horia a na decembrovom 

zastupiteľstve by sme tento materiál doplnili tak, aby bol aj v súlade s rozpočtom mesta, 

ktorý by sme vtedy schvaľovať mali.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním, že 19. 9. po tom, ako bol bod 

prerušený, odborné útvary ešte na základe pripomienok, požiadaviek dopracovali akčný 

plán programu rozvoja. Pripomínam, že akčný plán programu rozvoja je živý dokument, 

dá sa doňho vstúpiť hocikedy v čase. Je pre nás však dôležitý, pretože je to istým 

spôsobom aj scenárom, harmonogramom, akoby sme sa mali na veci dívať a ako si to 

najbližšie pracovné obdobie, aj budúceho roku, jednoducho pripravovať, ale aj tohto. 

Do akčného plánu boli dopracované vybudovanie projektu pre prepojovacie 

komunikácie Pereš -  Lorinčík, vybudovanie komunikácie obchvat Kavečany, výkup 

pozemkov majetkovoprávne vysporiadania, bol tam dopracovaný projekt Zlepšenie 

vzdelanostnej úrovne žiakov materských, základných a stredných škôl v oblasti IT na 

oboch stranách hranice, projekt Cezhraničnej spolupráce s mestom Miškolc, projekt 

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, koncepcia riešenia stanovíšť na 

zber komunálneho odpadu a projekt História očami súčasnosti na oboch stranách 

hranice, projekt Rekonštrukcia Archeologického múzea, ktorý sa v tejto chvíli finišuje 

a myslím, že je aj zaradený v materiáloch, projekt Stretnutie tradičnej a modernej vinnej 

kultúry, ktorý súvisí s tým istým. Malé zlepšenie ego služieb. To sme už aj schvaľovali 

na ostatnom mestskom zastupiteľstve v rámci projektov. Takisto aj pán kontrolór prišiel 

s niektorými informáciami alebo nápadmi, čo by sme mali dopracovať. Je to živý 

dokument, stále ho vieme doplniť, nie je dôvod vytvárať na tomto dokumente napätia, 

horlivú diskusiu. Vždy sa dá dopracovať, či o rok, či o dva, či aj v decembri, ale je pre 

nás dôležité, aby bol schválený, aby bola daná základná norma, aby sa mohlo pracovať. 

Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Hlinka.  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. My sme na úrovni mestskej časti Juh dali na 

mesto Košice požiadavku, ktorá bola tlmočená obyvateľmi našej mestskej časti a to 

konkrétne v oblasti Pasteurovej ulice a Pasteurovho námestia a išlo o projektový zámer 

na revitalizáciu vnútro blokové priestoru na Pasteurovom námestí. Keď som sa díval do 

cieľa číslo 14, kde som to hľadal najskôr, t. j. skvalitnenie životného a prírodného 

prostredia na území mesta, v opatrení 14.4 je napísané iba všeobecne revitalizácia medzi 

blokovej zelene a verejných priestranstiev bez špecifikácie. Takže ja len hovorím o tom 

a pripomína, že ak taká výzva v priebehu najbližšieho, budúceho alebo ďalšieho roka 

bude, aby sa tento projekt zrealizoval,  pretože základné axiómy sú dané, jednak v 
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Správe mestskej zelene, jednak tu aj na príslušnom oddelení Magistrátu mesta. Takže 

chcel som to pripomenúť iba. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Zároveň je do diskusie prihlásený 

pán poslanec Lipták. Nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal to, čo hovoril poslanec 

Rovinský. Priznám sa, my sme včera na komisii životného prostredia sa zaoberali 

s týmto materiálom a v polke tohto materiálu sme skončili, lebo sme skonštatovali, že 

tento materiál je trošku taká malá fatamorgána, ktorá sa tak trošku, ak nie veľmi 

neodzrkadľuje, čo sa týka reality a preto vzišiel z komisie životného prostredia včera 

návrh, aby sme materiál akčný plán prerokovali na tom mestskom zastupiteľstve, na 

ktorom sa bude prejednávať aj rozpočet na rok 2020. Lebo naozaj teraz budeme 

v akčnom pláne schvaľovať nejaké sumy a keď si ich porovnáte s tým, čo je potrebné 

a nie je potrebné, tak zistíme, že vlastne budeme schvaľovať dva materiály s rozličnými 

sumami. Včera som sa napríklad spýtal, kde v akčnom pláne je schované Zelené mesto. 

Chceme sa uchádzať o titul a my sme to tam nejak nenašli. Potom, keď si zoberieme 

veci okolo asančky, karantény - to sú investície. Nikto si neuvedomuje, ale to sú 

investície možno v 600, 700 tisícových sumách. Keď to zoberieme ako v globále a 

nikde to tam nenájdete proste. Rozprávali sme sa o generále zelene, ktorý je potrebné 

urobiť, čiže má to nejaké nároky aj Správu mestskej zelene. Taktiež sme to tam nenašli. 

Preto naozaj by bolo dobré a ten návrh ja predložím aj komisii. Viem, že sú tam 

niektoré body, ktoré som sa ale dozvedel včera, nie na komisii od pracovníkov 

magistrátu, ale na poslaneckom klube, že sú tam nejaké materiály, ktoré by v tom 

akčnom pláne mali byť schválené lebo, lebo, lebo fondy, eurofondy a podobné veci. 

Tak vyčleňme tie tri veci, ktoré sú nejak časovo limitované, ale naozaj pripravme ten 

akčný plán tak, aby korešpondoval s rozpočtom na rok 2020, lebo akčný plán nám robí 

záväzok na roky 2020 a roky 2021. Proste ide mi o tom, aby sme sa hrali s reálnymi 

číslami a nie proste schválili niečo a potom zistíme, že vlastne to nemá žiadny dopad na 

reálny život. Čiže budem predkladať ten návrh, ktorý som hovoril, ktorý bude znieť, že 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje akčný plán programu rozvoja mesta Košice na roky 

2019 - 2020 a to v bodoch. To budú tie tri body, ktoré sa tam doplnia. Mám na mysli 

ohľadom tej cezhraničnej spolupráce sú to. Všetky ostatné body akčného plánu budú 

prerokované na rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovať 

rozpočet mesta Košice na rok 2020. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nasleduje pán poslanec Rovinský 

s faktickou. Nech sa páči.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, ja by som povedal, že to uznesenie, ktoré 

bolo prijímané na komisii bolo takpovediac pre koks. Preto, že nemali sme tú 

informáciu, ktorú sme tušili a na ktorú som upozorňoval. Mimochodom, aj na komisii, 

že sú veci, ktoré potrebujeme mať schválené teraz a nevidím dôvod na to, aby sme 

neprijali tento dokument s tým, že v decembri, tak ako som spomínal, že v decembri 

bude doplnený o ďalšie veci. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Ja len pripomínam, 

kolegovia, tento materiál bol predložený verejne verejnosti. Verejnosť sa k nemu mohla 

pripomienkovať ho minimálne mesiac, tak isto poslanci, prešiel komisiami, predtým 

prešiel dnes neprišiel. Nie je problém, ak komisia pripraví návrh. Tu verejne hovorím, 
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pán poslanec Lipták, ak komisia životného prostredia pripraví návrh do 12. 12. ja ten 

bod zaradím, nemám s tým najmenší problém. Sú to nápady, ktoré môžu mesto posunúť 

ďalej, urobme tak, ale neblokujme oddelenie strategických záležitostí, aby mohli 

pracovať, aby mohli predkladať. Potrebujú túto normu ako prílohu, jednu z príloh, ktorú 

používajú na to, aby mohli pracovať. Neblokujme úrad. Čo sa týka samotných súm, 

tieto sumy v akčnom pláne, oni sú vždy len orientačné. K týmto podkladom neexistujú 

výkazy – výmery. Jednoducho urobí sa štúdia, urobí sa predpoklad, je tam nejaká cena. 

Ak pôjdeme do rozpočtu, do rozpočtu sa už dostávajú opäť ceny, sumy, hodnoty, ktoré 

sú opäť len bližšie k skutočnosti, pretože sa materiál opäť len dopracuváva 

a dopracúvavaním procesujeme a získame viac informácií a následne idú výberové 

konania, ktoré tú cenu mnohokrát a v našom prípade sa to už miliónkrát potvrdilo, 

stlačia dole. Pretože robíme obstarávania transparentne a elektronicky. Čiže, prosím, ak 

je potreba prísť s novými návrhmi alebo môžu niečo vylepšiť, urobme tak. Návrh na 

uznesenie, pán poslanec, môže byť kľudne také, že schvaľujeme a žiadame doplniť to, 

to, to, môže to kľudne aj dnes odznieť a bude to tam doplnené. Ďakujem pekne. Nech sa 

páči, pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Nuž, čo sa týka akčného 

plánu, samozrejme, každý dokument a každé hlasovanie je istým spôsobom záväzné, ale 

to by som sa až tak nevzrušoval nad konkrétnosťami, ako ste aj vy, pán primátor, 

spomenul. Tieto veci, sumy sa vedia upraviť, resp. môže sa kľudne stať, že z dôvodu 

nedostatku financií sa daný bod, bod nedostane alebo konkrétny projekt do rozpočtu. 

Čiže pre nás je právne záväzný dokument rozpočet. Ani som nechcel v podstate 

reagovať, len som sa plánoval zdržať, lebo niektoré sú tam naozaj odvážne plány, ale to 

slovo bolo fantastický použité poslancom Liptákom - fatamorgána, tzn. nejaká ilúzia, 

keďže stále hovoríme na jednej strane, že niet peňazí v rozpočte, na druhej strane sú tam 

odvážne ilúzie a nám poslancom Starého mesta bol predložený plán prepojenia plavárne 

vypracovaný spoločnosťou TEHO a alternatívy sú tam od 6 do 11 miliónov. 

Samozrejme, to nie je tu ale som veľmi zvedavý, kde na to mesto zoženie peniaze. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Preto sa robí akčný plán, aby sme aktívne vyhľadávali výzvy 

v týchto témach, či už cez európske peniaze alebo rôzne fondové záležitosti. Preto 

potrebujú kolegovia to  mať schválené, aby mohli vyhľadávať externé financovanie, aj 

preto teda. Nech sa páči pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým, vážené kolegyne 

kolegovia, už na ostatnom zastupiteľstve, keď sme prerušili prerokovanie tohto bodu ma 

prekvapilo, že prečo skutočne odznelo to už od pána primátora, že tento materiál sme 

mali k dispozícii v júni. Každý, kto si ho naštudoval a mal výhrady, mal ich 

v pripomienkovom konaní, mal ich uviesť. Mal som z toho dojem, že možno niektorí sa 

zobudili a pri rokovaní zistili, že sa im to nepáči, ale takýmto systémom sa nikde 

nedostaneme. Zdieľam. Ďakujem, že ma počúvate všetci. Zdieľam názor pána 

Rovinského. Tento materiál treba posunúť ďalej a nechcem o tom ďalej hovoriť, ale 

všetko to tu odznelo, argumenty prečo áno. Nemá zmysel, aby sme tu teraz vytĺkali 

niektoré veci, ktoré sa nám nepáčia. Treba ich zapracovať do ďalšej aktualizácie. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Lörinc, nech sa páči.  
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p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel 

spýtať technikov, na základe ktorého paragrafu rokovacieho poriadku, keď som 

prihlásený v diskusii je moje meno permanentne vymazávané a je zmenený môj čas 

vystúpenia bez toho, že by som dnes vystúpil? Či ako je možné, že napriek tomu, že 

moje meno svieti červenou, mal som na minulom rokovaní, bol som prihlásený viackrát, 

ma niekto predbehne v diskusii a ma technika vymaže? To je jedno. V akom paragrafe 

rokovacieho poriadku? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pretože sa jedná o prerušený bod a pán poslanec 19.9. ste 

vystúpili dvakrát a rokovací poriadok, že k danému bodu môžete vystúpiť len dvakrát 

hovorí, tzn. preto vás systém blokuje. S faktickou môžete kľudne reagovať. Nech sa 

páči. Pán poslanec Lipták v diskusii. Nech sa páči.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ja len dve poznámky. Pán Filipko, sme v normálnom 

pripomienkovom režime, čiže včera sa to prejednávalo na komisii. Čiže nevidím, kde je 

problém. A keď naozaj komisia po dosť dlhom čase došla k záveru, že vlastne tento 

materiál sa netýka reality, ja mám ťažký problém, dvihnúť za takýto materiál proste 

ruku. Sorry, akože máme schváliť niečo, čo nie je reálna a potom si to môžeme doplniť. 

A k pánovi primátorovi, nie je možné predsa akčný plán na rok 2019, 20, 21 robiť tak, 

že ta dones mi niečo do 12.12. a my to tam dáme. To ako, to sa nemôže myslieť ani 

vážne táto veta, pretože mne v mnohých materiáloch na úrovni, Laco poprosím ťa, 

poslanci na úrovni mesta by mali riešiť koncepčne veci a mne naozaj z tohto mesta 

chýbajú tie koncepčné výstupy napr. keď si zoberiem Zelené mesto, my by sme mali už 

vedieť aspoň nástrely, čo chceme robiť nasledujúce dva, tri roky, keď máme schvaľovať 

akčný plán a nevieme nič a niekto chce odo mňa, tak mi dones do 12.12. a ja to tam 

pichnem. Ako, takto sa to nemôže robiť, preto ja za daný materiál nebudeme hlasovať, 

preto predkladám ten daný návrh, že body, ktoré je potrebné schváliť... Inač, včera na 

komisii sme sa pýtali pracovníkov magistrátu, čo sa stane, ak by sme ten akčný plán 

neschválili, bolo povedané, že nič. A zrazu počúvam, že aká strašná katastrofa sa stane. 

Čiže, tu mi niečo nesedí medzi týmito dvoma stanoviskami. Sedeli tam poslanci Erich 

Blanár na tej komisii, tiež to môže potvrdiť, že táto otázka padla a dneska počúvam, že 

to bude strašná katastrofa. Ďakujem pekne. Čiže ja ten návrh tak, či tak predložím. Čiže 

tie body, ktoré sa včera spomínali ohľadom tej cezhraničnej spolupráce doplním do toho 

návrhu a predložím ten návrh, aby sme to schválili s rozpočtom, aby sme mali reálny 

akčný plán na nasledujúce, vlastne už len dva roky. Vďaka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, v rámci konštruktívnej diskusie, kľudne vaše 

uznesenie môže vyzerať tak, že súhlasí a navrhuje dopracovať to a to alebo má výhrady 

k niečomu konkrétnemu, aby sme to možno opravili, ale tie konkrétnosti tu nie sú a 

chceme byť konštruktívni a chceme, aby veci fungovali. Čiže, ak máte osobné výhrady, 

pomenujte, čo tam máme dopracovať, aby sme mohli robiť, aby jednoducho opäť sme 

sa v decembri nedozvedeli, čo tam všetko chýba na mestskom zastupiteľstve alebo na 

komisii, ktorá už nebude mať čas to predpripraviť, pretože bude tri dni pred 

zastupiteľstvom. Čiže stačí byť konkrétny, konštruktívny a ako vravím, nevidím 

problém, aby doplnok číslo XY 12. decembra odznel a doplnil, poopravil, vylepšil, aby 

to bolo proste také, aké si to pán poslanec predstavujete, lebo tu nie je dôvod nebyť 

konštruktívny. Každý návrh k tejto veci je pre nás zaujímavým, lebo jednoducho nás 

posúva dopravu. Všetky nápady a návrhy má zmysel zapracovať. Má zmysel, lebo sú 

pre Košičanov a pre obyvateľov. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči s faktickou na pána 

poslanca Liptáka. 



29 

 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je to faktická na tie veci, ktoré uvádza aj pán 

Lipták. Na základe uznesenia z minulého zastupiteľstva bol dopracovaný bod koncepcie 

riešenia stanovíšť na zber komunálneho odpadu. Čo má však trošku zarazilo je, že sme 

vyčlenili na najbližšie 3 roky v podstate 0,- Eur na vypracovanie tejto koncepcie a teda 

otázka znie, že magistrát a odborné pracoviská vypracujú túto kompetenciu, túto 

koncepciu vo vlastnej réžii a nebude nás to stať ani euro? Lebo ak porovnávam, tak 

napr. v bode 14.3 máme aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta v oblasti energeticky a za 

aktualizáciu chceme vyčleniť 90 tisíc Eur a na vypracovanie novej, ak novej koncepcie 

pre odpady vyčleňujeme nula Eur. Čiže otázka je, nerátame s tým a dali sme to pro 

forma, alebo to spravíme vo vlastnej réžii a zadarmo.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Richard Dlhý si bude písať otázky 

a následne vám v závere odpovie. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vidím, že nie sme zvyknutí 

ešte na to, že máme prerušený bod a potom aj technika, aj my, aj všetko okolo toho, ale 

chcem pripomenúť kolegom v rámci tejto minúty, že pri tomto bode rokovania padli 3 

jasné návrhy. Prvý bol, že poverujeme primátora mesta prípravou vzniku samostatného 

inštitútu mesta Košice pre strategické plánovanie rozvoja projektové riadenie. Potom tu 

bol návrh uznesenia, kde poverujeme takisto pána primátora, aby zabezpečil pri každom 

dopravnom projekte účasť zástupcov cyklo dopravy, MHD a zástupcov riešenia pohybu 

chodcov a ŤZP. A po tretie poveruje primátora mesta, aby určil na každý strategický 

projekt mesta Košice projektového manažéra. Termín od podpisu uznesenia. Keďže sme 

to prekladali, tento bod, tak ja pri tom prvom návrhu škrtám termín 12/2019 leto to 

potrebujete asi naštudovať, rozčítať, rozdýchať. Takže všetko ostatné ostáva, ale 

terminuje sa od podpisu uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. Takže to má návrhová 

komisia, len aby ste neboli prekvapení.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou na pána poslanca 

Liptáka. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, budem reagovať preto, pán primátor na 

poslanca Liptáka, lebo vy ste v úvode tejto rozpravy povedali, že, nieže máme 

prerušený bod, ale že bola ukončená rozprava. A ak bola ukončená rozprava. Povedali 

ste... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prerušený... Sa ospravedlňujem.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Aha. Tak potom je moja otázka bezpredmetná. Lebo som sa 

chcel pýtať, že prečo nedodržiavame rokovací poriadok. Ale keď debata, resp. rozprava 

nebola ukončená, tak potom pán Lipták sa prihlásil legitímne a už len kolegom chcem 

pripomenúť, že je na uvážení toho, kto vedie rokovanie, či pustí ľudí v červenom 

k slovu, lebo je naozaj na jeho dobrej vôli v tomto prípade, keď niekto svieti tretíkrát, či 

mu slovo udelí. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nikto nehlási. Ja ešte poprosím 

pán Richarda Dlhého, aby zodpovedal otázky, prípadne poopravil, ak som aj ja bol 

možné nepresný, aby sme si veci dali do ažurity. Nech sa páči.  
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p. Dlhý, zástupca riaditeľa a vedúci odd. strategického rozvoja: Tak krátko. Ja naozaj 

zopakujem. Je to dokument spracovaný v súlade so zákonom o regionálnom rozvoji. 

Máme plán rozvoja mesta, vyplývala nám povinnosť každoročne si ho rozpracovať do 

úrovne akčného plánu, tento predkladať na schvaľovanie. Akčný plán je 

východiskovým dokumentom pre rozvojové projekty mesta. Je otvoreným 

dokumentom, ktorý je možné pripomienkovať, dopĺňať. Nie je to niečo, čo nás teraz 

úplne presne zaväzuje, že musíme takto. To sa všetko pretaví do konkrétneho rozpočtu 

pre dané rozpočtové obdobie. Čo sa týka všetkých návrhov, ktoré odznejú na komisiách, 

aj tu, tie sa snažíme zachytiť a v príslušnej podobe premietnuť do týchto našich 

dokumentov a všetky tie nápady na projektoch, na aktivitách podľa finančných 

možností, ktoré máme, či už z vlastných zdrojov alebo z cudzích, sa  budeme snažiť 

zapracovať a v čase realizovať. Čo sa týka aj konkrétnych ako oblasť Pasteurovho 

námestia. Áno, máme to v zásobníkoch. Pokiaľ budú na to výzvy, budeme tieto projekty 

predkladať v jednotlivých žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky. Komisia 

životného prostredia, napr. k otázke Zeleného mesta, tak my keď sme pripravovali sme 

návrh do rozpočtu mesta, tak my sme priamo napr. niektoré aktivity, ktoré už sú v 

akčnom pláne, tak sme si ako keby osvojili a špeciálne sme ich vytiahli do príslušného 

podprogramu rozpočtovej kapitoly mesta program Zelené mesto - životné prostredie. 

Čiže nie tak, že by napr. akčný plán nanovo vytváral ale dokonca samotná tá, tento 

projekt, aktivita našla aktivity a si ich adoptovala pre samotný projekt. Týka sa to 

projektovej dokumentácie v oblasti mobility, zelených aktivít. Je tam dokument 

starostlivosti o dreviny. To je to, niečo, čo môžeme aj inými slovami nazvať generel 

zelene, čiže ako sa máme starať o... Terminológiu, môžeme si ujednotiť neskôr. Sú tam 

aktivity v oblasti vodných, by som povedal, riešení ako o tom, čo sa dnes hovorí. Čiže 

toto všetko tam je. Ten prístup bol taký, že nevytvárame kapitolu Zelené mesto, ale 

jednoducho máme tam aktivity, ktoré so Zeleným mestom súvisia. Asanačka, karanténa 

– to je vec, ktorú môžeme poňať rozdielne. Áno, súhlasím, treba to zapracovať do 

rozvojových dokumentov. Otázka je, či vo forme teraz, že či mesto bude ten, ktorý to 

stavia, zabezpečuje, či bude spolupracovať s inými subjektami. Na to mám treba možno 

aj vytvoriť istú stratégiou koncepcie ako k tejto veci postupovať a mať jasné pravidlá aj 

do budúcnosti. Čiže, som za to, doplniť to. Oblasti odpadového hospodárstva, resp. 

samotných stanovíšť – áno, je predpoklad, že to pripravíme vo vlastnej réžii. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlási sa ešte niekto do diskusie? Nech sa páči, pán poslanec 

Rovinský.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Takto, slovenčina používa rôzne pojmy a často ich používa tak, že 

nakoniec nie je celkom jasné, že o čo ide. Akčný plán by sme mohli preložiť aj plán 

akcií a o to presne ide, že tuná ideme, čo a aké aktivity máme naplánované na budúci 

rok. A tam je väzba s rozpočtom mestom, ale nie je to to isté, ako rozpočet mesta, čiže 

tuná vlastne tvoríme zas, no, nechcem to nazvať zásobník, aby ma niekto nechytil za 

slovo, ale hovoríme o tom, aké aktivity, aké akcie budeme, plánujeme robiť v tomto 

období. Samozrejme, že my to budeme dopĺňať, lebo ja by som veľmi rád napríklad 

podporil pána poslanca Špaka, keby to mal naformulované ako aktivitu. Myslím 

cyklistická doprava, pešia doprava a tak ďalej. Čiže, ale nič nebráni tomu, aby sme to 

rozšírili. A ja vás všetkých prosím, schváľme to, hovorme o tom, keď sú tam niektoré 

akcie, ktoré by tam byť nemali, tak najprv sa sústreďte, povedzte, toto robiť nebudeme 

na budúci rok. Ale ináč, keď sú tam tie akcie, ale chceme, aby ich bolo viac tak to 

nechajme na december. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Minúta prešla. Prečo nám nefunguje gong, technici, prosím? 

Niečo sa udialo po minúte, po troch. Poprosím, aby veci fungovali ako majú. Pán 

poslanec Špak má procedurálny návrh asi s tým, aby sa mohlo diskutovať ďalej. Nech 

sa páči, pán poslanec.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Dobre. Čísla športky ešte povedzte, pán primátor. Takže áno, mám 

procedurálny návrh, pretože očividne potrebujeme ešte dve, tri minúty debatovať, aby 

sme pochopili, že áno, ide o plán akcií, ale aj to, ako tie akcie budeme vykonávať. Aby 

sme si určili aj to, že s akými podmienkami. Preto sú tie návrhy podložené. Ja dávam 

procedurálny návrh, aby sme každému poslancovi udelili ešte jeden vstup do rozpravy. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Procedurálny návrh vyslovil pán poslanec Špak. 

Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 12 - za: 17, proti: 7, zdržali sa: 11 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. V tomto momente ukončujem diskusiu 

a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie predložených návrhov. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, takže k pôvodnému 

návrhu z toho pôvodného rokovania sme obdržali návrh, resp. tam boli predložené na 

predchádzajúcom rokovaní návrhy 4 a z toho 1 pána poslanca Lörinca a 3 pána poslanca 

Špaka. Tak neviem či ten prvý, pán poslanec Lörinc chce, aby sme ho prednášali alebo 

pokiaľ viem, tak nejako bol zapracovaný, či ako, takže sa pýtam. Dobre, takže tento 

návrh nebude a predložíme... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Lörinc stiahol predložený návrh.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno. OK. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhy pán poslanca Špaka: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov poveruje primátora 

prípravou vzniku samostatného inštitútu mesta Košice pre strategické plánovanie, 

rozvoj a projektové riadenie a to ešte pokračuje návrh, aby určil na každý strategický 

projekt mesta Košice projektového manažéra. Termín: od podpisu uznesenia.“ Koniec 

návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je návrh koho, ešte raz? 

 

p. Berberich, člen návrhovej komisie: Pána Špaka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže pán poslanec Špak predkladá tento návrh. Prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 13 - za: 13, proti: 1, zdržali sa: 24 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

pokračovala. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ďalší návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov poveruje primátora 

mesta, aby zabezpečil pri každom dopravnom projekte účasť zástupcov cyklodopravy, 

MHD a zástupcov riešenia pohybu chodcov a ťažko zdravotne postihnutých. Termín: od 

podpisu uznesenia.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je návrh koho? 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: To je ďalší návrh pána Špaka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Špaka. Nech sa páči.  

 

Hlasovanie č. 14 - za: 14, proti: 0, zdržali sa: 24 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Nech sa páči, pokračujte.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa ustanovenia § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje 

Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 až 2021.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme o pôvodnom návrhu.  

 

Hlasovanie č. 15 - za: 34, proti: 3, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec 

Lipták, ak máte nejaké nápady, pripomienky, dodajte ich, aby sme, ak budete súhlasiť a 

chcieť v decembri doplnili tento akčný plán. Moje slovo platí i naďalej.  

- - - 

 

Bod č. 4 

Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu 

v spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnej 

pomoci mesta Košice a v príspevkových organizáciách Správa mestskej zelene 

v Košiciach a Knižnici pre mládež mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Máme informáciu o výsledkoch výberového konania a voľba 

členov štatutárneho orgánu spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., rozpočtovej 

organizácii Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice a v príspevkových organizáciách 

Správa mestskej zelene v Košiciach a Knižnici pre mládež mesta Košice. Vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci chcem vás informovať, že na základe uznesení, ktoré 

sme prijali v priebehu roka sme zavŕšili výberové konania v mestských podnikov, ktoré 

sme nastavili a urobili sme všetko pre to, aby tieto výbery boli transparentné, aby o nich 

mohla diskutovať aj verejnosť, aby sa do procesu mohlo zapojiť, čo najviac Košičanov 

a mohli spoločne nájsť odpovede, ktorý z uchádzačov je ten najlepší. Ako som sa 

niekoľkokrát vyjadril pravidlá platia pre všetkých a má vyhrať ten najlepší. Preto 

vážený poslanci vám predkladám 4 návrhy štyroch úspešných kandidátov do mestských 

podnikov, ktorí boli vypočutí ako na neverejnom tak verejnom kole. Dovoľte, aby som 

to zrekapituloval návrhy, ktoré vám predkladám do Mestských lesov Košice navrhujem 

do funkcie člena predstavenstva a zároveň na riaditeľa spoločnosti pána Ing. Františka 
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Beliho, do Správy mestskej zelene v Košiciach navrhujem na základe výberového 

konania úspešného výberového konania pani Ing. Martu Petríkovú, za riaditeľa tejto 

príspevkovej organizácie, do Strediska sociálnej pomoci mesta Košice navrhujem a 

zároveň aj vítam seniorov klientov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, ktorí prišli 

sa pozrieť na tento bod. Navrhujem pani Zdenku Slovníkovú do funkcie riaditeľa 

rozpočtovej organizácie a do Knižnice pre mládež mesta Košice navrhujem na základe 

výberového konania pani PhDr. Kamilu Prextovú na funkciu riaditeľa príspevkovej 

organizácie. Sú medzi nami všetci riaditelia, sú to riaditelia, ktorí de facto obhájili svoju 

pozíciu dočasných riaditeľov, dočasných konateľov, ktorých sme vymenovali niekedy 

vo februári tohto roka do týchto funkcií riadenia našich podnikov a príspevkových 

organizácií. Predpokladám, že mnohých poznáte ja ich neviem očami všetkých nájsť 

okej sú tu, teda ak dovolíte, tak ako minule aj teraz navrhujem, aby sa každý postupne z 

uchádzačov predstavil do troch minút, aby pomenoval svoje základné prvky svoje vízie 

svojej pomoci ako budú riadiť mestské podniky pre nás pre Košičanov. Zároveň 

navrhujem, aby sme postupne tak ako na poslednom, ostatnom mestskom zastupiteľstve 

vždy ukončili jednu kapitolu s jedným riaditeľom a postupne aj hlasovaním sa posúvali 

v čase ďalšími uzneseniami. V tomto príspevku ešte vás upozorniť, že zároveň prebieha 

výberové konanie na náčelníka Mestskej polície mesta Košice, to by malo byť ukončené 

verejným vypočutím, ak sa nemýlim popoludní 22. novembra opäť verejným 

vypočutím, na ktorých všetkých tých, ktorí budú mať záujem, aby prišli a vypočuli si 

kandidátov. Ak dovolíte poprosím pána Ing. Františka Beliho úspešného kandidáta na 

funkciu člena predstavenstva Mestských lesov Košice a zároveň na základe výsledkov 

rokovania za riaditeľa spoločnosti, aby sa predstavil pre tých, ktorí ho nepoznajú, aby 

vyslovil pár prvkov zo svojej vízie, toho ako si predstavuje, aby najbližšie obdobie 

mestské lesy fungovali a robili dobrú robotu pre nás všetkých. Nech sa páči pán Beli 

máte slovo. 

 

Mestské lesy Košice a.s. 

 

p. Beli, kandidát na funkciu riaditeľa Mestské lesy Košice a.s.: Dobrý deň, ďakujem za slovo. 

Na úvod sa chcem poďakovať výberovej komisii za to, že tu teraz stojím. K mojej osobe 

stručne charakteristika, narodil som sa v Košiciach, vyrástol som v Košiciach, mimo 

piatich rokov, keď som študoval na Technickej univerzite vo Zvolene, po ukončení 

štúdia som sa vrátil späť do Košíc a zamestnal som sa v Mestských lesoch Košice (ML) 

na rôznych pozíciách a fungujem, pracujem tam doteraz. Príležitosti a ciele, ktoré 

vidím, ktoré je možné napĺňať v stratégii rozvoja podniku sú definované v piatich 

oblastiach, ktoré vychádzajú zo vzťahu k spoločnosti Mestské lesy Košice a to vo 

vzťahu k mestu Košice, k obyvateľom, k zamestnancom, k zákazníkom, či už 

odberateľom alebo dodávateľom a v záujme ochrany prírody. Hlavným strategickým 

cieľom je zachovať a zveľaďovať zverený majetok mesta, či už v podobe lesa alebo 

nehnuteľností, budov, ciest. Byť prínosom takto pre mesto, byť prínosom pre 

obyvateľov mesta Košice.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram diskusiu na tému mestské lesy. Pán 

riaditeľ, ostaňte ešte pri mikrofóne, keby bola nejaká otázka na telo. Nech sa páči 

diskusia je otvorená, takže najprv pán poslanec Ihnát, potom nasleduje pán poslanec 

Djordjevič.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán riaditeľ chcel sa vás opýtať sme sa 

bavili spolu aj s vaším predchodcom ešte o možnosti obnovy studničiek na sídlisku 
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Ťahanovce v lesoparku sídliska Ťahanovce. Pôjdeme aj touto cestou? 

 

p. Beli, kandidát na funkciu riaditeľa Mestské lesy Košice a.s.: Určite pôjdeme a pár krokov a 

jeden veľký sme už vykonali a dali sme sa na cestu a to je generel lesoparku, o ktorom 

tu rozprávame už asi pol roka. Blížime sa do finále a úplne v závere budete aj vy 

oslovený, aby ste pripomienkovali a dali ten svoj návrh, ktoré ako pravidelne sa tu s ním 

stretávame. Táto ponúka bude platiť aj pre ostatných zástupcov mestských častí.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Mám dve otázky. Prvá je tá keď si 

spomínate na takého staršieho pána, ktorý tak pekne recitoval ako na súťaži 

Hviezdoslavov Kubín myslím, že pán Plavčan sa volá. On stále dal nejaké otázky 

samozrejme, že pri jeho monológoch častokrát už človek aj zabudol, že čo konkrétne sa 

pýtal, ale stále dával otázky a nikdy neboli zodpovedané, že či v budúcnosti a ani sa k 

nim nemusíme vracať a priznám sa ani ja som ich nezachytil a takto z voleja ani vy ich 

nebudete vedieť, ale že či v budúcnosti budete ochotný počas Slova pre občana priamo 

reagovať tak, ako napr. pán Herrgott reagoval, tak tu vystupoval bývalý poslanec Gaj, 

čiže poprosím, ak budete zvolený do tejto funkcie takto rýchlo reagovať. A mám takú 

otázočku namodelujem jeden príklad dosť reálny a to konkrétne, ak by váš zamestnanec 

zdieľal príspevky mojej osoby na svojej súkromnej stránke Facebook netýkajúce sa 

vášho podniku, čiže nepoškodzujúce vaše dobré meno a vašej organizácie, či budete 

voči nemu vyvodzovať nejaké pracovnoprávne dôsledky, alebo či môžu zamestnanci vo 

svojom voľnom čase kľudne lajkovať a postovať, čo chcú. Nebudem konkrétnejší iba 

dajme to tentokrát v teoretickej rovine. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že na osobné a hypotetické otázky pán riaditeľ nemusí 

odpovedať. Čo sa týka rozpravy Slovo pre občanov - rozprava je vždy otvorená po tom 

ako vystúpia všetci diskutujúci, poznáte rokovací poriadok a túto sálu vždy moderujem 

ja a zvážim, či je potrebné alebo nie, vystúpiť v rámci mestských podnikov k danej 

téme. Nech sa páči pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň, ja by som mal otázočky na pána kandidáta, 

pána Beliho, či si vie predstaviť alebo vidí priestor na efektívnejšie a hospodárnejšie 

nakladanie s majetkom mestských lesov resp. či je tam priestor na zlepšenie 

ekonomických výsledkov tohto podniku, to je prvá. A druhá: Povedali ste, že chystáte 

generel lesoparku mňa by zaujímalo či jeho súčasťou bude aj to, že máme 19 700 niečo 

hektárov lesa, a či by ste si vedeli predstaviť situáciu, že by sa pár hektárov, okrajové 

plochy mestských lesov premenili z lesoparku na parky, aby sa tak urobili také 

nárazníkové zóny, žeby nám diviaky neprebehovali priamo z lesoparku na sídliská. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Beli, kandidát na funkciu riaditeľa Mestské lesy Košice a.s.: Práve prebieha obnova plánov, 

podľa ktorých hospodárime. Tieto plány sú stanovené na 10 ročné obdobie, časť plánov 

je schválená a momentálne už nejaké priame zásahy do existujúcich lesov s cieľom 

prebudovať ich na čisto parky nie je možné, je možné potláčať a vytláčať zver z tých 

okrajových častí mesta hlbšie do lesa. Na to slúži management poľovníctva, takže ak ide 

o diviaky a divú zver, tak tam vidím možnosti a spôsob.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Ténai. 
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p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, vážený pán 

poverený riaditeľ a verím, že aj odsúhlasíme pána Ing. Beliho za riaditeľa ML a budem 

veľmi rád, ak mestské lesy, ktorých dnes výrazná, významná časť leží v Mestskej časti 

Košice - Sever budú spolupracovať aj s mestskou časťou aj s rôznymi združeniami 

turistov, cyklistov, aby vlastne obyvatelia mesta Košice v tej severnej časti cítili 

bezpečne chodili do lesov na turistiku na cyklistiku, mohli by sme spoločne vytvárať 

nejaké malé oddychové miesta na nejaké opekačky, možno nejaké pekné detské ihriská 

alebo také oddychové miesta, aby skutočne sa tam ľudia s radosťou vracali v každom 

ročnom období, či to bude nadchádzajúca zima. Možno aj nejaké bežecké trate pre 

bežcov na lyžiach by bolo možné sa tým zaoberať, ale potom samozrejme aj na jar 

turistika a potom cyklistika, čiže sme za taký aktívny oddych pre obyvateľov. Budeme 

veľmi radi, ak sa takto budeme môcť rozvíjať a spolupracovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík s procedurálnym návrhom, tak do diskusie 

nech sa páči pán poslanec. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, ja na pána Ing. Beliho nemám otázku, ja 

skôr mu chcem vyjadriť podporu pánovi inžinierovi, pretože referencia z jeho práce, 

ktorú poznám sprostredkovane cez kolegov, je mi dobre známe, že je odborník na 

svojom mieste ovláda veci, ktoré si vyžaduje jeho funkcia a aj z osobného a morálneho 

hľadiska je vysoko pozitívne hodnotený, takže určite moju podporu, ak bude zvolený za 

riaditeľa mestských lesov tak mu prajem veľa úspechov jemu osobne ako aj celým 

mestským lesom. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, v tejto časti uzatváram diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiou, aby prečítala návrh na uznesenie v súvislosti s Mestskými lesmi 

Košice, pán Beli, ďakujem pekne. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a § 12 písm. d) Štatútu mesta Košice a 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti Mestské lesy 

Košice a. s., Južná trieda 11, 040 01 Košice, IČO: 31672981, v ktorej mesto Košice ako 

jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, s účinnosťou ku dňu 

1.12.2019 rozhodlo: po A.) berie na vedomie informáciu o výsledku výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené dňa 15.8.2019; 

po B.) odvoláva z funkcie člena predstavenstva Ing. Františka Beliho; po C.) menuje do 

funkcie člena predstavenstva Ing. Františka Beliho; po D.) odporúča určiť na základe 

výsledku výberového konania za riaditeľa spoločnosti Ing. Františka Beliho; po E.) 

žiada za a) riaditeľa spoločnosti predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta 

Košice prepracovaný dokument „Stratégia rozvoja podniku 2020 - 2023“, ktorým sa 

prezentoval na verejnom a neverejnom vypočutí, doplnený o reálne skutočnosti a 

strategické plány spoločnosti v termíne do 3 mesiacov od menovania do funkcie, po b) 

žiada riaditeľa spoločnosti predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta 

Košice informáciu „Odpočet plnenia stratégie“ v termíne od menovania do funkcie, 

vždy po ukončení každého pol roka.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujme. 
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Hlasovanie č. 16 – za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh na uznesenie bol prijatý. Pán riaditeľ František Beli 

blahoželám vám, stali ste riadnym riaditeľom a do rúk dostávate spravovať najväčší dar 

našich predchodcov našich starých rodičov - spravujte ho tak, so zreteľom na tento dar, 

aby sa naše lesy rozvíjali.  

 

Správa Mestskej zelene v Košiciach 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje druhý návrh, ktorým je Správa Mestskej zelene 

v Košiciach (SMsZ), kedy komisia vybrala do funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie pani Ing. Martu Popríkovú. Pani Popríková máte slovo na pár minút, aby ste 

opäť aj vy predstavila víziu našej budúcej spolupráci našej mestskej zelene.  

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Ďakujem za slovo z tohto 

miesta samozrejme chcem sa poďakovať komisii za to, že tu môžem stáť a teda ctené 

mestské zastupiteľstvo dovoľte, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Pochádzam z 

Michaloviec po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole zemědělskej 

v Brne, odbor záhradná architektúra v roku 1985 som zakotvila v Košiciach. Zakotvila 

som na poste projektanta vtedajšom záhradníckom podniku. Od roku 1992, keď 

vznikala Správa mestskej zelene ako mestská príspevková organizácia som pracovala v 

tejto organizácii na rôznych postoch. Išlo to od projektanta cez technika zelene, keď ako 

technik zelene som spravovala nejednu mestskú časť, ale vtedy to bolo Nové Mesto, 

Terasa, Myslava, Luník IX a KVP. Dnes sa teda čudujem ako to išlo, ale išlo to. Z tohto 

postu som išla na projektanta samostatného. Určité obdobie som zastávala post 

námestníčky riaditeľa a boli aj obdobia, keď som bola poverená zastupovaním štatutára 

tak ako je to dnes. Takže asi toľko, čo sa týka môjho profesijného pôsobenia tu 

v Košiciach. Musím povedať, že ku Košiciam tým pádom, že som tu od roku 1985 mám 

ozaj vrúcny vzťah, čo sa týka môjho cieľa ako to vidím, kam by sa mala Správa 

mestskej zelene, teda poberať. Chcem prispieť všetkými silami k tomu, aby to bola 

organizácia, ktorá by bola odborne spôsobilá, ktorá by vedela ponúkať odbornú službu 

ako verejnosti tak, aby vystupovala verejne, teda odborne aj na poste v podnikateľskej 

sfére, aby sme boli organizácia, ktorá bude vedieť rýchlo reagovať, odborne reagovať a 

na tom podnikateľskom poste, aby sme boli aj cenovo akceptovateľný. Čo sa týka mojej 

stratégie táto činnosť správy mestskej zelene sa dá rozdeliť do takých troch oblastí je to 

údržba zelene, je to relácia zelene a je to ochrana zelene v každej tejto oblasti je naozaj 

veľa roboty čiže, čo môžem ponúknuť iba poctivú prácu, svedomitú prácu a verím, že 

so všetkými vami sa nám podarí, aby tá zeleň v meste ozaj bola  mienkotvorný prvok, 

ako aj mestotvorný. Totiž kto investuje do zelene, investuje do budúcnosti.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, v tomto bode v tejto časti otváram rozpravu. 

Nech sa páči ak máte nejaké otázky. Nech sa páči pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. S pani potencionálnou riaditeľkou sa poznáme z 

praxe, takže ja osobne za seba musím povedať okej, že som naozaj spokojný bol pri 

tých výkonoch, ktoré som ju prosil dosiahla, ale nedá mi nespomenúť vlastne ono, to je 

pre vás dobré, že chodia anonymy na vás, pretože ste asi dobrá, keď také veci na vás tu 

lietajú medzi poslancami, len sa chcem opýtať možno takú drobnosť na tom zaujala a 

keďže som bol raz vo výberovej komisii na riaditeľa, ale nie pri vás, tak vtedy pán 

námestník Gibóda ma milo prekvapil, že naozaj komunikoval tam s adeptami v tom 
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jazyku, ktorý uvádzali. A možno, že by som poprosil pána námestníka, keby vyskúšal 

nejakú, či už po rusky, či deusch, nejakú tú debatku s vami dať. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Ak môžem povedať k tomu 

niečo, ja som k tomu pristupovala ozaj zodpovedne a brala som to aj, čo sa tej jazykovej 

prípravy týka, som 35 rokov po škole, čiže každý vysokoškolák to absolvoval, čiže ako 

skúšky z toho nám, ale keďže som si bola vedomá toho, že určitú rezervu v tom mám, 

mám k dispozícii aj doklad o tom, aby som sa vedela zdokonaliť, takže som sa dala na 

kurz zdokonalenia v tých jazykoch. Mám potvrdenie môžem ho predložiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nebude to potrebné, výberová komisia vaše dokumenty videla 

a odporučila vás na riaditeľku. Nech sa páči, pán poslanec Horenský.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja som si prečítal opäť váš životopis a v rámci 

tohto doplnenia vašich pracovných skúsenosti od februára po súčasnosť tam píšete 

okrem iného, že realizujete optimalizačné opatrenia viete v skratke povedať, ktoré ste 

zaviedli z tých optimalizačných opatrení od toho februára po súčasnosť, ďakujem 

pekne. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Tie optimalizačné opatrenia, 

čo sa týka zelene najväčším problémom myslím si, čo sa týka zelene v Košiciach je 

stavebná činnosť, ktorá tú zeleň teda v značnej miere devastuje a momentálne mám 

nachystané na stole nejakú úpravu vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom pri 

zábere zelene. Totiž  myslím si, že je namieste, aby investor, ktorý vstupuje na zeleň a 

dochádza k určitému záberu zelene, mal aj zodpovednosť za to, v akom stave tú zeleň 

odovzdá, čiže momentálne máme na stole spracovaný materiál, aby sme vedeli týchto 

investorov, aby vedeli skladať nejakú kauciu, ktorá by potom mohla byť použitá, ak si 

nesplní povinnosť investor správou mestskej zelene na úpravu týchto plôch, čiže 

myslím si, že toto by mohla byť cesta. Treba to vyskúšať uvidíme či to pôjde alebo 

nepôjde.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ako už bolo spomenuté všetkým 

pravdepodobne poslancom prišiel pani zatiaľ poverená riaditeľka mailík o vás možno 

nie veľmi pekný ako sa tento vyjadroval na vašu adresu ako neviete taký a taký jazyk 

ako ste počítačovo negramotná, to vieme urobiť nejaký slide-ík pani riaditeľka, len či je 

to pravda. Jeden slide v PowerPoint-e nech máme istotu, či je to v poriadku, či to nie je 

to v poriadku. Ďakujem.  

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: V podmienkach nebolo to, že 

uchádzač musí ovládať PowerPoint v podmienkach bolo, že má mať počítačové nejaké 

zručnosti, môžem tu zodpovedne prehlásiť, že všetku poštu si robím sama na rozdiel 

od...  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani riaditeľka, ja vás zastavím - nechajte, komisia posúdila 

odporučila, ak je nejaká konkrétna otázka na prácu na výkon, neskĺzajme do roviny 

osobných testov - nie je tu priestor na to, aby sme si dokazovali kto je v čom najlepší a 

lepší čiže, ak sú konkrétne otázky smerom k zeleni, k stromom, k tomu ako rozprávame, 

ako by sme mali nastaviť našich zriaďovateľov, naše školy, kde sme zriaďovatelia, aby 
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sa naše školy - riaditelia starali o stromy. O tomto sa poďme rozprávať, ak chcete, aby 

sme doplnili možno vízie, aby sa pani riaditeľka budúca verím venovala aj veciam, 

ktoré možno, kde boli pomenované alebo ak máme výhrady k nejakej práci, ale 

neskúšajme sa tu kto je v čom lepší, to nerobme tuná prosím. S faktickou nech sa páči 

pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Takže ja 

budem reagovať na vás ja si myslím, že práve tu a teraz by sme mali takéto veci skúšať, 

ale idem sa aj zastať napr. jazyková znalosť možno by som odporúčal do budúcnosti ja 

neviem, nakoľko sa majú vzdelávať zo zahraničných stránok, ale keď idú na koľko 

služobných ciest, možno tu to bolo zbytočne dané, lebo ja som nepostrehol za viac ako 

2 roky v tomto podniku, žeby bol nejaký cudzí jazyk potrebný aj jeho znalosť je veľmi 

relatívna, takisto vodičák môže mať niekto 35 rokov vodičák a nešoféruje teraz spĺňa 

podmienky alebo nespĺňa de jure spĺňa a de facto nie, ale tu išlo teraz v tomto prípade 

o tom, pravdepodobne aj tam smeroval mail ja som sledoval verejné vypočúvanie tam 

bola jasná otázka robili ste si prezentáciu sama, kde bolo poverenou štatutárkou 

odpovedané svetu svete hovorím, že som si to robila sama. Pravdepodobne pán poslanec 

chcel na to reagovať, že či áno či nie, či sa bavíme o pravde či klamstvu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. S pani námestníčkou, budúcou 

riaditeľkou Správy mestskej zelene spolupracujeme úzko na Mestskej časti Košice - 

Sídlisko Ťahanovce, môžem pochváliť jej operatívnu pracovnú činnosť, čiže keď 

zavolám, tak aj tá operatívna činnosť funguje a je to rýchle práve teraz do 15. 11. 

čakáme ihrisko, hrady na Varšavskej ulici a tie budú urobené. No a tá spolupráca úzka 

je na výbornej komunikatívnej úrovni, čiže či ona vláda ako jazyk ovládala alebo nie, 

mňa zaujímajú projekty na mestskej časti rozvoj mestskej časti strihanie a celkove, aby 

sa tam nešírili potkany, diviaky atď. Tá spolupráca z mojej strany je výborná, čiže z 

mojej strany bude podpora, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Doplním, ak chceme rozvíjať mestskú zeleň potrebujeme 

cezhraničnú spoluprácu a mestská zeleň sa pripravuje na to, aby sme chodili po rozumy 

aj do zahraničia a pani riaditeľka na to bude pripravená a má na to svoj tím realizačný. 

Nech sa páči pán poslanec Lesňák.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň, mňa by len zaujímalo pani riaditeľka, či si viete 

predstaviť ten rozpočet, ktorý bol na tento rok alebo čo sa týka kapitálových výdavkov, 

mali ste tam vyčlenený ako SMsZ sumu 860.000,- Eur, či je to pre vás dostačujúce ten 

kapitál alebo či by ste potrebovali navýšenie vzhľadom na to, že chodím po meste veľmi 

často a pozerám, že hlavne na tých vyšších stromoch na tých topoľoch sa nám 

rozmnožilo imelo a tie stromy sú v takom stave, že už v niektorých mestských častiach 

nie sú zelené, ale sú hnedé a skôr narážam na to, či Správa mestskej zelene má 

dostačujúce kapacity na údržbu týchto stromov. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za praktickú otázku. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Ďakujem, že túto otázku 

samozrejme, že nedostačuje, ten objem je malý, pretože to nie je iba, že sú  suché 

stromy a potrebujú ošetriť a sú veľké stromy, ktoré potrebujú horolezeckou technikou 
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ošetriť. Sú stromy, ktoré sú napadnuté imelom tie sa robia každoročne, bohužiaľ 

nestačíme objemovo  všetky stromy zabezpečiť, aby boli v poriadku, ale sú tu aj iné 

vážne veci. Radi by sme urobili inventarizáciu a koncepciu inváznych drevín, pretože 

zákon nám ukladá ako obci, aby sme postupne začali s výmenou tých inváznych drevín 

za dreviny, ktoré znášajú tieto klimatické zmeny, čiže určite ak stojím tu pred vami a 

ma zvolíte určite budem presadzovať, aby došlo pri realizácii sadzieb k postupnej 

výmene týchto stromov, ktoré sú nevhodné prípadne keď sa pozrieme na líniovú zeleň 

Košíc je to torzo, sú to staré druhy nevhodne vysadené je tam problém inžinierskych 

sietí myslím si, že tieto problémy by sme mali riešiť, ja ich sama nevyriešim, ale určite 

za podpory mestských častí, vás poslancov mesta sa môžeme dostať krok dopredu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, prepáčte odcitujem časť mailu: Na zastupiteľstve 

klamala, že si robila sama prezentáciu. Ing. Popríková je veľmi slabo počítačovo 

gramotná a navyše použila podklady, ktoré boli v minulosti spracované bývalým 

riaditeľom. To sa dá jednoducho zistiť, požiadajte ju zajtra nech vytvorí aspoň jeden 

snímok v programe, v ktorom tvorila prezentáciu. Mne sa nejedná o to, či vie robiť 

v PowerPoint-e to by bola podmienka, bola tam ako hovoríte podmienka s počítačom. 

Či si to robila sama. Ak nie, potom klamala, ak klamala, potom nemôžem ruku dvihnúť 

„za“. O nič iné mi nešlo, pán primátor. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Pán Karabin, ja môžem tu 

zodpovedne prehlásiť - celú tú prácu som si robila sama. Ja som ju robila nie tesne 

predtým, ja som sa na túto prácu, aby som tú stratégiu vedela predniesť, aby som ju 

vedela zostaviť, robila dávno predtým, a čo sa týka pána riaditeľa robili sme SWOT 

analýzu, môžeme ho zavolať a verím, že potvrdí, že som ju robila na 99 % ja. Nemám, 

čo k tomu dodať.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči ešte pán poslanec Djordjevič 

s faktickou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Priamo konkrétne k otázke. Nie som 

zástancom toho, že čo sa v nejakej kuchyni uvarí, že všetko by malo chodiť von a keď 

pána poslanca zaujíma toto konkrétne, keďže som tam pracoval, k tomu sa ja vyjadriť 

neviem, lebo predomnou pani inžinierka Popríková neprojektovala, nepracovala na 

počítači, ale keď mi prišiel ten mail ja som volal riaditeľovi bývalému. Povedal, že 

robili nejakú presne takú analýzu a on povedal, že sú tam jeho veci, tak naozaj ja 

nechcem, nie som ten typ, vtedy nazvem človeka klamárom, keď to viem dokázať. Je 

veľká škoda, že tu neprišiel odosielateľ tohto mailu. Zrejme sa bojí možno to bude 

niekto zvnútra podniku, lebo úprimne vám poviem, chcel som vlastne keď by sa ma 

niekto opýtal na môj názor povedať aj vaše pozitívne stránky, aký ste zodpovedný 

zamestnanec na druhej strane majú tam zamestnanci obavy čo bude, ale čo sa týka 

tohoto tu neviem to posúdiť. Škoda, že tu neprišiel ani nejaký bývalý šofér ani nejaký 

bývalý riaditeľ alebo ktokoľvek kto údajne vám mal s prezentáciou pomáhať, lebo takto 

je to len v otázke e-mailu, viac k tomu asi nechcem nič povedať. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Pán Djordjevič... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani riaditeľka, nechajte to prosím. Ja som tento mail síce 
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nedostal, ale teraz mi bol ukázaný. Jedná sa o anonym, myslím že sme sa tomu 

anonymu dnes venovali dosť. Bolo povedané, bolo upozornené poďme prosím ďalej. 

Nech sa páči pán poslanec Grega. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Pani kandidátku som spoznal v roku 2006, v tom volebnom období 

2006 až 2010 naša mestská časť veľmi úzko spolupracovala so SMsZ, aj s inými 

podnikmi a stretávali sme sa takmer každý mesiac, chodili sme a sami vyhľadávali 

problematické veci, ktoré vadili občanom a som veľmi teda nie ja, ale občania a 

poslanci všetci sme boli spokojní s prístupom Správy mestskej zelene, ktorú vtedy ako 

zastupovala - chodila s nami pani Popríková, takže to je moja osobná skúsenosť. 

Všetko, čo sme chceli bolo urobené tak, by to malo byť, a preto pevne verím, že keď ju 

zvolíme, tak to bude dobrá voľba. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, len potvrdzujem - pani Popríková 

nie je človek, ktorý hovorí nie. Vždy hľadá spôsob, ako áno, ja som sa nikdy nestretol s 

negatívnou reakciou a to si veľmi vážim na nej. Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Bude na nás poslancoch ako sa bude dariť pani Ing. Popríkovej 

v budúcnosti. Čakajú ju náročné úlohy, keď vezmeme, že má prebrať cintorín, 

krematórium, že sa musí starať o zeleň v meste. Ten cintorín len z pohľadu zelene je 

ťažký oriešok, lebo tam je roky zanedbávaná zeleň viem, lebo tam chodím na výrubové 

konania, takže poznám dôverne tú problematiku, roky hovorím o tom, že Správa 

mestskej zelene je nedostatočne vybavená materiálovo, personálne a finančne, čiže my 

očakávame od ľudí, ktorí nemajú bohvieaké vzdelanie, aby robili zázraky, aby nám 

robili krásne parky, záhrady. Ja som bol členom komisie a môžem zodpovedne povedať, 

že bola posudzovaná činnosť pani inžinierky a že s kľudným svedomím som sa 

rozhodol podporím pani inžinierku vtedy a podporím ju aj teraz a čo viac ja ju podporím 

aj potom keď sa bude rozhodovať o tom, čo a ako pomôžeme Správe mestskej zelene 

Košice. Takže môj hlas máte. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Ďakujem vám pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň prajem všetkým. Vnímam to tak, že na 

vrcholových manažérskych funkciách a postoch majú v prvom rade pracovať odborníci 

a takou odborníčkou pani Ing. Popríková určite je. Keď sme dobre počúvali do 

organizácie nastúpila od roku ´85, neskôr sa to pretransformovalo od roku ´92, čiže kto 

lepšie môže porovnať systém fungovania a celkové procesy, ak nie ona. Ak si 

spomenieme do minulosti sa vrátime mnohokrát na rôznych postoch pôsobili ľudia a to 

môžem povedať, ktorí nerozoznali ihličnatý strom od listnatého. Takže ja pani 

inžinierku veľmi rada podporím držím jej palce a želám všetko dobré a tak isto Správa 

mestskej zelene ako tu povedal môj predrečník je neskutočne podhodnotená a 

podfinancovaná, čiže bude tejto organizácii treba pridať a prilepšiť určite, aby sa táto 

činnosť potom premietla aj do mestských častí. Ďakujem veľmi pekne a držím ešte raz 

palce. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou nech sa páči pán poslanec Burdiga. 
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p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Taktiež by som sa pripojil a dávam za pravdu v 

plnej miere pani Kovačevičovej, presne jej vyjadrenia, ktoré teraz predniesla a tak isto 

pani riaditeľka verím, že vás schválime, máte môj hlas. Ďakujem. 

 

p. Popríková, kandidát na funkciu riaditeľa SMsZ v Košiciach: Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec asi na záver. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Naozaj nebudem osobný a nebudem sa vracať ani k e-mailu, lebo 

nikoho z poslancov evidentne nezaujíma a odo mňa by to bolo nefér, keby ja som 

rozpitvával predmet mailu. Chcem sa vyjadriť celkovo, mohol som to povedať aj 

predchádzajúcemu pánovi riaditeľovi je zázračné a chválim vás pán primátor, aký ste 

prorok, že z ľudí, ktorých ste určili pred ôsmimi mesiacmi naozaj skončili v 

transparentných výberových konaniach ako riaditelia, ale budiš, možno ako pán Špak 

povedal – „dnes by ste mohli podať športku“. Ale k veci - štyria zo štyroch podotýkam, 

súhlasím s názorom, ktorý tu bol povedaný je to naozaj odborník so skúsenosťami a 

zodpovedný pracovník to myslím teraz jak ja som človek, poviem aj negatívum poviem 

pozitívum je to človek, ktorý si odoprie obedňajšiu pauzu na úkor toho, aby išiel 

skontrolovať vykonanosť prác, čiže toto sa tu zbytočne budeme baviť o odbornosti a 

zodpovednosti človeka o otázkach obľúbenosti v kolektíve ja som pozeral to výberové 

konanie naozaj bolo tam veľa otázok boli písané alebo čítané rad radom ja neviem, či to 

je jeden človek dvaja ľudia ťažko sa mi k tomu vyjadruje, ale ide tu skôr o to, že 

naznačuje nejakú obľúbenosť, keď výberová komisia interne neskúmala je to jej 

problém, samotný títo ľudia, ktorí budú hlasovať za, budú zodpovední svojim hlasom 

ako teraz pán Ihnát povedal, vzácnym hlasom za budúci vývoj tohto podniku, čo ste pán 

primátor vy povedali ako pozitívnu stránku, že nevie povedať nie, možno z môjho 

pohľadu by sa mal štatutár ktoréhokoľvek mestského podniku naučiť povedať nie, lebo 

ako ste bojovať za práva zamestnancov za vyššie platy za vyššie prostriedky do 

podniku, ak nebude vedieť povedať nie, a aby som dodržal to, čo som na začiatku tohto 

príspevku povedal, aby som nešiel rozobrať konkrétnosti e-mailu, tak sa chcem opýtať 

odbornú aktuálnu otázku súvisiacu samozrejme s iným e-mailom súvisiacu s týmto 

podnikom a s najbližšími dňami pani riaditeľka a budem vás brať za slovo a človeka po 

dnešnom dni možno zodpovednom za stav, ktorý bude, lebo mám informáciu o reálnej 

hrozbe, že môžu byť problémy so samotným pochovávaním a tu Košice už dnes zažili 

od stredoveku takú situáciu chcem, aby ste mi povedali pripravenosť Správy mestskej 

zelene na prevzatie cintorínov a krematória. Čiže žiadna osobná otázka, nič z môjho 

bývalého pracovného pomeru, ani z mailu, ale povedzte mi prosím pripravenosť Správy 

mestskej zelene a či a budem to brať záväzne, či je podnik pripravený k tomuto dátumu 

prevziať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, na úvod nášho rokovania sme sa dohodli, že 

v bode Rôzne si prejdeme celú situáciu, oboznámim vás s aktuálnym stavom a bude 

priestor na otázky, pani riaditeľka bude musieť ostať do konca, presne tak. Mám tu aj 

poznámku, že som jej to chcel pripomenúť. Ak nie sú žiadne otázky do diskusie 

uzatváram rozpravu k tejto časti kola, ktoré sa volá Správa mestskej zelene v Košiciach 

a vymenovanie do funkcie riaditeľa, nového riaditeľa tejto príspevkovej organizácie. 

Pani Popríková ďakujem. Nech sa páči, nová komisia, poprosím o návrh na uznesenie.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Predložený návrh na uznesenie znie: 
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„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odsek 3 písmena j) zákona č. 401/1990 

Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii Správa 

mestskej zelene v Košiciach, ďalej podľa predloženého návrhu s účinnosťou ku dňu 

01.12.2019 rozhodlo: po A.) berie na vedomie informáciu o výsledku výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie, ktoré bolo vyhlásené dňa 15. 

augusta 2019; po B) odvoláva z funkcie štatutára organizácie - povereného 

zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie Ing. Martu Popríkovú; po 

C.) menuje do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Ing. Martu Popríkovú; po D.) 

žiada po a) riaditeľa organizácie predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta 

Košice prepracovaný dokument „Stratégia rozvoja podniku 2020 - 2023“, ktorým sa 

prezentoval na verejnom a neverejnom vypočutí, doplnený o reálne skutočnosti a 

strategické plány organizácie v termíne do 3 mesiacov od menovania do funkcie, po b) 

žiada riaditeľa organizácie predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta 

Košice informáciu „Odpočet plnenia stratégie“ v termíne od menovania do funkcie, 

vždy po ukončení každého pol roka.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 17 – za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2   

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Pani riaditeľka blahoželám vám, stali ste 

sa riaditeľkou príspevkovej organizácie. Vašej organizácii sme naložili dosť nových 

kompetencií, držím vám prsty a prosím buďte oporou mestským častiam a mestským 

organizáciám, ktoré potrebujú pomôcť v správe zelene v našom meste a verím, že spolu 

dotiahneme aj titul Európske zelené mesto do Košíc v roku 2023.  

 

Knižnice pre mládež mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje 3. časť našej rozpravy, ktorá sa týka Knižnice pre 

mládež mesta Košice, poprosím pani doktorku Kamilu Prextovú, aby pred vás 

predstúpila a predstavila sa a zároveň vám tiež predstavila pár myšlienok do svojej 

stratégie, nech sa páči máte slovo. 

 

p. Prextová, kandidát na funkciu riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice: Dobrý deň, 

vážený pán primátor vážená pani viceprimátorka, vážený pán viceprimátor, riaditeľ, 

hlavný kontrolór, vážené poslankyne, vážení poslanci, trošku sa predstavím, moje meno 

je Kamila Prextová som vyštudovala knižnično-informačné štúdiá bakalárske štúdium 

na Prešovskej univerzite, magisterské rigorózne na Žilinskej univerzite všetko to boli 

moje oblasti, čiže knižnično-informačné štúdiá, čo sa týka mojej profesionálnej dráhy 

tak už som 24-tý rok na pôde knižníc, táto knižnica moja tretia knižnica. Pracovala som 

v jednej krajskej knižnici, vo vedeckej knižnici a tu som už 9-ty rok. Najskôr som 

pracovala samozrejme na inom poste, na poste zástupkyne pani riaditeľky Knižnice pre 

mládež mesta Košice, poverenou riaditeľkou som od marca tohto roku a myslím si, že 

táto knižnica má nastavené nejaké svoje ciele a snažím sa pokračovať v tom všetkom čo 

som začala, lebo projekty bežia a nové vízie sú samozrejme predstavila som svoju 

stratégiu svoje strategické ciele a budem si stáť za nimi, lebo tá vízia si myslím, keď 

budete niektorí dámy alebo páni budete chcieť túto vidieť, nemám problém ju zaslať. Sú 

v tom reálne veci, snažím sa reflektovať to 21. storočie, pretože aj na pôde knižnice je 

potrebné stavať na tom, že je nejaký digitálny svet a aj ku tým klasickým papierovým 

knihám treba prinášať nejaké technológie treba zviditeľňovať a skrášľovať prostredie 
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knižníc, keďže máme 20 pobočiek na pôde mesta Košice, 15 pobočiek máme na 

základných školách, 5 pobočiek máme mimoškolských, čiže je tu dosť práce už len tým, 

že bola by som veľmi rada, ak by sme to trošku obnovovali ten interiér pobočiek a 

samozrejme stavili sme aj na enviromentalistiku, lebo aj to je potrebné prinášať a dbať 

na životné prostredie. Nejaké základné veci som už vniesla do tejto inštitúcie a veľa 

staviame samozrejme aj na dobrovoľníctvo aj to je dôležité, nielen preto, že sme mesto 

dobrovoľníctva - my sme tieto veci robili aj skôr a vďaka dobrému personálu u ktorého 

mám oporu som veľmi rada, že aj touto oblasťou sa zameriavame aj týmto smerom 

ideme, lebo veľa vecí robíme v rámci dobrovoľníctva, či už chodíme pravidelne každý 

týždeň do nemocnice k autistickým deťom do škôl. Na budúci týždeň pribudne ešte 

jedna inštitúcia, kde sú trošku horšie deti na tom a budem sa snažiť. Ďakujem veľmi 

pekne a ešte raz chcem sa poďakovať komisii, že mám ich podporu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči, otváram diskusiu, prípadné otázky 

na pani doktorku. Uzatváram v tejto časti diskusiu. Nech sa páči, poprosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh. 

 

p. Prextová, kandidát na funkciu riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice: Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odsek 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii Knižnica pre mládež 

mesta Košice - v zmysle predloženého návrhu po A.) berie na vedomie informáciu o 

výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie, ktoré bolo 

vyhlásené dňa 15.08.2019; po B.) odvoláva z funkcie štatutára organizácie - povereného 

zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie PhDr. Kamilu Prextovú; po 

C.) menuje do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie PhDr. Kamilu Prextovú; po 

D.) žiada a) riaditeľa organizácie predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta 

Košice prepracovaný dokument „Stratégia rozvoja podniku 2020 - 2023“, ktorým sa 

prezentoval na verejnom a neverejnom vypočutí, doplnený o reálne skutočnosti a 

strategické plány organizácie v termíne do 3 mesiacov od menovania do funkcie, b) 

riaditeľa organizácie predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice 

informáciu „Odpočet plnenia stratégie“ v termíne od menovania do funkcie, vždy po 

ukončení každého pol roka.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 18 – za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh na uznesenie bol prijatý. Pani riaditeľka blahoželám 

vám a želám vám veľa malých čitateľov a mnoho dobrých projektov, ktorým sa podľa 

mojich informácií netešia len deťom aj ich rodičia a verím, že si nájdem viac času na 

vašu knižnicu.  

 

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme ďalej Štvrtou časťou nášho bodu rokovania, ktorým 
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je návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým budeme menovať do funkcie 

riaditeľa rozpočtovej organizácie do Strediska sociálnej pomoci mesta Košice pani Mgr. 

Zdenku Slovikovú. Nech sa páči, máte slovo. Pár minút na vašu prezentáciu. 

Pripomínam že, dnes rokujeme o štyroch riaditeľoch, pričom traja riaditelia mestských 

podnikov boli vybraní z vnútra. Tak ako som sľúbil, vždy sme sa snažili nájsť nových 

riaditeľov priamo v organizáciách, ktoré tu roky pôsobia. Snažili sme sa nájsť ľudí, 

ktorí boli z vnútra týchto organizácií. Pri pani magistre sme pristúpili z hľadania ľudí 

z vonku. To znamená, pani magistra nie je bývalou zamestnankyňou v Stredisku 

sociálnej pomoci, ale v minulosti pracovala v podobných zariadeniach. Nech sa páči, 

máte slovo.  

 

p. Sloviková, úspešná kandidátka na riaditeľku Strediska sociálnych služieb: Takže dobrý deň 

prajem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Volám sa teda Zdena Sloviková. Som rodáčka 

z Gelnice. Od roku 2007 pôsobím vlastne v Košiciach. Pôsobila som v zdravotnej 

oblasti. Od roku 2011 pôsobím vlastne v sociálnej oblasti. Pôsobila som na Mestskej 

časti Košice - Sever, kde vlastne v roku 2013 tu aj bývam a žijem. Na Mestskej časti 

Košice – Sever som vlastne bola prijatá ako odborný referent oddelenia sociálnych vecí. 

Neskôr som bola menová za vedúcu tohto odboru s tým, že vlastne podo mňa patrilo 

oddelenie sociálnych vecí, najväčšia opatrovateľská služba, kde bolo 54 opatrovateliek, 

160 klientov, zariadenie opatrovateľskej služby s pätnástimi klientmi a desiatimi 

pracovníkmi. Pracovala som tam 8 rokov s tým, že vlastne do strediska som bola 

oslovená. Veľmi som zvažovala, či prijmem teda túto výzvu. Prijala som to s tým, že je 

to naozaj výzva. A nevedela som teda, do čoho idem. Pokladám to za veľmi veľkú 

skúsenosť. Bola to práca neľahká, pretože vlastne tam bol dlhodobejšie stagnujúci 

systém. Garbiarska za pôsobenia vlastne posledných riaditeľov nenadobudla veľmi 

dobré meno. A teda, ak by som dostala túto príležitosť, chcela by som jej dobré meno 

vrátiť. A získala som si teda už srdcia niektorých klientov, ktorí ma prišli aj sem 

podporiť a teda aj zamestnancov. Nastúpili sme cestu zmien a ktoré bolo neľahké 

presadiť. Začali sme nastavovať nejaké pravidlá. Celú stratégiu som teda postavila na 

kvalite sociálnych služieb, keďže dobre vieme, že vlastne kvalita sociálnych služieb sa 

začne v januári, teda v rámci národných projektov, v rámci pilotných projektov 

kontrolovať a preto je potrebné mať túto kvalitu určitým spôsobom nastavenú. 

Štandardy kvality platia už dlhodobo, ale bohužiaľ, v stredisku sociálnej pomoci tieto 

veci vlastne boli, neboli nastavené, neboli vypracované žiadne metodické pracovné 

postupy a neboli nastavené, resp. robili sa individuálne plány, ktoré sa robili formálne, 

čiže vlastne od môjho menovania poverenej riaditeľky vlastne tieto všetky veci sa 

nastavujú a dávajú do poriadku, aby sme teda tu kvalitu stihli nejakým spôsobom do 

toho januára nastaviť. Ja by som teda chcela poďakovať v prvom rade vám ako 

poslancom, tým, ktorí mi vyslovili dôveru, keď ste ma odhlasovali toho 15. februára, že 

ste teda vložili do mňa nejakú dôveru a teda ďakujem aj výberovej komisii, že teraz tu 

stojím teda a ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa môžete pýtať. Poprípade, keď tak 

môžem uviesť aj niektoré veci zo stratégie, ktoré boli. Ak máte záujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, teraz. Pán poslanec môže, 

nevidím dôvod, prečo by nemohol. Nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Najprv zhodnotím osobné skúsenosti a potom sa 

spýtam niečo, konkrétnu otázku, samozrejme, a budem sa snažiť, pán primátor, menej 

teoretickú a uvediem príklad z praxe. V prvom rade chcem povedať, že robil som 

v podstate poslanecký prieskum, keď sa to tak dá nazvať, lebo človek a poslanec má 
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povinnosť reagovať na všelijaké, aj anonymné podnety. Rozbeh v spolupráce s pani 

riaditeľkou bol pomalší, ale len z toho hľadiska, že sme si akési pravidlá nastavovali a aj 

z magistrátu prišli pokyny, že poslanec, ak chce rozprávať so štatutárom, tak ma poslať 

email, čo je myslím, že úplne v poriadku, takže tu nevidím problém. Ale s odstupom 

času sme nadviazali veľmi korektnú spoluprácu a chcem ju takto aj pochváliť, keď 

naposledy som sa zúčastnil schôdze na Garbiarskej, kde má pekne privítala, predstavila, 

dokonca, samozrejme, to ani asi nemusím hovoriť, že ma ponúkla s kávičkou, ale to 

som si nedal, ale udelila mi slovo. Jednala so mnou ako s poslancom mesta Košice 

demokraticky zvoleným, čiže v tomto má u mňa plus. Rozpráva so mnou slušne, 

vypočuje si ma, takže ako aj napriek tomu úvodnému zemetrasenie, čo sa týka tých 

zamestnancov sa to tam nejak ukľudnilo. Možno niektorí sú právom, možno neprávom 

ukrivdení. Veľmi ťažko sa poslancovi riešia pracovnoprávne vzťahy, ak nie je prítomný 

pri samotných úkonoch a nikdy sa nedopátrame spätne, ako to naozaj bolo. Ale je treba 

vyjadriť realitu v tom zmysle, že naj naj naj objektívnejšie hodnotenie sa opýtať 

klientov a tí klienti sú spokojní, aj takí, čo na začiatku mali obavy, čo s nimi buďte atď.. 

Sú spokojní, vyjadrujú dôveru riaditeľke. Poďme k otázke. Konkrétne vám dám otázku 

z praxe. Vy ste jedine, vôbec to nie je povinnosťou, aby ste zase sa nemusela obávať, 

ale všetky mestské organizácie majú fun page na sociálnej sieti Facebook. Samozrejme, 

že vaše stredisko je také, hej, seniori atď., ale v prípade, že by ste si vytvorili stránku na 

Facebooku, fun page, to znamená fanúšikovskú stránku, ak by ste boli požiadaná 

užívateľom Jaro Polaček o udelenie plných administrátorských práv, tak ako to žiaľ 

urobili všetci ostatní v mestských organizáciách, či by ste potvrdili tento údajne 

reklamný účet mesta Košice. Hej. Taký interný pokyn prišiel mailom, alebo by ste 

aspoň si zisťovala, že či áno, či nie, lebo tým som vlastne aj povedal, že čo sa stalo. 

Čiže otázka je, či by ste súkromný účet udelili administrátorské práva na Facebooku. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja vám nerozumiem, čo hovoríte.  

 

p. Sloviková, úspešná kandidátka na riaditeľku Strediska sociálnych služieb: Prepáčte, ani ja 

neviem, na čo mám teraz reagovať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže, prosím, zasa pán poslanec.  

 

p. Sloviková, úspešná kandidátka na riaditeľku Strediska sociálnych služieb: Pretože, ak bola 

prvá časť otázky, že teda by ste chceli, aby sa vyjadrili klienti, nech sa páči, sú tu. 

V hojnom zastúpení. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie. Pani riaditeľka, prosím. Pán poslanec, zasa hypotézy, 

nerozumieme vašim otázkam. Hypotetizujete tu. Spomínate veci, ktoré si neviem ja 

osobne dať do súvisu s tým, čo ste povedali. Ak máte nejaký problém v rámci týchto 

vecí, nemám problém, napíšte mi. Bol teraz aj nejaké, na základe vašich fabulácií na 

vašich sociálnych sieťach, prišli aj otázky novinárov, bolo im odpovedané. Prestaňte si, 

prosím, vymýšľať, znevažovať prácu zamestnancov mesta a nás ako takých. Nech sa 

páči, pokračujeme v diskusii. Nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže, hovorili ste, fabulácie. Ja pevne verím, 

že väčšina poslancov si ma chce vypočuť a chce vedieť, čo sa deje a čo sa deje na 

sociálnych sieťach a teda v internetovom priestore a teda týka sa to mesta Košice. 

Samozrejme, bol som v minútovej časovej tiesni. Vysvetlím. Fun page, kto nemá 
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Facebook, je stránka, kde sa dajú reklamy pridávať, sponzorované odkazy atď., 

organizácie tam dávajú príspevky o svojej činnosti, resp. oznam o nadchádzajúcich 

akciách. V júli 2019, o čom mám dôkaz v telefóne, ktorémukoľvek poslancovi to hneď 

ukážem, bol napísaný na všetky mestské podniky interný list z Magistrátu mesta Košice, 

že ich bude kontaktovať reklamný účet mesta Košice, kde majú potvrdiť 

administrátorské práva. Následne boli kontaktovaní s pracovníkom, ktorý bol uvedený 

pán Fabián a vysvetlím, že cestu ako majú odkliknúť a udeliť administrátorské práva. 

Žiaľ nebola žiadateľom fun page mesto Košice, o čom mám, samozrejme, opäť dôkaz 

v telefóne, screenshot tzv. snímku obrazovky. Čiže nie som ani klamár, ani fabulátor 

a žiadal Jaro Polaček. Tak sa pýtam, a preto zrejme na základe môjho statusu 

naznačujúcom návrat praktík cenzúry, sa nejaký novinár pýtal na to vás. Neviem o koho 

ide, ale žiaľ toto je realita pán primátor. Vy osobne alebo niekto, kto vám spravuje 

Facebook, chce mať pod kontrolou 10 organizácií a ich Facebooky. No zrejme máte 

málo práce, sťažujte sa, že chodíte večer, zrejme chcete asi spať na magistráte, ale keď 

taký ste multifunkčný, možno vám nabudúce ešte navrhneme vyšší plat, keď chcete aj 

Facebooky spravovať. Ale nepopierajte nepopierateľné a pani riaditeľka vôbec nemusí 

na túto otázku mi odpovedať, využil som to na to, aby som dokázal, čo robíte. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, to znamená, odchádzame od témy, ale... Pán poslanec. Tento 

bod sa volá Informácia o výsledkoch výberového konania a povedali ste si svoje. 

Neviem vám zaručiť, aký presný mail mohli kolegovia písať a kde, ale áno, v marci, 

možno februári, odišla z mesta Košice informácia na všetky organizácie včítane aj 

Strediska sociálnych služieb, kde sme požiadali všetkých, aby informovali o všetkých 

aktivitách, aby sme aktivity, tzv. interface-om nastavili na portál Košice, aby sme 

jednotným spôsobom informovali o všetkých mestských akciách v mestských 

organizáciách na jednom mieste. Ak máte nejaké screenshoty, prosím, pošlite mi ich, ja 

sa k nim rád vyjadrím. To je všetko. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. Má faktickú.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na pána Djordjeviča. Pán poslanec, 

vy ste bohorovne tvrdili, že poslanci majú záujem si vypočuť vaše dristy. Takže ja by 

som navrhoval, že druhýkrát dajte predtým o tom hlasovať, že kto je ochotný strácať čas 

takými dristami, ktorými ste nás tuná otravovali. Otázka nepadla, takže ja by som tak 

povedal, že držme sa témy a pre vás to platí hlavne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán 

Djordjevič, predpokladám, že sa stále považujete za poslanca mesta Košice. Ako 

konštruktívny poslanci mesta Košice by ste mali pochopiť, že keď niečo napíšete na 

sociálnu sieť, to neznamená, že ste to napísali vedeniu mesta. Čiže, keď máte takýto 

nejaký dopyt, tak skôr než ho pošlete možno novinárom, tak by možno stálo za tú 

úvahu, napísať vedeniu mesta alebo primátorovi, keď máte naňho takéto otázky a 

nerobiť si na tom lacnú a populistickú kampaň. Lebo prepáčte, mne ani pánovi 

primátorovi v tom čase, keď sme boli v laviciach, tak ako vy, síce vtedajší primátor Raši 

neodpovedal, ale my sme mu písali. Ale vy nepíšete, vy len rovno to vyhadzujete nám 

na verejnosť a potom sa musíte ospravedlňovať, resp. ani to nerobíte, keď je vám 

dokázané, že ste povedal nepravdu. A toto je na tom to najsmutnejšie, že tak ako ste to 

povedal, ja som si podal svoje a nič iné vás nezaujíma. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bolo povedané všetko? Nikto v diskusii. Vráťme sa k téme. 
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Témou je Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice. Otázky a odpovede pani Zdenky 

Slovikovej, v tejto chvíli poverenej riaditeľky rozpočtovej organizácie. Ak nie sú žiadne 

otázky, ukončujem diskusiu v tejto veci. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh na uznesenie. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán primátor. Predtým 

ako prečítam návrh na uznesenie, chcel by som požiadať, aby po tomto bode nasledujú 

vodárne a ešte máme celkom zaujímavý program a hlavne v tom nasledujúcom bode 

bude širšia diskusia, aby sme dostali prestávku, tak na takú hygienickú prestávku na 10 

minútach, ak by to bolo možné. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Obed dáme na ktorú? Dobre. Nech sa páči, poďme ďalej. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Čiže návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písmená j) zákonom č. 401 z 

roku 1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov v rozpočtovej 

organizácií Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, ďalej podľa predloženého návrhu, 

s účinnosťou ku dňu 1. decembra 2019 rozhodlo: po A) berie na vedomie informáciu o 

výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie, ktoré bolo 

vyhlásené dňa 15. augusta 2019; po B) odvoláva z funkcie štatutára organizácie 

povereného zastupovaním štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie Mgr. Zdenu 

Slovikovú; po C) menuje do funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie Mgr. Zdenu 

Slovikovú; po D) žiada po a) riaditeľa organizácie predložiť na rokovanie 

samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Stratégia rozvoja 

podniku 2020 až 2023, ktorým sa prezentoval na verejnom a neverejnom vypočutí 

doplnený o reálne skutočnosti a strategické plány organizácie v termíne do troch 

mesiacov od menovania do funkcie a po b) riaditeľa organizácie predložiť na rokovanie 

samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu „Odpočet plnenia stratégie“ v termíne 

od menovania do funkcie, vždy po ukončení každého pol roka.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani riaditeľka kľudne si môžete sadnúť. Návrh 

na uznesenie bol prečítaný. Nech sa páči, prosím, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 19 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani riaditeľka, bola ste zvolená do funkcie riaditeľa rozpočtovej 

organizácie Strediska sociálnej pomoci mesta Košice. Blahoželám vám a verím, tak ako 

vyjadrila nádej aj pani prezidentka, keď sme boli v Stredisku sociálnej pomoci. 

Urobíme všetko preto, aby v Košiciach sociálne služby prekvitali. Ďakujem pekne aj 

seniorom, klientom, ktorí prišli medzi nás podporiť pani riaditeľku. Bol som požiadaný 

pánom Karaffom o vyhlásenie hygienickej krátkej prestávky - vyhlasujem prestávku na 

8 minút. 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážene pani poslankyne, vážení poslanci, prosím, zaujmite svoje 

miesta, nech môžeme pokračovať. Prosím, prezentujete sa, vážené poslankyne, vážení 

poslanci. Prezentovaných je len 21 poslancov a bolo nás tu 37 - 38. Prosím, zaujmime 

svoje miesta, aby sme mohli pokračovať a prezentujte sa tí, ktorí prezentovaní nie ste. 

Verím, že čas nám je všetkým vzácny.  

- - - 
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Bod č. 5 

Zámer mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť mesta Košice v spoločnosti 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 5, kde predkladáme zámer mesta Košice zvyšovať 

majetkovú účasť mesta Košice v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

a.s. Cieľom predkladaného materiálu je schváliť zámer mesta Košice, ktorý dnes vlastní 

20,44 % akcií, akcionára spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

Košice, zvyšovať majetkovú účasť mesta Košice spoločnosti VVS oslovením 

akcionárov, ktorí sú jednotlivé mestá a obce s ponukou o odkúpenia im patriacich akcií 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Dovoľte, aby som tento zámer trošku 

vysvetlil, poodkryl možno to, čo možno nebolo povedané alebo to, čo možno nezaznelo, 

resp. odznelo ale možno, že nezarezonovalo. Niekedy, marec – apríl, Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť na valnom zhromaždení akcionárov prijala uznesenie, kedy dala 

mandát predstavenstvu vykupovať akcie akcionárov. Výkupná cena bola stanovená na 3 

eurá a 33 centov. Už na valnom zhromaždení sme vystúpili za akcionára kde sme 

hovoril o tom, že nemyslíme si, že je správne, aby Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť ako spoločnosť vykupovala akcie akcionárov. Väčšina akcionárov tento 

návrh podporila a Východoslovenská vodárenská spoločnosť má mandát na to, aby 

mohla vo finančnom rámci vykupovať akcie akcionárov. Nemyslíme si, že je správne, 

aby takouto formou sa preskupovali akcie akcionárov. Myslíme si, že tým ako je 

nastavený obchodný zákonník a zároveň stanoví Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti umožňujú predstavenstvu a dozornej rady akcie, ktoré by vykúpili 

budúcnosti previesť na tretie osoby. Dnes platí zásada alebo pravidlo, budem možno 

trošku obrazný, že akcionármi sú vlastne rodina miest a obcí, teda primátori a 

starostovia, ktorí tieto obce, mesta zastupujú. Všetci sa riadime zákonom o obecnom 

zriadení a všetci sa riadime zákonom majetkom obcí a ďalších príslušných zákonov, 

ktoré s tým súvisia, tzn., že ak jeden z nás akcionárov chce predať, musí mu to schváliť 

mestské zastupiteľstvo, obecné alebo mestské zastupiteľstvo, čo je proces a zároveň, ak 

chce niekto z akcionárov kúpiť, je to opäť proces, kedy potrebné zastupiteľstvo, či už 

mestského alebo obecné na to, aby takýto proces schválilo s tým, že v zmysle zákona o 

majetku obci nemôže len tak stanoviť cenu ale potrebuje vždy tú cenu stanoviť či už 

znalecký alebo odborným posudkom, aby dokázalo vysvetliť, či už verejný záujem ako 

sa k tejto cene dostalo. Teda nemôžeme istým spôsobom nakupovať za navýšenie ceny 

alebo ceny, ktoré nie sú adekvátne, lebo vždy pri majetku obciam miest sa riadime 

znaleckým a odbornými posudkami. Tento proces je zdĺhavým a v prípade, ak akcionár 

chce predať akcie, ďalšia samospráva, ktorá má predkupné právo nedokáže v čase, ktorý 

zákona to určuje jednoducho správne zareagovať. Nestihne zvolať zastupiteľstvo, 

pripraviť odborné posudky a všetky veci, ktoré s tým súvisia. Čas vyprší a následne 

akcionár môže predávať akcie ďalej. Dnes je stav nastavený tak, a stanovy spoločnosti 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti hovoria o tom, že nadobudnuté akcie na 

jednej strane alebo základ hovorí o tom v zmysle obchodného zákonníka, že akcie 

nadobudnuté spoločnosťou, spoločnosť samotná, ktorá by nemala nadobúdať akcie je to 

aj vysvetlené prečo, môže síce nadobudnúť, ale musím ich sa zbaviť, to takto laicky, do 

troch rokov. Tých možností niekoľko, laicky povedané môže ich rozpustiť medzi 

akcionárov ale môže ich aj predať 3. osobe. O tom rozhoduje však v našom prípade 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v zmysle stanov dozorná rada na návrh 

predstavenstva. A je úplne jedno či dozornej rade a predstavenstve bol akcionár alebo 

bol by zástupca mesta Košice, pretože dnes je vôľa aj v rámci samotných akcionárov, 
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drobných akcionárov podporovať návrhy, ktoré Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť dáva. Čiže aj keby sme mali člena v dozornej rade z desiatich členov 

jedného, nie je isté či dokážeme ovplyvniť rozhodnutie o tom, aby sa akcie predali napr. 

3. osobe. A tu je kameň úrazu, ak by akcie nadobudla 3. strana, predstavte si akúkoľvek 

s.r.o. a vstúpila by do rodiny akcionárov, všetky tie procesné brzdy, ktoré som spomínal 

pre takúto spoločnosť neplatia. Jednoducho spoločnosť, súkromná spoločnosť sa 

rozhodne, že zajtra bude vykupovať akcie za 5,- Eur, 7,- Eur, zoberie si úver z banky 

povie si, že chce získavať akcie Vodárenská spoločnosť, pretože akcie 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti do budúcnosti budú len rásť. Je to dobrá 

obchodná komodita. Cena vody ako komodity bude tiež len rásť, bude jej v budúcnosti 

nedostatok, a preto je to zaujímavá komodita do budúcnosti. Súkromná spoločnosť 

akonáhle by sa nachádzala v rodine akcionárov, platia na nich také isté práva ako na nás 

tzn. má predkupné práva a môže obchodovať. Ak akcionár sa rozhodne a dnes sú 

akcionári, ktorí zvažujú predať akcie v zmysle o majetku obcí a zákonu o obecnom 

zriadení budú vždy reflektovať na najvyššiu sumu, tzn. takáto s.r.o. z večera do rána sa 

rozhodne, ponúkne cenu a samospráva bude reagovať a 2. časť samosprávy nestihne 

dostatočne zareagovať a k takémuto procesu, proces zastavila. Tým pádom sa môže 

stáť, že veľmi ľahko postupne takáto súkromná spoločnosť, na ktorú neplatia všetky tie 

ochranné brzdy, začne nadobúdať akcie akcionárov, ktorí dnes mnohí majú pocit, že ich 

počet akcií, ktorý sa pohybuje mnohokrát na úrovni 0,03 % spoločnosti 0,02 % 

spoločnosti je tak malý, že nedokážu ovplyvňovať procesy. Na druhej strane pre obec, 

ktorá má rozpočet 100, 150.000,- Eur je predať 1000 akcií, čo je približne 0,01 a menej 

je lukratívne lebo zrazu dostane do rozpočtu 40, 50.000,- Eur, ak by nejaká spoločnosť 

takúto sumu ponúkla a my nedokážeme reflektovať. Teda ja sa domnievam aj po 

konzultáciách s našimi odbornými pracovníkmi, že ak chceme ochrániť majetok 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a nechceme, aby sa do tej rodiny 

akcionárov dostavali súkromné spoločnosti je vhodné vyslať signál, že mesto Košice má 

eminentný záujem túto spoločnosť chrániť a v prípade, že ak by sa drobní akcionári lebo 

rozprávame vždy o drobných akcionárov, ktorí naozaj majú pocit, že nedokážu svoje 

práva uplatniť, lebo ich podiel je veľmi, veľmi malý, chceli tieto akcie predať, že je to 

akcionár, ktorý chce zachovať hodnotu tejto spoločnosti a chce, aby mu riadila 

samospráva, aby mala na túto spoločnosť vplyv samospráva. To je základná mantra 

toho o čo nám v tomto materiály ide. Na jednej strane je tu aj možnosť, že ak vyšleme 

tento signál, že máme záujem vykupovať akcie Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti za sumu, ktorú nám určil odborný posudok a to v hodnote 3 eurá 35 centov, 

tak sa môže veľmi ľahko stať, že žiaden obchod sa neudeje, pretože akcionári 

jednoducho nebudú reflektovať na našu ponuku, ktorá je v tejto chvíli vyššia ako 

ponuka Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Máme obavy, že isté skupiny ľudí 

sa snažia počúvať malým akcionárom, ktorí nemajú právne oddelenia, nemajú 

ekonomického oddelenia a mnohokrát na týchto obciach gazduje sám starosta, ktorý 

jednoducho pri tej obrovskej činnosti, ktorú má s výkonom svojej funkcie, nemá 

dostatočné informácie, je mu podsúvané, že ak by predal, tak by to bolo pre obec 

výhodné. Ja si nemyslím, že je to výhodné, ja si myslím, že akcie majú ostať v rukách 

miest a obcí, tak ako keď sme dnes rokovali o mestských lesoch a pred 700 rokmi naši 

predkovia nadobudli obrovský majetok a dali ho nám ďalším budúcim generáciám a ja 

chcem, aby sme ho spravovali a nie rozpredávali, aby sme ho ochránili a tak isto je aj 

naša vôľa, verím, že spoločná, aby sme ochránili túto spoločnosť a tú najvzácnejšiu 

komoditu pre naše ďalšie budúce generácie. Čo sa týka samotného financovania nejedná 

sa o bežné ani kapitálové výdaje. Jedná sa o finančné operácie, ktoré nemajú priamy 

vplyv na rozpočet mesta. Jedná sa o investíciu, ktorá hovorí o tom, že ak dnes nakúpime 
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veľmi hypoteticky, akcie nadobudli sme majetok, môže sa znížiť likviditu našich peňazí 

ale tá hodnota tých peňazí tu ostáva a vždy aj možnosť akcie predať, čo by som bol 

veľmi nerád, čiže netreba sa na to dívať ako na peniaze, o ktoré prídeme. Jedná sa o 

finančné operácie, ktoré môžu z rezervných fondov, ktoré nemajú vplyv na bežné 

peniaze, ktorých máme rozpočte veľmi málo a o ktorých sa už týždeň rozprávame, že 

všetky tie sociálne balíčky vlády, ktoré sú tu predvolebné a majú obrovský vplyv na 

samosprávu a chýbajú nám bežné peniaze, toto s tým nesúvisí, pretože nerozprávame o 

bežných peniazoch do tejto investície. Neviem, či som odpovedal na všetko, čo som 

zachytil v rámci rôznych diskusií, ak nie budem veľmi rád ak ma budete počúvať 

a budem môcť vaše prípadné otázky odpovedať. Otváram rozpravu, nech sa páči, pán 

poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor pozorne som vás počúval. Urobil 

som si zopár poznámok, tak poďme k ním. Hovoríte, prirovnávať situáciu mestským 

lesom. Mestské lesy sú výlučne majetok mesta Košice. Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť spravuje teda sú na ňu napojení obyvatelia, čo sa týka vodovodov 

a kanalizácií, takmer celé východné Slovensko okrem podtatranskej oblasti. Mali ste to 

jasne vysvetlené aj včera denníku Košice Dnes. Hovoríte o tom, že akcie budú rásť, kde 

beriete tú istotu pán primátor? Keď sa pozrieme do vývoja investícií na burze alebo 

bežne v Košiciach, tak oveľa lepšiu investíciu sú napr. nehnuteľnosti, ktoré rastú 5 % 

ročne, cena zlata sa za posledných 10, 20 rokov vyvíja stále progresívne, čiže hovoriť o 

spoločnosti kde je zhodnotenie investície menej ako 1 %, čo potvrdil aj odborný 

posudok je zavádzajúce. Hovoríte o tom, že malého obce z podielom nulovým budú 

mať zrejme asi podľa vašej logiky lepšiu východiskovú pozíciu, ak budú chcieť zaviesť 

nejaké kanalizácie atď. ako keď by mali aspoň maličký podiel, čiže podľa vašej logiky 

lepšie sa bude vyjednávať s 0 ako s 0,02. Okej, super. Hovoríte, že akcie môžeme 

kedykoľvek predať, no vážený akcie nie sú verejne obchodovateľné, tzn. napr. že mesto 

Košice potrebovalo časom akcie predať nikto ich okrem existujúcich akcionárov, tzn. 

miest a obcí nemôže kúpiť a určite by ich nekúpili lebo načo, keď táto spoločnosť 

vykonáva službu vo verejnom záujme a nevytvára zisk a cenu vody a stočného reguluje 

ÚRSO. Ich cena sa nekótuje, tzn. cena sa nevedie ani u akcionára ani na burze alebo 

inej inštitúcii. Nie sú likvidné znamená to, že nedajú sa jednoducho speňažiť. Teraz 

poďme k nejakej morálnej rovine. Na verejný vodovod, čo sa týka VVS je napojených 

takmer milión obyvateľov, presnejšie cez 900 tis., ak by sme spočítali počet obyvateľov 

mesta Košice, tak približne súčasný stav reflektuje na počet percentuálny akcií, čiže má 

mesto Košice adekvátny počet ale aby som bol presný a nezavádzal tak maximálne do 

výšky 24 % by mohlo mať podľa počtu obyvateľov keby sme hovorili o nejakej 

morálnej rovine, hej. Neviem aká, aký je váš cieľ, koľko percent akcií chcete skupovať. 

Pôvodne to malo byť 7 mil., ktoré bolo predložené na mestskú radu, zrazu je to 150 tis., 

čiže keby ste chceli získať majoritný podiel potrebovali by ste viac ako 40 rokov, no a 

zrejme bude musieť sa prihlásiť znova, takže ešte skúsim na záver takúto otázku 

položiť, že ako môže niekto nadávať na spoločnosť a jej vedenie, a nakoniec chce 

všetkých presvedčiť, že túto spoločnosť chce kúpiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší. Pán poslanec môžete 

pokračovať. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Nevadí vyčerpám si diskusný príspevok, nie je problém ideme na 

to. Usporiadal si v minulosti aj tlačovú konferenciu, teraz sa vrátim k tomu, čo ste 

hovorili, keď sme sa bavili o mestskej zeleni, že nie treba reagovať na anonymné e-
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maily, no ja som priamom prenose na diskusii v Košice Dnes počul z vašich úst ako ste 

povedal, že vy máte anonymné informácie o situácii vo vodárňach, čiže mi poslanci na 

anonymy nemáme reagovať, ale vždy na ne reagujte výborne, čiže vy VSS osočujete 

zavádzajúcimi informáciami, mediálne znevažujete. To je samozrejme moje tvrdenie. 

Kritizujete za netransparentnosť, poškodzujete meno, uprednostňujete svoje osobné 

záujmy pred záujmami spoločnosti. Kritizujete ich, že dlhodobo patria najmenej 

transparentným spoločnostiam, nielen na východe, ale aj v rámci celého Slovenska. 

Zdôraznil ste, že túto spoločnosť pôsobiacu s výnimkou podtatranskej oblasti 

považujete, áno prakticky na celom východnom Slovensku považujete za súkromný 

podnik úzkej skupiny vplyvných ľudí. A teraz nastal zvrat. Vy ste povedal nenazval by 

som to skupovaním akcií ale zhodnocovaním majetku mesta. Dali sme si k tomu 

vypracovať odborný posudok, tak odborný posudok, prečo firma, ktorá je oprávnená 

vykonávať aj znalecké posudky nevykonáva znalecký posudok. Môže vaša kritika 

teoretický a možno aj naozaj smerovať k jedinému cieľu a to rozdeliť 

Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a dosiahnuť jej predaj. A tak isto mediálne 

osočovanie môže byť krokom k zníženiu ceny, teda k zníženiu ceny hodnoty tejto 

spoločnosti, no ale najväčším pľuvancom, áno pán Berberich tu som. Najväčším 

pľuvancom do tváre poslancom je strana 36, odborný posudok veta citujem, podotýkam, 

že to stojí v odbornom posudku, ktorý si magistrát dal vypracovať za 4.800,- Eur v 

bratislavskej firme. Racionálne uvažujúci investor by nebol ochotný investovať do 

spoločnosti také vysoké finančné prostriedky, ktoré mu nedokáže spoločnosť zhodnotiť. 

No a teraz nie je jasné, že o čo opierať odborný posudok, a keď nie je znalecký, keď 

spoločnosť má, môže robiť, čiže ja sa vás otvorene pýtam, hráte sa na vlka z Wall Street 

alebo riešite tu problém osobný s pánom Hrehom alebo s niekým iným z vodární. Prečo 

zaťahuje do vlastného boja mesto Košice prostredníctvom tohto materiálu aj poslancov 

mesta a neviete pochopiť, že vám jasne akcionári nie jeden človek, ale valné 

zhromaždenie, neboli ochotní vás a námestníka primátora akceptovať do tejto 

spoločnosti. A na záver poviem je kopec problémov Košice, ktoré nemajú vyriešené 

a my chceme vyhadzovať doslova von oknom 150.000,- Eur hej, ale na štadióny a na 

školy sme si požičiavali, tak bravo ja vám tlieskam. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Rovinský, pán 

námestník a potom pán poslanec Špak. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Stále idete na tej istej nôte. Možno sa mi na 

to dobre díva, ale neviem či rozmýšľajúci človek by postupoval tak ako vy. Totižto, kto 

začal skupovať akcie, kde je akcia kde je reakcia. To je dosť doležíte, že tu nezačal 

primátor alebo mesto Košice vyšlo s ponukou alebo niekto iný pred tým s tou ponukou 

vyšiel. Čo je akcia, čo je reakcia skúste porozmýšľa, že ako sa oplatí Vodárenskej 

spoločnosti východoslovenskej kupovať svoje vlastné akcie. Prečo? Viete na také 

odpoveď? Hej? Tu na tie hrozby nie sú nereálne, a ja si myslím, že s tým postupom sa 

rozmýšľať dá. Neviem rozmýšľali ste o tom?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, voda tak isto ako 

pozemky sú pre mesto a rozvoj mesta strategické nazvime to, že komodita, surovín. 

Nikto nehovorí, že vodu a podiel vo Vodárenskej spoločnosti máte predávať. Pozrite sa 

do Talianska ako dopadli mesta, ako tam dopadli obce a obyvatelia, keď sa privatizovali 

tieto spoločnosti. Chcem, áno, partnerské mesto Wuppertal, ktoré tiež je to, ktoré by 
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malo rado túto komoditu pod kontrolou, ale ja sa vás chcem niečo opýtať iné. Pán 

poslanec, ja viem ale pripravoval ste si túto prezentáciu vy sám osobne, hej? Alebo vám 

ju platila nejaká bratislavská PR Agentúra. Ďakujem, lebo takéto argumenty, by ste sám 

zo seba nedal.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Júj, to nebolo pekné pán poslanec. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou na pána Djordjeviča? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán námestník. Nebolo to pekné, 

ale okej. Myslím voči Djordjevič poslancovi, na ktorého reagujem a áno, môžu tam byť 

fabulácie, konšpirácie od pána Djordjevič. Ja by som ho chcel ale doplniť v tom jeho 

prejave. Prečo v tom prejave neobsahuje ten prejav o otázku, keďže slovíčko majetok, 

majetkový, zvýšenie hodnoty majetku, nákup majetku atď. má predsa na starosti 

komisia majetková. Prečo tam nepadla otázka ako vlastne dopadlo rokovanie našich 

odborníkov na majetok a ako vlastne tá komisia sa postavila k takémuto vášmu nápadu 

pán Polaček, takže poprosím šéfa alebo predsedu komisie majetkové nech nám to povie 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Karabin. Ja len dopĺňam 

mestská rada tento materiál prerokovala na svojom 11. zasadnutí, dňa 24.10. 

a odporučila mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť s pripomienkou, ktorá sa 

zaspracuváva do uznesenia. Pripomienka už bola zapracovaná, bola predložená 

poslancom. Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor vidím, že vojnu 

s generálnym riaditeľom vodární Hrehom ste stále nerozdýchali. Ani vy, ani pán 

námestník. Včera na Rade starostov ste vraveli, pred starostami mestských častí, že 

citujem v tejto chvíli nedokážeme zostaviť rozpočet na rok 2020. Vravel ste, že vám 

teda mestu Košice, chýba 15 mil. Eur a dnes máme odsúhlasiť zvyšovanie majetkovej 

účasti mesta vo vodárenské spoločnosti? Vy mate záujem o akcie vodárenskej 

spoločnosti, o ktoré ste na jednom večernom zastupiteľstve tu, pred všetkými tvrdili, že 

máte podozrenie, že v VVS riadi mafia. Vy chcete takéto akcie? Poviem príklad, keď 

nemám na zaplatenie SIPA nebudem si kupovať akcie hociktoré spoločnosti. V tomto 

prípade mesto nevie zostaviť rozpočet, to ste včera vraveli a my v nej dnes ideme 

kupovať kolotoč. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No toto je materiál, o ktorom som sa ako mestský 

poslanec a člen klubu, ktorý ešte stále na strane primátora dozvedel z novín, čiže 

považujem za veľmi nesprávnym postupom pán primátor ako sa poslanci mesta 

dozvedajú o materiáli, ale prejdem k otázka, ktoré mám. Celým rok kritizujete 

vodárenskú spoločnosť aká je hrozná, aké je tam katastrofu atď. a tak jak povedal môj 

predrečník zrazu máte záujem o ich akcie aj keď ja osobne tiež vnímam to, že či 

Polaček alebo Hreha kto z vás bude mať väčšiu lopatku v ruke asi takto to vnímam celý 

tento bod, ale opýtam sa prejdem k bodu. Košice vlastnia 20 % akcií v tomto podniklo a 

preto sa chcem opýtať, že ak budeme vlastniť 25 % alebo 30 %, čo sa zmení, pretože v 
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dnešnej situácii nevieme tento podnik vôbec ovládať, nevieme o ničom rozhodovať 

proste nemáme dosah na nič, čiže keď budeme vlastniť 30 % bude podľa situácia taká 

istá ako keď budeme vlastniť 40 % to je môj názor. Keďže máme akcie 20 %, chcem sa 

opýtať koľko, aké výnosy sme mali z týchto akcií za rok 2018 a rok 2019 prípadne rok 

2017 to by ma strašne zaujímalo. V akej finančnej kondície je vodárenská spoločnosť za 

rok 2018 a rok 2019, či nekupujeme náhodou zadlženú alebo mínusovú firmu, ktorú 

chcete kúpiť. A tak bolo povedané, ak by sme 150 tis. ročne dali na akcie do VSS- ky 

tak možno za 40 rokov by sme získali nadpolovičnú väčšinu 51 %, čo považujem 

v úvodzovkách za fantasticky strategický ťah, čiže najbližších 40 rokov si tú firmu 

nebudeme vedieť aj tak ovládať, pretože budeme mať vždycky majoritu. Opýtam sa, 

ďalšia vec kto a ako vykonal prieskum trhu, čo sa týka ochoty predať akcie inými 

obcami, pretože ak chcem niečo kúpiť tak urobím si najprv prieskum či vôbec chce to 

niekto predať, keď sa o tom bavíme. Pri koľkých percentách dokážeme ako mesto 

ovplyvniť chod spoločnosti. Tretia otázka, bolo tu povedané, že investície do akcie 

nebudú mať žiadny dopad na rozpočet mesta, čiže ak kúpime dneska akcie za 6 mil. my 

to vlastne de facto nepocítime, pán primátor podľa tvojho vyjadrenia a ten keš nám 

nebude chýbať, čiže to sú asi moje zatiaľ prvé otázky k tomuto bodu, čiže poprosím 

odpovedať moje otázky potom sa neskôr ostatným veciam. A ešte jednu otázku mám, 

kto schválil sumu 4.800,- Eur za odborný posudok, ktorý bol vypracovaný bratislavskou 

firmu k tejto veci. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Vrchota a pán 

poslanec Djordjevič reagujeme na koho? Pán Vrchota nám povie, 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na poslanca Liptáka, na predrečníka. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mi to nedalo nezapojiť sa do tejto diskusie.  Určite aj 

keby neviem, aké bolo vedenie VVS určite to nie o vedení, ale je to o tom, že voda ako 

taká a Východoslovenská vodárenská spoločnosť je pre mesto Košice a pre obyvateľov 

mesta Košice kľúčová, práve z toho dôvodu, že my si nemôžeme povedať, že vodu nám 

dodá pre 240 tis. obyvateľov mesta niekto iný, to nie je elektrina, to nie je benzínu, to 

nie je plyn. Takže tieto poznámky čo sa týka, že či je vedenie také alebo onaké VVS tak 

sú absolútne mimo misu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. S faktickou na pána Liptáka. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, na pána Liptáka. Ďakujem krásne, pán 

primátor. Už len v tej súvislosti, keď sa pán Lipták pýtal, že či prečo VVS, tak 

samozrejme, ja by som chcel mať lacnejší plyn a kontrovať plynárne aj elektrárne ale, 

aby som sa k jeho tu dostal tvrdeniam. My poslanci, teda mestskí, budeme zrejme ešte 

ako väčšina odtiaľ ešte 3 roky, čo znamená, že keby pri tomto tempe sme skupovali 

akcie, tak by to znamenalo 2 % dokonca volebného obdobia ale neviem, či je každý 

vedomí si tohto, že spoločnosť podľa zákona, môže podľa zákona môže vlastniť 

maximálne 10 % vlastných akcií. V minulosti, keď sa VVS priblížila k číslu 10 tak 

znížili základné imanie spoločnosti a prerozdelili akcie medzi existujúcich akcionárov a 

takto v minulosti mesto Košice získalo prakticky za 2 %. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána Liptáka a bude to 

dvojfázové. Tá prvá fáza bude súhlas. Súhlasím s pánom poslancom Liptákom ani mne 
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sa nepáči to, keď sa o niektorých veciach slabšie informovaný alebo slabšie 

informovaný. Je to subjektívne, my sme si to vyrozprávali. Máme ten pocit, že ho o 

niektorí veciach sa nedozvedáme včas. Čiže to je to súhlasné. No a potom to je to 

nesúhlasne. Zdeno neviem na koľko si počúval zdôvodnenie ale zdá sa mi, že všetci 

sme iba v rámci Hreha, Polaček a vôbec nepočúvame ostatné čo bolo povedané. 

A k tomu ti chcem povedať toľko, že pokiaľ nikto nepredá akcie tak mesto nepríde ani 

o 1 cent.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Burdiga. Ako som spomenul jedná sa 

o finančné operácie nie o alokované peniaze v rozpočtu či bežné alebo kapitálové. Pán 

poslanec ste ma nepočúvali. Finančné operácie to nie blokovanie rozpočtu. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Ja by som vás poprosil reset času, keďže... 

 

p. Polaček, primátor mesta: 15 sekúnd plus. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: V prvom rade by som, budem pokračovať, rád vedel prečo mesto 

Košice nemá do dnešného dňa svojho zástupcu v dozornej rade, samotných vodární.  

Keďže to súvisí budem pokračovať. Materiál, ktorý pán primátor predložil teda moja 

reakcia. ktorú predkladám nie určite z Bratislavy pán Gibóda a teraz k samotnému 

návrhu. Cieľom návrhu pána primátora ohľadom zámeru odkúpenia akcií VVS by mal 

byť v prvom rade zabezpečiť naplnenie požiadavky stanovenia objektívnej hodnoty 

ceny a teda nie trhovej ceny. S cieľom dosiahnutia, čo najvyššej pozície mestá, resp. 

najvýhodnejšej. Nie je ničím výnimočným, ak sa pri významných a zložitých 

ekonomických transakciách oslovujú najmä dve nezávislé znalecké spoločnosti, aby sa 

tak dosiahlo transparentné a objektívne ocenenie majetku. Uplatnenie obdobného 

prístupu je odôvodnené a žiaduce o to viac, že ide o majetok mesta a nakladanie s 

verejnými finančnými prostriedkami strategickej hodnote, preto považujem za 

nevyhnutné poukázať na uvedené a v súlade so zásadou transparentnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti nakladania s majetkom mesta, som toho názoru, že procesu... 

 

p. Polaček, primátor mesta: To bola faktická, či diskusia? Zapojte pána poslanca. Sa 

ospravedlňujem. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Poprosím vás potom o ďalší príspevok. Môžem? Teda preto 

považujem za nevyhnutné poukázať na uvedené a v súlade so zásadou transparentnosti, 

hospodárnosti a ako som hovoril, že z procesu dojednávania povinného odkúpenia akcií 

VVS s ostatnými akcionármi, by malo predchádzať transparentné nezávisle od ceny 

akcií spoločnosti VVS a to stanovenie trhovej hodnoty akcií spoločnosti formu 

znaleckého posudku. Takéto ocenenie znaleckým posudkom doposiaľ, ale mesto 

nezabezpečilo bez expertného znaleckého ocenia hodnoty akcií VVS sa nemôže 

Mestské zastupiteľstvo mesta Košice zodpovedne transparentne a objektívne ako dobrý 

hospodár rozhodnúť o nakladaní s verejnými prostriedkami z rozpočtu mesta. Nám však 

bol predložený len tzv. odborný posudok, ktorý sa skôr používa v iných prípadoch, 

keďže to potrebujeme stratiť tak to nebudem uvádzať celé. Teda optimálnym riešením 

bolo vypracovanie znaleckého posudku niektorom z renomovaných organizácií. V 

neposlednom rade chcem upozorniť poslancov, že samotný posudok, ktorý si nechal 

vypracovať pán primátor konštatuje, že bez interných dát spoločnosti nie je možné 

objektivizovať cenu akcií VSS aj z posudku, ktorý si pán primátor nechal vypracovať 

vyplýva, že investícia do zvyšovania majetkovej účasti mesta Košice vo VSS 
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predstavuje veľké riziko a racionálny investor musí postupovať obozretne a po zvážení 

všetkých uvedených makroekonomických ukazovateľov a rizík. V odbornom posudku, 

ktorý všetci máme k dispozícii sa ďalej konštatuje, že bez možnosti financovania 

investícií z fondov Európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu by bolo takéto 

hospodárenie spoločnosti dlhodobo neudržateľné, keďže spoločnosť spravuje majetok 

pomerne vysokých hodnotách vyžadujúci si naozaj vysoké investície, teda.. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Čas navyše. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Môžem dokončiť, prosím? 

 

p. Polaček, primátor mesta: 30 sekúnd bolo... 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Zo samotného posudku vyplýva, že investícia do zvyšovania 

majetkovej účasti mesta Košice vo VVS predstavuje veľké riziko a racionálny investor 

musí postupovať obozretne. Zopakujem investícia zvyšovania majetkovej účasti mesta 

predstavuje veľké riziko a racionálny investor, by mal odstupovať obozretne. Páni 

poslanci, ja budem hlasovať proti návrhu pána primátora, keďže ho vnímam ako 

meranie si niečo medzi pánom Polačekom a Hrehom za peniaze mesta. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Burdiga, len jedna malá pripomienka. Predtým ako pán 

námestník vystúpi, vráťme sa v čase. V máji predložila Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť tak na rokovanie valného zhromaždenia potvrdenú cenu tiež nevycucanú 

posudkami, ktorú stanovili na 3,33. My sme si urobili odborný posudok, ktorý túto cenu 

potvrdil a hovorí dnes, že je tá cena 3,35 v závislosti pol roka, ktorý uplynul. Nie je 

povinnosťou mesta v tomto prípade si robiť znalecký posudok aj z ekonomického 

hľadiska sme pristúpili na odporný, ktorý je mnohonásobne lacnejšej, čiže išlo o to, aby 

sme hospodárne potvrdili cenu, ktorú Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

navrhla akcionárom ako výkupnú cenu. Preto nie je dôvod robiť ďalšie posudky, 

pretože sme sa priblížili k tomu, čo tu už bolo predložené v minulosti, pred pár 

mesiacmi. A to je vlastne asi všetko. Nech sa páči pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja mám 

faktickú na pána Burdigu. Chcel by som zareagovať na to, že páni poslanci viem, že 

mnohí z vás ste vo svojom bežnom povolaní podnikatelia ale si treba uvedomiť, že tuná 

dnes sedíte ako poslanci a zástupcovia mesta. Mesto Košice nie je presný investora 

alebo bežný investičný subjekt, ktorý by si išiel teraz vytvárať svoj kapitálový fond a 

zhodnocovať o 10 % svoju investíciu. Mesto Košice má obhajovať verejný záujem. A 

verejným záujmom mesta Košice je, aby mohlo ovplyvňovať napr. svoj verejný 

priestorov preto vykupuje pozemky pod verejnými parkami a komunikáciami, a aby 

mohlo napr. zabezpečiť to, aby Košice a Košičania mali adekvátny prístup ku vode a 

mohli sa zaručiť za to, že Košičania a mesto platia adekvátnu cenu, dostáva adekvátnu 

kvalitu aj vzhľadom na budúcnosť a budúce prípady. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Burdiga reaguje na seba? Ale asi na mňa, tak 

nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Samozrejme, na vás pán primátor. Dalo by sa o 

tom hovoriť za predpokladu, že by samotný posudok, ktorý ste si nechal vypracovať 

nekonštatoval vo svojom texte, že vlastne mestu neodporúča takýto nákup, inými 
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slovami pred chvíľou som to citoval a pán Gibóda to isté. Mal by ste pravdu za 

predpokladu, že by sám posudok, ktorý mesto Košice zaplatilo hovorí o tom, že je to 

riziková investícia a že to neodporúča. Prečítajte si prosím posudok, nielen v tej časti 

kde stanovuje cenu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Okej, ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, budem reagovať na vás pán primátor 

lebo ste malý bežný vstup, čiže reagujem faktickú poznámku na primátora. To len 

doplním, že tu si zrejme spracovateľ posudku robil zadné vrátka, keď mu niekto v 

budúcnosti otrepával, ale pán primátor hovoríte o nejakých vhodných investíciách tak sa 

vás budem teraz za tých 45 sekúnd pýtať či máme v uliciach moderné LED osvetlenie a 

či je vymenených všetkých 16 tis. svietidiel. Či máme zrekonštruované cesty, chodníky, 

budovy škôl, škôlok, že či máme vybudované nové športoviská, novú multifunkčnú 

halu, či môžeme usporiadať veľké podujatia, či máme električkovej trate na Ťahanovce, 

či sme úspešne postavili štartovacie byty ,či máme parkovacie domy, záchytné 

parkoviská na perifériách, či máme parciálne trolejbusy, či sú vybudované cyklo-

chodníky, či máme novú plaváreň, nový aquapark či aplikovali nové trendy v doprave. 

Budem sa pýtať, teda pýtam sa vás, že či máme vysporiadané pozemky, či máme 

budovy pre slabších, sociálne slabších, či máme karanténu, čiže vyriešené financovanie 

športu v meste Košice. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa. Tak ako je našou úlohou sa 

postarať o chorých, slabých a bezdomovcov tak sa máme správať o komoditu, ktorá 

patrí medzi tie najvzácnejšie. Nech sa páči pán Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja nebudem mať taký pekný príspevok, 

lebo mne ho žiadna agentúra nepripravila, čiže tak pôjdem z hlavy s nejakými 

poznámkami. Spomínal sa tu posudok, znalecky posudok. Sú medzi tým nejaké 

rozdiely? Sami v majetkovej komisii vidíme, že pri použití rôznych metód vychádzajú 

rôzne ceny. Mohli by sme sa o tom sporiť, či tak alebo onak, ale podstatná otázka je, iná 

či chceme alebo nechceme tento strategický zámer uskutočniť a chcel by som reagovať 

pán poslanec Djordjevič na úvode, teda v úvode svojho príspevku hovoril o tom, že malí 

akcionári v podstate prídu, keď predajú tie akcie, prídu o svoje práva a možno budú mať 

nejaké sťažené podmienky alebo možnosti presadzovať svoje záujmy v rámci 

vodárenskej spoločnosti. Ten pohľad, ktorý on načrtol je veľmi zjednodušený, pretože 

to neznamená, že je jeden akcionár, jeden hlas a mesto Košice je taký istý jeden 

akcionár ako nejaká obec niekde na východe. Tam sa to počíta trochu inak a to je veľmi 

dôležité, preto videl ten objem akcií a nie o tom, že jeden akcionári jeden hlas to je 

veľmi dôležité. Bolo to povedané zo strany pána poslanca Špaka taká poznámka alebo 

dotaz  týkal sa mňa, pýtal sa na rozhodnutie majetkovej komisie v tejto veci. Áno je 

pravda, že tento týždeň v pondelok zasadala majetková komisia, kde sme tento materiál 

mali, prerokovali sme ho dokonca za účasti pána primátora, ktorý z porady primátora 

odbehol a vysvetlil materiál. Diskusia k nemu nebola, pretože pýtal som sa len ja a 

myslím, že pán poslanec Lesňák. Pán poslanec Lesňák sám povedal, že bol na finančnej 

komisii, že mu to je ozrejmené. Vzhľadom na tú účasť boli 6 prítomní. Komisia 

neprijala rozhodnutie, pretože 3 za a 3 sa zdržali. To je veľmi dôležité. Rozhodnutie 

neprijala ale už keď sa takto pýtame, že ako dopadlo rokovanie tu a tam, tak ja by som 

sa chcel opýtať pána predsedu finančnej komisie ako dopadol prerokovaný materiál na 

finančnej komisii, kde podľa mojich informácií, tiež bol pán primátor a vysvetľoval, 
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čiže diskusia, odborná diskusia na odborných komisiách k tomuto materiálu bola. A na 

záver si dovolím povedať, že snaží sa tu časť kolegov stlačiť ten názor, že je to nejaký 

osobný spor medzi primátorom a medzi riaditeľom spoločnosti pánom Hrehom. No, tak 

myslím, že toto je strategická otázka, pretože vodu pijeme bez ohľadu na to, či sme 

ľavičiari, pravičiari. Vodu pijeme všetci, čiže pitnú vodu potrebujú všetci Košičania. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. S faktickými pán poslanec Špak, pán 

poslanec Burdiga na pána Karaffu. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za vysvetlenie predsedu 

majetkovej komisie, že keď pijeme vodu tak sme to mali kúpiť, ale ja som počul teraz 

to, čo si všetci ostatní, že majetková komisia to neschválila. Neprešlo to, tzn. členom 

majetkovej komisie nesúhlasia s týmto návrhom pána Polačeka, pána primátora. 

Jednoznačne je toto výsledok vašej komisie pán poslanec Karaffa, tzn. ja som ešte 

viacej teraz zmätený z toho, pretože ak mi komisia, ktorá je jediným mojím poradným 

orgánom a ja nebudem veriť nejakým 4.800 eurovým posudkom, ak mi táto komisia, 

ktorá má radiť nám poslancom, dá jasné info, že súhlas nevyjadrila tzn., že nesúhlasí, 

tak naozaj mám problém teraz hlasovať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Burdiga. Ja len dopĺňam nie je tu 

pán poslanec Jakubov. Na finančnej komisii tento návrh prešiel väčšinou členov. 

Predsedom komisie je pán Huba. Vráťte poslancovi Burdigovi čas od nuly.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže poradný orgán mesta majetková komisia 

s tým taktiež nesúhlasila. Poprosili poslancov, pozrite si samotný odborný posudok, 

ktorý si mesto nechalo vypracovať. Naozaj máme to všetci, časť 5. či 2. v bode 5, 

finančná analýza. Nevychádza sa z porovnateľných subjektov v rámci sektora 

rovnakého odvetvia, ale medzi sektormi len podľa tržieb za rok 2019. Časti 2. bod 6, ide 

o spoločnosť, v ktorej budúcnosť je veľmi ťažko predikovateľná. Časť 2 bod 7, bez 

možnosti financovania investícií z fondov Európskej únie a dotácií štátneho rozpočtu by 

bolo takéto hospodárenie spoločnosti dlhodobo neudržateľné, keďže spoločnosť 

spravuje majetok v pomerne vysokých hodnotách vyžadujúci si veľmi vysoké 

investície. Racionálne uvažujúci investor by nebol ochotný investovať do spoločnosti 

také vysoké finančné prostriedky, ktoré nedokáže spoločnosť zhltiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor mali ste pekný úvod ako Košice 

majú mestské lesy kde je veľké bohatstvo. Ja len zájdem do histórie, že Košičania pred 

nami ani radní mesta nekupovali tieto lesy dostali za zásluhy pri pomoci uhorským 

kráľom pri stredovekých bitkách, takže oni nemuseli zaťažovať mestský rozpočet 

takýmito nazvem to panské huncútstvami ako je skupovanie akcií. A čo sa týka 

niektorých vašich argumentov tak tvrdíte, že chcete strážiť ceny vody. Ja sa vás pýtam, 

budú Košičania doplácať, aby držali úroveň lacnej vody pre 960 tis. odberateľov. Inak 

povedané buď 240 tis. obyvateľov mesta Košice skladať na lacnú vodu, lebo ste im 

sľúbili pre 960 tis. koncových zákazníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti? 

Potom podľa vašej logiky, čo ste prezentovali pokiaľ máme dosah na cenotvorbu, tak 

mala by byť lacnejšiu aj MHD v Košiciach, keďže je to 100 % mestský podnik, ale nie 

je najlacnejšia medzi mestami. Tak isto aj drevo z mestských lesov by malo byť 
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lacnejšie ako drevo zo štátnych lesov, ale čuduj sa svete nie je lacnejšie drevo z 

košických mestských lesov. Ďalej ja sa len zdupľujem, čo už povedal dvakrát pán 

poslanec Burdiga. Vysoké investičné náklady, kde chcete hľadať zdroje. Povedz mi kde, 

ja milé rád tento váš návrh potvrdím, ale vy ste vo februári ste tu povolali všetkých 

vedúcich referátov a oddelení a každý jeden nám tu diktoval aká je investičná 

zadlženosť mesta 40 mil. to bolo pokiaľ sa nemýlim. Sociálnu oblasť, 100mil. školstvo, 

stovky miliónov v doprave a my teraz sa ideme hrať na spasiteľov, záchrancov vody 

akože nehnevajte sa, nepríde mi to logické. Aj keď opakujem, zámer máte dobrý, 

bohužiaľ je zlá doba na to, aby sme 150 tis. blokovali. Vravíte, že to nepôjde z bežných 

peňazí. Povedzte mi z akých peňazí, keď máme peniaze, príjem z podielových daní, 

príjem z kapitálových daní potom sú tam eurofondy, potom sú tam vládne podpory tak z 

akých peňazí to pôjde. Keď už sa už bavíme o investičnom dlhu mesta, viete mi 

povedať alebo je to v tom posudku value for you, čo znamená v preklade hodnota pre 

teba, hodnota pre vás. Je v tom posudku byť vyčíslený investičný dlh VVS-ky? 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, myslím, že prišiel čas aj na túto informáciu. 

Padla tu otázka ohľadom dividend. V roku 2018 mesto Košice dostal 571.976,- Eur 

opakujem viac ako pol milióna Eur na dividendách to je ten správny zdroj, aby sme ho 

správne investovali a ešte raz som si nechal od pani Kažimírovej, šéfky ekonomického 

rozpočtového oddelenia vysvetliť jednoducho my na túto operáciu nepoužijeme bežné 

peniaze, pretože tie sú pre nás naozaj ako ste mnohí spomenuli najvzácnejšie lebo tých 

bežných je vždycky málo na to by sme pokryli bežné fungovanie. To je práve to, čo som 

spomínal aj na Rade starostov máme výpadok v bežných príjmoch tých 12 až 14 

mil. Eur v zmysle všetkých tých štátnych opatrení, ktoré hovoria vyššia kolektívna 

zmluva, chodníková novela, sociálne služby a tak ďalej, a tak ďalej. A to sa hovorí 

o bežných. My tieto transakcie z bežných peňazí robiť nebudeme. Mohli by sme ale 

nechceme, lebo tie sú pre nás vzácne. Pán poslanec Karaffa má procedurálny. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Áno, ďakujem vyskúšam to. Vidím, že v zásade diskutovať chcú tí 

istý, názor si väčšina urobila a dávam procedurálny návrh na ukončenia rozpravy, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči, prosím hlasujme o procedurálnom 

návrhu pána poslanca Karaffu k ukončeniu diskusie. 

 

Hlasovanie č. 20 – za: 19, proti: 8, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. V diskusii alebo s faktickou 

nasleduje pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, reagujem na poslanca 

Lesňáka, ktorou zároveň aj doplním lebo hovoril o dopravnom podniku, no žiaľ dnešné 

schválenie tejto investície by bolo veľmi zlým signálom pre ľudí, ktorí vnímajú veľmi 

citlivo zvyšovanie cien od 1. septembra a ktorý žiaľ za dvoj-zastávkový lístok platia 

necelé euro teda 0,90 centov podotýkam do štyroch zastávok hej, keďže ten lístok sa 

zrušil, ale keď sme pri tom dopravnom podniku tak hovorí pán primátor o dividendoch, 

ktoré by sa mohli investovať. Prečo ste sa nezapojili do výzvy na predkladanie ŽoNFP 

na zvyšovanie atraktivity a konkurencie schopnosti verejnej osobnej dopravy kód výzvy 

IROP bla-bla-bla... -48, ktorá bola vypísaná 22. mája 2019. Tam sa mohol nakúpiť celý 
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vozový park a mali by sme peniaze tých pol milióna, čo hovoríte z dividendov na 

spoluúčasť vy ste sa tu nezapojili zvýšili sme Košiciam cestovné a my ideme kupovať 

akcie. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Špak v diskusií. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Som naozaj prekvapený, že predseda komisie 

majetkovej, pán poslanec Karaffa napriek tomu, že je naozaj naším jediným poradným 

orgánom nám povedal, že vlastne hlasovať máme tak jak máme hlasovať. A tým pádom 

nás všetkých zneistil. Dokonca ako krok dva urobil to že uzavrel diskusiu, kde v 

podstate pán primátor to vysvetlil, že my ideme strategicky riešiť veci na 40 rokov 

dopredu a my nie sme ochotní diskutovať asi o 3 minúty naviac, čo je dosť zaujímavé z 

jeho strany, ale tak nepodporil ho na komisii, nepodporil ho asi ani tu, takže som 

zvedavý ako bude hlasovať. K výborným argumentom, ktoré dal pán poslanec Lesňák. 

Ja možno dám taký ešte pohľad mediálny lebo možno to nakoniec keď to dnes neprejde, 

lebo ako politický marketing je to super pán primátor. To naozaj to si myslím, že je 

dobré, ale ak to dnes neprejde, tak to bude hlavne kvôli vám lebo ja si normálne 

pamätám z médií ako to celé vzniklo, že ste chceli za 7 mil. Eur, keď to tak pamätám z 

brucha kúpiť nejaký „intergalaktický meč“, ktorým napadneme vodárne a zrazu nám 

stačí 150 tisícové špáratko, ktorým ideme niečo riešiť. Ako fakt to tak vyzerá, sorry ale 

to je z vašej dielne. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát, som zvedaví na názor.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno ďakujem pekne. Budem reagovať na pána 

poslanca Špaka. Chcem sa opýtať vlastne, že keď ako nemáme jasné stanovisko z 

majetkovej komisie, tak sa chcem opýtať hlavného kontrolóra potom vlastne, aký má 

názor na to on, ako hlavný kontrolór mesta Košice. Ako sa pozerá na celú vec, ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec Knap.  

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážený kolegovia, kolegyne ja si 

myslím, že nemusia mať poradcov v Bratislave. Kolegovia vrátane mňa, my čítame 

posudok, ktorý ste si dali vypracovať. V odbornom posudku znie, že racionálne 

uvažujúci investor by nebol ochotný investovať do spoločnosti také vysoké finančné 

prostriedky, ktoré mu nedokáže spoločnosť zhodnotiť. To znamená na základe toho 

posudku máme uvažovať iracionálne? Nie, lebo z toho mi to asi vyplýva, pretože 

posudok, ktorý tu je tak jednoznačne hovorí, že by sme sa do toho nemali púšťať, ktorý 

ste si dali vypracovať, nie my. Tu dám ešte do poznámky jednu informáciu. Ja si 

myslím možno by sme si mali brať príklad aj z druhého krajského mesta ako je mesto 

Prešov, ktoré odpredalo 65 vodohospodárskych stavieb rozvodov vody a kanalizácie 

práve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a získalo tým 2,9 milióna Eur, ak by 

to nebol dôveryhodný partner, prečo by mesto Prešov do toho išlo. A ďalšia informácia, 

ktorá tu je podľa pani primátorky mesta Prešov Turčanovej, nominantkou za KDH je 

táto dohoda dôkazom dobrej spolupráce medzi mestom Prešov a vodárenskou 

spoločnosťou, kde je zároveň členkou predstavenstva. Ja budem veľmi rád, keď takéto 

články uvidím aj s logom mesta Košice alebo s predstaviteľmi mesta Košice je to skôr 

otázka možno diplomacie. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Faktická na pán Knapa, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán Knap, 

pardon pán primátor. Pán Knap, pán poslanec viete, opäť raz tento posudok bol na cenu 

a zároveň áno pre investora, že takáto spoločnosť a to priznávam možno nie je tá 

najrentabilnejšia, ale rovnako keby sme si dali vypracovať toho času možno posudok na 

spoločnosť BMG Invest, tak by nám vyšlo, že to je super bombastická rentabilná 

investícia. Ja len chcem povedať toľko, my nejdeme kupovať tento podiel z toho 

dôvodu, že chceme na ňom zarobiť milióny v budúcnosti, ale ideme to kupovať z toho 

dôvodu, aby sme si zlepšili naše postavenie, zabezpečili väčšiu bezpečnosť a aj tie 

dividendy, ktoré tu boli spomínané, ktoré z toho dostávame, z toho podielu aký máme 

práve tieto vieme na toto použiť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Huba, ospravedlňujem sa ešte raz za tú 

vašu komisiu.  

 

p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ako predseda finančnej 

komisie sa chcem tiež vyjadriť k tomuto bodu, keďže sme ho mali na našom zasadnutí, 

ktoré sa konalo 30. októbra. Musím konštatovať, že som komunikoval ohľadom tohto 

bodu aj s poslancami, ktorí nie sú členmi finančnej komisie. Na samotnom zasadnutí 

prebehla ja si myslím dosť podobná diskusia, dosť dôkladná a členovia finančnej 

komisie si urobili názor a odporúčajú zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. Za 

toto uznesenie hlasovalo 10 členov komisie z 13-tich prítomných, keďže sme sa 

dohodli, že ide o strategické rozhodnutie, ktorým hájime záujmy obyvateľov Košíc a 

myslím si, že tento krok ocenia až budúce generácie, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec s faktickou na pána. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, reagujem na pána predsedu 

finančnej komisie, na pána Hubu, na pána poslanca Hubu. Konkrétne z toho hľadiska, 

že mám pocit, že ide o iracionálny argument, nakoľko hovorí, že 13- ti členovia z 

komisie a ja sa chcem spýtať koľko z tých poslancov je nezávislých, koľko je z 

fungujúcich Košíc a koľko neposlancov si tam navrhlo vedenie mesta alebo klub 

Fungujúce Košice, čiže dnešné hlasovanie ukáže objektívne ani tu oháňame sa, či už 

majetkovou alebo finančnou komisiou. Vieme veľmi dobre kto zostavoval komisie za 

akej konštelácie boli zostavované v decembri, keď to všetko klapalo, hej fatamorgálne 

ale je žiaľ tento argument 10 z 13 na mňa neplatí, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec Lörinc, nech sa páči.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Na začiatku volebného obdobia podali tu v 

pléne smelé vyhlásenia, že údajne spoločnosť VVS ovláda mafia, že údajne dochádza k 

rozkrádaniu a že všetci spoločne máme ambíciu nastoliť zmenu a nastoliť 

transparentnosť. To aspoň keď si dobre pamätám bolo cieľom viacerých z nás milí 

kolegovia. Osobne nemôžem sa stotožniť s tým ako to prebieha a osobne vidím 2 

spôsoby ako dosiahnuť reálnu zmenu a výsledok. Prvý spôsob je zvonku a druhý je z 

vnútra. Ten spôsob z vonku je prostredníctvom politických strán lebo vieme, že všetky 

vodárenské spoločnosti sa riadia zákonmi a platnou legislatívou aj tu v pléne sedíte 

viacerí nominanti strán, ktoré tieto strany sedia v NR SR. Povedzte mi prosím, kto z 

posledný rok predložil prostredníctvom strany zákon, ktorý by upravoval to, že VVS a 
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ďalšie vodárenské spoločnosti na celom Slovensku majú zverejňovať niečo 

transparentnejšie alebo chceme zastaviť rozkrádanie, lebo ďalšie veci. Nemám o tom 

žiadnu vedomosť a to by bola cesta cez národnú radu a cez naše politické kontakty, 

strany konexie presadiť pozitívnu zmenu pre celé Slovensko a nielen hrať sa na našom 

piesočku. Zmena zvnútra je možná prostredníctvom volených zástupcov mesta Košice v 

orgánoch VVS. V sobotu to bude rok od nášho zvolenia a naši nominanti opakovane 

neboli zvolený do orgánov VVS, čo im osobne nedávam za vinu ale dávam to za vinu 

nám, lebo sa pozeráme na toto divadlo a jedna z definícii hlúposti hovorí robiť to isté a 

očakávať iný výsledok. My zatiaľ robíme rok to isté očakávame, že snáď sa to zmení, 

aby som to dokončil ubehol 1 celý rok, kolegovia a ja môžem zhodnotiť, že nič z toho, 

čo som to povedal na začiatku sa nám nepodarilo dosiahnuť. Výsledky nevidno, ale 

téma je mediálne živená. Nemôžem sa stotožniť s tým, čo sa udialo v tejto téme za 

posledných rok lebo ja som očakával výsledky, reálnu zmenu, transparentnosť. Zatiaľ 

iba čítam bombastické titulky a dozvedám sa stále o nových faktoch tým, že téma je 

živená v médiách, ale výsledky nevidím. Ja preto chcem vyzvať aj prostredníctvom 

tohto hlasovania aj ďalšie dni, ktoré budú, že myslím si, že je vhodný čas zamyslieť nad 

tým, či táto slepá lojalita mylnej stratégii prináša požadované výsledky, a či naozaj nie 

je čas prehodnotiť našu stratégiu vo vzťahu k tomu získať podiel na VVS – ke, získať 

podiel nariadení o ochrániť našu vodu ako tu mnohí vznešene uvádzate. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Špak s faktickou na pána Lörinca. 

Poslanca Lörinc . 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Veľká chvála tomuto prejavu. Výborné to bolo, 

možno len upresním, že nie vedenie, ale my robíme hlúposti, takže to bolo myslené len 

v rámci klubu, kde pôsobí pán Lörinc, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Mňa by v tejto veci určite zaujímal názor pána hlavného kontrolóra, 

keďže sa z pohľadu hospodárnosti a vôbec aj zákonnosti a chcel by som vedieť, či sa 

oboznámil so samotným odborným posudkom, keďže predpokladám, že ho nemôže 

nechať chladným text a konštatovanie samotného posudku, kde zopakujem opäť bez 

možnosti financovania investícií z fondov EÚ a dotácií zo štátneho rozpočtu by bolo 

takéto hospodárenie spoločnosti dlhodobo neudržateľné a z uvedených záverov 

vyplýva, že investícia do zvyšovania majetkovej účasti mesta Košice vo VVS 

predstavuje veľké riziko a racionálny investor musí postupovať obozretne. Poprosím 

vás pán hlavný kontrolór, aby ste zaujal k tomu stanovisko pokiaľ možno ešte pred 

hlasovaním o tomto bode. 

  

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči faktická.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len doplním otázku, ktorú položil Heňo 

Burdiga, pretože som tie 3 otázky položil a do dnešnej chvíle som nepočul ani 

odpovede, takže ich zopakujem, keď už sa bude čas, že odpovede na otázky. Ako dnes 

vieme uplatniť ako mesto Košice svoje práva vo Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, nakoľko sme držiteľmi 20 %. Druhá otázka pri koľkých percenta dokážeme 

ovplyvniť chod spoločnosti, to ma zaujíma lebo vlastníme 20 alebo 40 skúste mi 

vysvetliť aký je v tom rozdiel, pretože dneska nevieme ovplyvniť absolútne vôbec nič 

ani tú ochranu vody, ktorou sa tu všetci oháňate pretože toto my nevieme nič vo 
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vodárenskej spoločnosti v súčasnom stave a posledná kto a ako vypracoval prieskum 

trhu, čo sa týka ochoty odpredaja akcií inými obcami. Ja keď ako investor chcem niečo 

kúpiť tak najprv si zistím, či vôbec niekto predáva a potom budem konať. Poprosím 

odpovede na tieto 3 otázky ale od pána primátora  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Ténai.  

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, dámy a páni ja by som sa vrátil možno celkom na začiatok 

dúfam, že ste boli všetci tu keď pán primátor rozprával. Bavíme sa o možnosti 

odkúpenia. Pokiaľ si pozriete správu, je tam dôvodová správa veľmi jednoducho hovorí 

kto, kedy a ako funguje predstavenstvo, valné zhromaždenie, čo je úlohou dozornej rady 

a aké sú kompetencie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. V materiály, 

ktoré sme dostali, keď si otvoríme kolegovia tu citovali z neho, z jednotlivých strán. Ja 

budem tiež zo strany 35, otvorím si ten materiál. Pozrieme sa, je tam nejaký odborný 

posudok a je tam výpočet trhovej hodnoty v roku 2014, 15, 16, 17, 18 boli predané 

akcie. Predávali akcie istej obce alebo mestečka, väčšinou to boli obce, ktoré boli aj 

0,01 % to znamená 735 akcií mali za 2.440,- Eur. Vážený, ak by som sa dostal ako 

investor do takejto skupiny a mal takúto možnosť ako súkromná osoba sprivatizujem to 

veľmi jednoducho sa spojím niekoľkými známymi, kamarátmi sú takéto možnosti 

pretože, pozrite si aká je nominálna hodnota akcie. Nominálna hodnota akcie je 33,-

 Eur. Všetky roky sa akcie predávali za 3,32. My dneska rozhodneme o tom, že mesto, 

ak je záujem z niekoho, z nejakej obce a chce predať som ochotný ponúknuť 3,35 tzn. 

bavíme sa stále len o záujme, takže toto je taký nejaký príspevok a keď sa pozriete 

všetci komu chodí inkaso. Pozostáva od vodárenskej spoločnosti každý rok, keď vám 

chodí 2× do roka pozostáva z troch položiek vodné, stočné a zrážková voda. Spýtam sa 

koľko platím mesto za zrážkovú vodu? Za komunikácie, odvod, pretože jednotliví 

správcovia bytov, rodinné domy všetci platia za zrážkovú vodu. To je možno potenciál 

toho, aby sme zabránili a znížili tie výdavky, ktoré vlastne máme. Kolega tu vravel 

koľkí akcionári alebo koľkí obyvatelia, áno pre 970 tis. obyvateľov poskytuje 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť svoje služby. Je to z výročnej správy, treba 

si pozrieť výročnú správu, treba si pozrieť materiály, takže treba si to naštudovať a 

potom sa nad tým zamyslieť, o čom budeme hlasovať, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne s faktickými na pána poslanca Ténaia pán 

poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Ténai dali ste teraz fakt výborný 

návod na to, ako zvýšiť ceny vody - vyškrtnime zrážkovú a navýšime cenu za 

distribúciu a za výrobu pre rozvody ku domácnostiam, lebo vyškrtneme položku 

zrážková voda - takže skutočne, keď toto je cesta ako chce mesto rozumne riadiť 

investície, ďakujem, neprosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Neprihlásil som sa do 

diskusie lebo nechcel som to zbytočne naťahovať. Čakal som, že budem môcť reagovať 

faktickou na vás pán primátor nemali ste už príspevok, tak budem pán Ténaia, ale 

opýtam sa 2 také otázky do pléna. Keď mi budú zodpovedané budú, nebudú, nebudú. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Určite ešte budem odpovedať na otázky. 
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p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čiže prvá otázočka, že ak teda toto schválime, 

či budeme potom ak sa teda vyskytnú nejaké možnosti na kúpenie akcií, či budeme 

potom schvaľovať aj tú kúpu individuálne potom ešte v zastupiteľstve. To je prvá 

otázka. Druhá otázka je, že stanovila sa suma na 3,32 my dávame 3,35 čo urobíme ak 

zajtra Prešov povie 3,36? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Toto sme vlastne riešili a tiež 

sme nedostali odpovede ani na finančnej komisii. Zopakujem len to, že majetková 

hovorí nie, finančná áno a my sa máme rozhodnúť. Neviem teraz ale podľa týchto 

postojov našich odborných komisii a poradenstva a vlastne podľa počtu členov a tak 

ďalej, to naozaj som zvedavý ako dopadne toto hlasovanie a najviac som zvedavý na tie 

odpovede, ktoré by ste teraz mali dať pán primátor. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána Ténaia. Bez ohľadu na to pán Ténai, 

čo ste hovoril o inkase a podobne poukazujúc na váš záver, naštudovať materiály. Ja 

som si materiály naozaj dôkladne naštudoval vrátane prílohy a odborného posudku, 

ktorý zopakujem investícia do zvyšovania majetkovej účasti mesta Košice vo VSS 

predstavuje veľké riziko a racionálny investor musí postupovať obozretne a po zvážení 

všetkých uvedených ekonomických ukazovateľov. Myslím, že samotný posudok hovorí 

v princípe o tom, že nám nákup týchto akcií neodporúča a ešte stále mi chýbajú otázky 

pána hlavného kontrolóra aký ma nato názor. Necháš ma prosím ťa aj dopovedať? 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Padlo tu pár otázok, začnem trošku od konca. 

Niekedy v máji presný dátum si nepamätám valné zhromaždenie Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti rozhodlo o tom, že dáva mandát predstavenstvu skupovať akcie 

vodárenskej spoločnosti v cene 3,32. Tento mandát vznikal, preto pretože je tu záujem 

obcí to je odpoveď na ten prieskum, či z toho robili. No nepotrebujeme lebo je tu dnes 

evidentný záujem malej skupiny obcí, naozaj malej, pretože ten mandát 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa nastavil na  sumu 150.000,- Eur tak ako 

náš, ktorý má záujem, tzn. my zajtra, ak nás podporíte k tejto úvahe rozpošleme 

informáciu obciam, aby vedeli o takejto možnosti ale čo je dôležité povedať v tomto 

čase, keď akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti rozhodli, pán poslanec 

Burdiga. Rozhodli o tom, že dávajú mandát predstavenstvu, tak investigatívni novinári z 

denníka SME 21. mája vydali túto správu Kmotrík za pár hodín pred súdom priznal, že 

spoluvlastní bratislavskú vodu. Presne v tom istom čase, nakoľko denník SME donútil 

súdy konať v tejto veci, tak pán Kmotrík priznal aké má podiely a spoluvlastní dcérsku 

firmu bratislavských vodární spoločnosť Infra services, ktorá cez spoločnosť Grafobal 

Group development bola do zoznamu akcionárov Infra services zapísaná atď. A dnes 

pán Kmotrík vlastní obrovský balík Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. V tomto 

istom čase Východoslovenská vodárenská spoločnosť dala mandát skrz akcionárov, aby 

sa mohli akcie začať skupovať. Ja vás prosím, buďme opatrní, zodpovedný a vydajme 

signál, že mesto Košice bude každú jednu akciu chrániť. To hovorí aj o prieskume teda, 

že ak taký záujem niekto vydal tak je aj dopyt, je aj ponuka nie len dopyt. To bola jedna 

z otázok. Dividendy som vám hovoril sumy. Bežné finančné prevádzkové náklady, 
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finančné operácie som vysvetlil. Nechcem ísť do osobných odpovedí, lebo to nemá v 

tejto chvíli zmysel. Ja myslím, že som odpovedal na všetky otázky, ktoré som si tuná 

poznačil. My nemáme záujem niekoľkokrát to odznelo, investovať žiadne milióny do 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Uznesenie hovorí o tom a poďme si  ho 

prosím ešte raz rozanalyzovať, aby sa vedeli, čo vlastne chceme aký odkaz chceme 

vydať. Schvaľuje zámer mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť mesta Košice v 

spoločnosti VVS, formou odkupovania akcií od súčasných akcionárov za cenu 3,35 v 

počte kusov do 44 776 kusov ročne, čo je hodnota akcií do sumy 150.000,- Eur. My 

dnes nejdeme minúť žiadne milióny a nejdeme ani získať žiadnu majoritu tejto 

spoločnosti. My len chceme ak budú na trhu voľné akcie na predaj, aby sme v nich 

mohli diskutovať a mohli vydať signál, že je tu mesto ktoré o tie akcie záujem má.  A je 

to investícia do budúcnosti, teda žiadne milióny. Bola tu aj otázka, čo hovorí obchodný 

zákonník. Obchodný zákonník rozlišuje asi 4 možnosti. Rozlišuje, aké má právo 

akcionár, keď ma 5 %, keď ma tretinu a keď ma polovicu. Tieto asi 3 možno, že som 

niečo zabudol, situácie obchodný zákonník pozná a dáva mandát vlastníkovi smerom ku 

spoločnosti, ktorú vlastním. Ale vrátim sa k tomu čo som povedal, že my tu už taký 

precedens v tejto krajine máme. Nedovoľme, aby sa táto vec opakovala. Záujem 

vlastniť vodu, veľký oligarchovia jednoducho máju, pretože je to vec, ktorá v 

budúcnosti bude mať nepredstaviteľnú hodnotu. S faktickými, nech sa páči. Bola tu aj 

otázka na pána aby sme to nezdržovali aj na pána kontrolóra. Nech sa páči, pán 

kontrolór skúste pár, dvoma, troma, štyrmi vetami objasniť názor, právny názor nie 

osobný možno. 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Rozhodovanie v týchto veciach je o to ťažšie, že mesto ako 

také nie obchodnou spoločnosťou, keby to bola obchodná spoločnosť myslím si, že je to 

veľmi jednoduché. V tomto prípade sa treba oprieť o zákony, ktoré máme k dispozícii a 

rozhodujúcim je zákonom, je zákon o obecnom zriadení. Tento v § 1 ods. 2 hovorí o 

tom, že základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o potreby jej 

obyvateľov. To je prvá vec. Ďalšia vec, keď sa hovorí na tému obec pri výkone 

samosprávy o čo sa ma hlavne starať, tak obec v bode g) § 4 má zabezpečovať okrem 

iného zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými 

vodami zo žúmp a miestnu dopravu atď. Náš štatút zas hovorí v § 54, že do vlastníctva 

mesta sa nadobúda predovšetkým majetok, ktorý bude slúžiť na plnenie jeho úloh, keď 

si toto dáme dohromady a potom, keď budeme vychádzať z toho, čo ktorých aspektov a 

ktorých podmienok sa musíme držať pri nakladaní s verejnými prostriedkami, tak sú 

tam 4 zázračné slovíčka. Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť, účinnosť. Ako poslanec 

si musím dať otázku. Budú vynaložené prostriedky na nákup akcií vynaložené 

hospodárne? Budú použité efektívne, splnení sa účel, tzn. účel zákona o obecnom 

zriadení v prípade nákupu týchto akcií splní sa ten účel, že budeme rozvíjať alebo 

všestranne sa starať o potreby obyvateľov, tzn. v prípade, keď si vy ako poslanci tieto 

otázky zodpoviete, vtedy je možné sa naozaj zodpovedne rozhodnúť ale v tomto prípade 

naozaj pôjde vždy ho o osobné rozhodnutie a je na zváženie do akej miery je to 

strategické rozhodnutie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči s faktickými pán poslanec Lipták, 

Rovinský, Špak a pán poslanec Burdiga. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja tretíkrát zopakujem tie 

svoje 3 otázky, pretože bolo povedané, že už tu boli všetky zodpovedané, čiže ja som 

položil otázku ako vieme dnes uplatniť svoje práva vo VVS-ke pri tom, keď vlastníme 
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20 % akcií. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bolo odpovedané. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nevieme ovplyvniť vôbec nič. Druhá vec pri 

koľkých percentách dokážeme ovplyvniť chod spoločnosti, či je to 51 alebo či je to iné 

percento. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Aj to bolo odpovedané. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čiže poprosím, ešte raz potom odpoveď na to 

keď to bolo odpovedané ja som to nepostrehol.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Obchodný zákonník hovorí o troch situáciách 5 %, 33 %, 50 % . 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som sa nepýtal na obchodný zákonník, čiže 

poprosím o odpovede, ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán hlavný kontrolór, perfektné, 

dokonalé. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga, nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som ešte rád doplnil otázku na pána 

kontrolóra lebo som reagoval. Teda viete nám zodpovedať, my vieme na základe čoho 

máme postupovať a sa rozhodovať mňa ale zaujíma váš názor ako kontrolóra mesta, či 

sa podľa zákona o obecnom zriadení § 1 odstavec, ktorý ste hovoril 2 splní účelnosť a či 

sa teda starostlivosť o obyvateľov a či sa plní aj účelnosť a ešte som nedostal odpoveď 

na predchádzajúcu otázku týkajúcu sa toho, či ste si pozrel odborný posudok firmy, 

ktorú si objednal pán Polaček alebo teda mesto a aký je váš názor na to, že samotný 

tento posudok hovorí o tom, že neodporúča takýto nákup ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nakoľko diskusia bola ukončená, uzatváram 

rozpravu a diskusiu k tejto veci. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na 

uznesenie. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrh na uznesenie, 

ktorý bol doručený poslancom v súlade s Rokovacím poriadkom znie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 písm. j) Štatútu mesta Košice po A) 

schvaľuje zámer mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť mesta Košice v spoločnosti 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - ďalej podľa predloženého materiálu, 

formou odkupovania akcií od súčasných akcionárov VVS za 3,35 Eur za akciu v počte 

do 44.776 ks ročne. Po B) žiada primátora mesta Košice zapracovať do návrhu 

Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 výdavkové finančné operácie – 

nákup majetkových účastí Východoslovenská vodárenská spoločnosť do sumy 

maximálne 150 tis. Eur za rok.“  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 21 – za: 23, proti: 11, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Všetkým veľmi pekne a úprimne ďakujem. Obed je pripravený, 

vyhlasujem obedňajšiu prestávku, ak dovolíte skúsme to stihnúť do polhodinky. Veľmi 

pekne vám ďakujem. 

- - - obedňajšia prestávka - - - 

 

Bod č. 6 

Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 1 

Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, za 

účelom realizácie cezhraničného projektu „História očami súčasnosti na oboch stranách 

hranice“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 6 - Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Maďarsko, Prioritná os 1 Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity 

pohraničnej oblasti, za účelom realizácie cezhraničného projektu „História očami 

súčasnosti na oboch stranách hranice“ otváram k materiálu diskusiu, nech sa páči. V 

prípade, že sa do diskusie nikto nehlási uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím 

návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 odstavec 3 písm. c) a d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov schvaľuje po a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu „História očami súčasnosti na 

oboch stranách hranice“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

SKHU/1902, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Maďarsko, vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu 600.000,- Eur s DPH; 

po b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; po 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. minimálne vo 

výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. 30.000,- Eur s DPH; po d) 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta; po 

e) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po 

ukončení realizácie projektu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 22 – za: 30, proti: 1, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  
- - - 

 

Bod č. 7 

Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP cezhraničného projektu INTERREG 

V-A Slovakia – Hungary Cooperation programme „Zlepšenie vzdelanostnej úrovne 
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žiakov materských, základných a stredných škôl v oblasti IT na oboch stranách 

hranice“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 7 - Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku cezhraničného projektu INTERREG V-A Slovakia 

– program „Zlepšenie vzdelanostnej úrovne žiakov materských, základných a stredných 

škôl v oblasti IT na oboch stranách hranice“. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Keď sa do diskusie nikto nehlási uzatváram diskusiu v tomto bode a poprosím 

návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 odstavec 3 písm. c) a d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov schvaľuje po a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zlepšenie vzdelanostnej úrovne 

žiakov materských, základných a stredných škôl v oblasti IT na oboch stranách hranice“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí SKHU/1902, v rámci Programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, vo výške celkových 

oprávnených výdavkov projektu 250.000,- Eur s DPH; po b) zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; po c) zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. min. vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov – t. j. 12.500,- Eur s DPH; po d) zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta a po e) zabezpečenie financovania 

prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č.  23 – za: 33, proti: 1, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  
- - - 

 

Bod č. 8 

Program spolupráce Interreg V - A Slovensku republika – Maďarsko, Fond malých 

projektov – projekt z názvom Stretnutie tradičnej a modernej vinnej kultúry – na oboch 

stranách hranice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 8 máme bod programu s názvom Program 

spolupráce Interreg Slovenská republika - Maďarsko fond malých projektov, projekt s 

názvom Stretnutie tradičnej a modernej vinnej kultúry na oboch stranách hranice. K 

tomuto bodu otváram diskusiu a odovzdávam slovo aj pánovi námestníkovi.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Kolegovia, tak ako som vám avizoval na začiatku schôdze, v tomto bode predložím aj 

materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva spolu s návrhom na uznesenie. Jedná sa 

o vyslovenie vlastne súhlasu zastupiteľstva s tým, aby sme na tomto, na príprave tohto, 

tejto žiadosti o projekt začali pracovať. Nie je to malý projekt, práve preto sme pred vás 

predložili dnes tento materiál. Jeho finálne schválenie a jeho finálnu podobu budete 

skladovať 12. 12. 2019. Dôvod prečo je to dôležité, aby sme, keď sa do toho pustíme 
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toho 12. 12. to schválili, pretože zároveň 12.12. je deadline na podanie tohto projektu 

digitálnou formou, tzn., že veľmi pravdepodobne to bude 1. bod toho 12. 12. na 

mestskom zastupiteľstve. Viac je uvedené v dôvodovej správe. Ak sú nejaké otázky, 

nech sa páči. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovom. Dúfam, že aspoň v tomto bode dostanem 

odpovede na moje otázky. Schvaľujeme 3 materiály, ktoré sa týkajú cezhraničnej 

spolupráce. V tom predchádzajúcom sme schválili napríklad spoluúčasť, že mesto dá na 

to 12.500 ečiek. Teraz tu bude spoluúčasť 4.320,- Eur, ale mňa zaujíma bod d), ten 

posledný bod, zabezpečenie udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po ukončení 

realizácie projektu. Považujem za veľký nedostatok týchto materiálov, že nikto sa týmto 

vôbec nezaoberá a nikto nám vôbec nedal žiadny finančný prepočet, že koľko nás to baj 

očko bude stáť tých 5 rokov udržateľnosti projektu a ako to bude zabezpečené, ak kto to 

bude zabezpečovať. Zas len to taká nejaká vetička v projekte a snáď uvidíme potom 

nejak to doplácame tých 5 rokov Čiže poprosím odpoveď na túto otázku ako bude 

zabezpečená udržateľnosť a možno všetkých tých projektov, ktoré sme schválili. 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nič vám nebránilo, aby ste túto otázku kľudne 

položili aj v tom bode č. 6, aby sme odpovedali. Poprosím oddelenie strategických 

záležitosti, nie tak sa to celkom volá, ale tak nejak, aby nám ozrejmili aj podmienky, aj 

približne ďalšie priame náklady, ktoré s tým môžu súvisieť.  

 

p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK: Dobrý deň, čo sa týka udržateľnosti tak, ku ktorému 

projektu konkrétne. Čo sa, ak je to tohto bodu Malá vínna cesta, sú to podujatia, ktoré 

mesto už organizuje každoročne. Je to naše tradičné, čiže v podstate cez tento projekt si 

znížime s našou každoročnou angažovanosť finančnú. Čiže tá udržateľnosť je 

povedzme podľa mňa odpoveď v tom, že je to dlhodobá aktivita, ktorú mesto 

každoročne organizuje. Čo sa týka škôl, nákup techniky, no školy tu budeme mať aj 

budúci, aj ďalšie, aj nasledujúcich 5 rokov, aj učiteľov, aj žiakov v nich, takže to budú 

používať, takže predpokladáme, že takýmto spôsobom zabezpečíme udržateľnosť tohto 

projektu. A čo sa týka toho prvého, Dolnej brány priestorov, tak ju už tu máme a 

prevádzkujeme 20 rokov a toto je len projekt ako zatraktívniť tieto priestory a posunúť 

ich ďalej. Mesto neplánuje, aspoň podľa mojich informácií, zasypať tieto priestory 

alebo nejakým iným spôsobom ich zneprístupniť, čiže tá udržateľnosti vychádza z toho, 

že všetky tieto aktivity v meste sú dlhodobo zabezpečované, vykonávané a tieto 

projekty majú len pomôcť ich skvalitniť, rozšíriť možnosti využitia jednotlivých 

priestorov, zlepšiť kvalitu výučbového procesu atď.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len doplním pán Dlhého. Ten najhodnotenejší projekt je práve 

ten projekt, ktorý sme schválili ako prvý a to je na tej Dolnej bráne. Dolná brána má 

obrovský potenciál v rámci svojho podzemia, ktorý nie je využitý. Iné európske mestá 

dokážu takéto podzemné priestory veľmi zatraktívniť a sú lákadlom pre turistov a majú 

aj, samozrejme, v súvislosti s tým aj ekonomické výhody. Pri tomto projekte 

pripomínam, že celé toto podzemie a povrch, ktorý poznáte od Dolnej brány smerom ku 

Roosveltovej ulici má vážnu technickú vadu. Poznáte ju, to je ten prepad toho, tej 

nadzemnej časti. Ako mi bolo včera vysvetlené, môžeme to vnímať ako keby nejaký bol 

most a na ňom vlastne chodíme a pod nami je podzemie, tzn. my chceme dať do 
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poriadku podzemie, ale zároveň hľadáme aj ďalšie doplňujúce zdroje, aby sme v 

priebehu toho obdobia sa pokúsili aj zrevitalizovať celý ten komplex aj s týmito 

technickými poruchami, ktoré tam za 20 rokov vznikli. S faktickými, pán poslanec 

Rovinský a pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Doplním pána Liptáka. Niekedy sme si 

naivne mysleli, že udržateľnosť projektu znamená to, že ten projekt dostane nejaký 

štartový impulz a potom on už pôjde sám. To sme si mysleli napríklad o K13-tke a vy 

ste svojho času, ty pán primátor i vedľa teba sediaci námestník, dakde tam ste sedeli 

a vtedy ste sa pýtali, že koľko bude stáť prevádzka toho štadiónu. Pamätáš sa? Takže, 

možno, že by bolo dobré, keby sme nielen o perspektíve ľudstva hovorili aj o takých 

veciach, že o peniazoch. Že koľko nás to bude stáť, tá udržateľnosť. Prosím? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. V súvislosti 

s Dolnou bránou by som rád podotkol a pripomenul, že takisto je problém s tzv. južným 

potôčikom, ktorý presakuje, čiže keď by sa plánovala investícia, samozrejme, že tie 

veľkolepé PR články, ktoré boli, samozrejme, vás z toho neviním, lebo ste tam boli 

pozývaní ako partner do diskusie, ale boli o návrate vody do mesta a pomaly už 

Štefánikova ulica sa išla zatvárať za 300 miliónov Eur, že by sme aspoň počas nášho 

volebného obdobia ten južný potôčik opravili a zabezpečili, aby nepresakoval a aby aj 

v tejto časti sme mali taký symbolický návrat vody. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poteším vás pán poslanec, aj včera sme sedeli s architektmi, tými, 

ktorí majú vlastnícke autorské práva, ktorí vlastnia autorské práva na celú tú Hlavnú 

ulicu - Lami kolektív a aj v súvislosti s projektom opravy Dolnej brány, resp. 

zatraktívnenie tej Dolnej brány, tých podzemných priestorov. Pripravujeme, kreslíme a 

hľadáme riešenia, aby sme sfunkčnili tú poškodenú časť a súčasťou tejto poškodenej 

časti je aj potôčik, ktorý tam je. Takže, áno, pripravuje sa analýza, plány. Bude musieť 

nastúpiť statik, bude musieť veci vyrátať, skontrolovať a následne budeme hľadať 

riešenia. Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som veľmi rád, že sa bavíme tuná o formách spolupráce 

a o peniazoch z prostriedkov Európskej únie, tzn. či je to Európsky fond regionálneho 

rozvoja alebo je to cezhraničná spolupráca. Vždy keď potrebujeme nejaké euro 

vynaložiť alebo vynaložíme v podstate dostávame za to nejaké, niekoľkonásobne viac. 

To znamená, tuná keď si spočítate pri projektoch Interreg pri vynaloženom jednom eure 

dostávame 19 Eur. Projekt, ktorý predkladal pán námestník, tam je myslím 1:4. Za 1 

euro, 4 eurá, keď 20 percentné spolufinancovanie. Čiže ja určite podporujem všetky 

tieto myšlienky. Samozrejme, musia tieto projekty prejsť jednotlivými komisiami. To 

znamená, keďže sa jedná dosť o kultúru, kreativitu a súvisiace činnosti aj v oblasti IT, 

tak potom by sme poprosili aj na komisiu kultúry. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Ja len možno doplním, keď sme už tú diskusiu trošku 

rozviedli. V rámci týchto projektov Interreg medzi Košicami alebo medzi Košicami 

a maďarskou stranou neexistovala, bola akýmsi spôsobom nefunkčná spolupráca. Za 

rok sa nám podarilo, za čo nás mnoho odborníkov chváli, nastaviť novú spoluprácu 

cezhraničnej spolupráce a tento projekt, napríklad tej Dolnej brány, od ktorého si 

sľubujeme naozaj vyššiu návštevnosť a naozaj zatraktívnenie celej tej, tých 
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podzemných priestorov je vďaka tomu, že mestečko Abaújszántó jednoducho chcelo, 

začalo s nami spolupracovať. Dnes už do toho sa hlási aj Miškolc, Budapešť. To 

znamená, máme možnosť čerpať tieto prostriedky a vlastne ďakujem aj pánovi 

Filipkovi, ktorý nám v tejto veci tiež pomáha veľmi aktívne v rámci spolupráce. Naše 

zoologické záhrady začali omnoho viac spolupracovať napr. s Miškolcom. Opäť tam 

máme, sa nám otvára paleta projektov. Čiže, je to spolupráca, ktorá naozaj je výhodná 

pre obe strany. Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ja len k tým spoluúčastiam, že mnohé obce na Slovensku sa dostali 

do finančných problémov práve kvôli tomu, že brali, brali a tie spoluúčasti ich zadlžili 

a dneska majú z toho problémy len, preto na to upozorňujem. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Rovinský a treba poďakovať aj pani 

námestníčke, lebo tú cezhraničnú spoluprácu buduje ona. Som pri tých pekných slovách 

na ňu zabudol. Pán Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže, takto, ja vítam oživenie aktivity na 

Dolnej bráne, len chcem jednu vec. Na úrovni kraja sme navrhovali takú vec, že 

regióny, aby mali vytvorený priestor v meste, teda vyzvať Michalovce, neviem, no 

a všetky ostatné mestá nášho kraja, aby prišli do Košíc, aby tu bola, aby mesto Košice 

zo prejavilo ako metropola tohoto kraja. Takže budem rád, ešte aj Trebišov. Tak, môže? 

Dobre, tá aj Trebišov. Hej. Takže, či tam bude priestor aj na to, sa pýtam, alebo to bude 

len Abaújszántó is Kassa?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán námestník a verím, že odpovie 

na otázky, ktoré boli kladené. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja by som teda zareagoval na pána 

Rovinského. Priestor Dolnej brány je zamýšľaný ako múzeum, ktoré by malo 

predstavovať históriu mesta, ktorú nemáme, kde by sme v nejakom rozumnom čase 

dokázali návštevníkovi mesta priblížiť na jednom mieste históriu mesta nejakými 

interaktívnym spôsobom a využili práve na to tieto priestory, ktoré, mnohí, ktorí ste tam 

boli, sú takým holo priestorom v podzemí a práve tým zvýšili návštevnosť týchto 

priestorov a ten ekonomický efekt z tohto projektu na jeho budúcu dlhodobú 

udržateľnosť. A teraz ešte keď dovolíte kolegovia, aby som prečítal návrh uznesenia k 

tomu materiálu projektu Urban Innovative Action. Návrh na uznesenie MZ: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona číslo 401/1990 zbierky o meste 

Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje a) zapojenie sa mesta Košice do výzvy 

Európskej komisie v programe Urban Innovative Action, b) zabezpečenie prípravy a 

vypracovania projektu pre podanie žiadosti v lehote do 12. 12. 2019 a c) predloženie 

projektu na finálne schválenie mestskému zastupiteľstvu na rokovanie dňa 12. 12. 2019. 

Čiže ako hovorím, je to iba o tom, aby sme sa mohli pustiť do tohto projektu, ktorý 

nebude malý aj na prípravu a potom bude dlhodobý. Verím tomu, že prinesie dostatočné 

zdroje na ďalší rozvoj aktivít v tomto smere. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 odstavec 3 písmená c) a d) zákona č. 401 z roku 90 zbierky o meste Košice v 
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znení neskorších predpisov schvaľuje a) realizáciu projektu s názvom „Stretnutie 

tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice“ podaného v rámci výzvy 

číslo SKHU/ETA/1901 Fondu malých projektov z Programu spolupráce Interreg V - A 

Slovenská republika - Maďarsko v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; po b) 

zabezpečenie financovania celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 

28.800,- Eur s DPH z rozpočtu mesta Košice, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu 

projektu z toho príspevok z EFRR 24.480,- Eur, čo je 85-percentná miera pomoci 

formou refundácie a vlastné zdroje 4.320,- Eur, čo je 15-percentná miera 

spolufinancovania v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; po c) zabezpečenie 

financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta; po d) 

zabezpečenie udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie 

projektu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 24 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Má návrhová komisia...? Nech sa páči, 

pokračujte.  

 

p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Tak prednášam návrh 

na uznesenie k materiálu, ktorý predložil pán viceprimátor: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona číslo 401/1990 zbierky o meste Košice v znení 

neskorších predpisov schvaľuje a) zapojenie sa mesta Košice do výzvy Európskej 

komisie v programe Urban Innovative Action (UIA); po b) zabezpečenie prípravy a 

vypracovania projektu pre podanie žiadosti v lehote do 12.12.2019; po c) predloženie 

projektu na finálne schválenie mestskému zastupiteľstvu na rokovanie dňa 12.12.2019.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 25 - za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Všetky návrhy v tomto bode 

sme vyčerpali.  

- - - 

 

Bod č. 9 

Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom ľadového 

hokeja pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Olympijskej kvalifikácie v ľadovom 

hokeji na Zimné olympijské hry 2022 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram pod číslom 9, Memorandum o spolupráci medzi mestom 

Košice a Slovenským zväzom ľadového hokeja pri zabezpečovaní organizácie a 

prípravy Olympijskej kvalifikácie v ľadovom hokeji na Zimné olympijské hry 2022. V 

úvode mi dovoľte povedať, že pred niekoľkými týždňami sme dostali ponuku, na ktorú  

sme reflektovali, aby sa olympijská kvalifikácia udiala v Košiciach. Keď sme tento bod 

zaradzovali ešte stále prebiehali a budú prebiehať ďalšie jednania, ktoré vyprecizujú 

budúcu zmluvu, ktorou budeme podpísať so Slovenským zväzom ľadového hokeja tak 

ako to bolo aj v prípade majstrovstiev sveta v hokeji. Memorandum, ktoré sme podpísali 

sme podpísali tak, bolo to moja podmienka, aby sme tam vložili odsek, ktorý by hovoril, 
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že tú ratifikáciu necháme na mestskom zastupiteľstve a to súvisí s tým, že dnes nevieme 

úplne presne povedať koľko finančných prostriedkov mesto Košice bude musieť na túto 

aktivitu vynaložiť. My dnes vieme, že majstrovstvá sveta nastali keď to úplne 

zjednoduším a zaokrúhlim okolo 1 mil. Eur. Táto aktivita predpokladáme, že by mohla 

mesto stáť okolo 100.000,- Eur do tejto aktivity chceme zatiahnuť ďalších partnerov, 

dnes nám prisľúbili, aj keď to nemáme na papier podpísané aj spoluprácu Košický 

samosprávny kraj, región turizmus Košice a samozrejme aj organizácia, v ktorej sme 

my členom a to je Visit Košice. Takto spolu s mestom Košice ako 4 organizácie si 

máme záujem podeliť náklady, ktoré s tým budú súvisieť na to, aby sa táto aktivita v 

Košiciach mohla udiať, aby sme boli opäť úspešný mestom pri organizácií 

medzinárodnej športovej súťaže, a aby sme mohli naše mesto ďalej do sveta predávať. 

Nech sa páči otváram diskusiu, keď sú vaše nejaké otázky, nech sa páči. Nech sa páči 

pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pokúsim sa to, keďže sme už poobede dúfam v 

inom režime ako pokúsim sa to tak čo najmenej útočné naformulovať, a preto sa budem 

pýtať iba na nejakých postupných krokoch. Viem, že to boli zástupcovia Slovenského 

zväzu ľadového hokeja, ktorý ešte vedia hrať hokej a hrali nejaký exhibičný zápas a 

odchytili ste Mira Šatana, zobrali na radnicu a podpísali niečo, čo bolo úžasne 

marketingovo úspešné, lebo aj podľa dosahu tohto článku, to bol v daný týždeň vás 

najlepší Facebookový príspevok a s najväčšou interakciou, ale pointa je inde. Ja osobne 

si myslím a trošku ma to uráža. Samozrejme, že Šatan tu nie je každý deň, ale keď ho 

pozveme možno bude. Vy najprv za veľkých fanfár podpíšete niečo v radnici, hej 

a potom to donesiete do mestského zastupiteľstva, že no je tu možnosť, my sme niečo 

akože kvázi niečo predjednali a teraz to schváľte, že ja si osobne myslím, že malo by 

byť kroky také, že najprv mestskí poslanci majú niečo schváliť a nič by sa nestalo keby 

ste ho na budúci týždeň pozval. Teoreticky mohli ste aj vy za ním ísť, však vy rád 

chodíte do Bratislavy, jemu by ste neodniesli botasky, ale hokejku napr. a bolo by to 

vybavené, čiže ja sa len chcem spýtať, že či si stojíte za tým, že takéto kroky mali byť. 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec a toto sú presne tie vaše fanty. Viete, žiadna zmluva, 

žiadne memorandum sa nepodpisovalo v žiadnej Historickej radnici. To, že sme použili 

ilustračný záber, kedy som pána Šatana prijal počas majstrovstiev sveta v hokeji s celou 

delegáciou svetových lídrov, ktorý sa zúčastnili našej aktivity, čo je úplne bežné, že pri 

takýchto návštevách medzinárodných ich v Historickej radnici vítame, diskutujeme a 

rozprávame o meste, o víziách a o ďalších možnostiach. Čiže za medzinárodnej účasti 

bol pán Šatan súčasťou jednej z delegácií, niekedy v apríli, máji, kedy boli 

majstrovstvá, takže to je jedna fanta. Áno, zmluvu sme podpisovali každý sám, teda 

právne oddelenie Slovenského zväzu ľadového hokeja nám zaslalo návrh zmluvy, ktoré 

naši právnici prepracovali odkomunikovali, návrh memoranda som podpísal a následne 

odišlo do Bratislavy, kde to druhá strana podpísala. Keď išlo do Bratislavy mali sme 

naponáhlo, pretože sa dlho uvažovalo či Košice áno alebo nie a s touto zmluvou hneď 

po podpise vedenie SZHĽ utekalo, ak sa nemýlim do Zürich na programovú 

konferenciu, kde je predstavilo zámer mesta Košice. Na urobenie, podpísania prípravu 

zmluvy sme mali približne týždeň, pretože mesto zabojovalo o túto možnosť o túto 

prestíž. Presvedčili sme Slovenský zväz ľadového hokeja a Slovenský zväz ľadového 

hokeja pristúpil k podpísaní memoranda, kde práve preto, že bol nedostatok času a 

nebol priestor komunikovať túto zmluvu sme vložili článok, ktorý hovoril o tom, že 

mestské zastupiteľstvo toto memorandum, ktoré je aj finančným záväzkom bude 
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ratifikovať. A takýmito nedorozumenia pán poslanec zaplavujete váš Facebook a 

zabávate ľudí s nezmyslami.  Nech sa páči kľudne sa môžete vyjadriť. 

 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže, ako doobedu naznačil pán 

námestník, že keď niekto sa pomýli má si uznať chybu aj napriek tomu, že Košice:dnes 

neuviedlo, že ide o fotku z apríla tak sa ospravedlňujem, že som sa mylne domnieval na 

základe článku, že ste pána Šatana pozvali v apríli, je to moja chyba, lebo mal som si 

všimnúť, že máte tam ešte tie staršie obleky, asi už teraz by ste ich nezapli.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Keď sme informovali tlačovú správu, média nám potvrdia, že 

súčasťou tlačovej správy bolo, že sa jedná dokonca o ilustračný záber. Ale ja chápem. 

Nech sa páči pán poslanec Jakubov, predpokladám, že určite s praktickou otázkou. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení páni 

kolegyne, pani kolegovia, dámy a páni. Chcem sa opýtať pán primátor, pretože 

deklarujeme týmto podpisom memoranda jednoznačný záujem Slovenského ľadového 

zväzu alebo hokejového zväzu, že táto kvalifikácia, ale majú záujem, aby táto 

kvalifikácia sa uskutočnila v Košiciach. Zachytil som alebo v celoštátnych médiách 

neviem, v ktorej televízii ,že zväz rokuje aj s mestom Bratislava tzn., že tieto rokovania 

sú už v takom stave, že jednoznačne by mali byť Košice hostiteľom tohto významného 

podujatia alebo je možné ešte, že sa bude vyberať medzi Košicami a Bratislavou. Či 

máte takúto informáciu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, slovenský zväz rokoval aj s Bratislavou. Pre Bratislavu hrala 

lokalita a väčšie hľadisko. Pre Košice hrala lepšia atmosféra a v tomto súboji mesto 

Košice zvíťazilo a v tejto chvíli je to len na vás či toto memorandum odsúhlasíme alebo 

nie. Nech sa páči pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ja mám len jednu otázku. Som chcel dať vysvetliť jednu vetu z 

memoranda resp., je napísaná aj v dôvodovej správe, že čo si mám predstaviť pod 

pojmom spoluprácu v oblasti rozvoja alebo obnovy športovej infraštruktúry pre účely 

zabezpečenia športovísk pre toto podujatie. Teda je už niečo dohodnuté, čo sa bude 

rekonštruovať alebo bude sa tu niečo budovať. Ďakujem za odpoveď. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Okrem iného, lebo naozaj tých dôvodov prečo sme so zväzom 

ľadového hokeja diskutovali hľadali a spôsob ja som bol predtým aj v Bratislave 

stretávali sme sa dokiaľ sme sa nedohodli, že to zmysel má. Tak samozrejme sme riešili 

aj problém, ktorý má dnes Steel Aréna a Steel Aréna je finančne poddimenzovaná, má 

problém potrebujeme do nej investovať, technológie sú staré, čiže našim cieľom je, aby 

sme tej infraštruktúre aj takýmto podujatím pomohli. Ak sa ma pýtate na úplne 

konkrétne ciele ako to dosiahnuť, bude to vec zmlúv a pravidiel, ktoré si spolu 

nastavíme a či k tomu dôjde a na akej veľkej úrovni toto vám nedokážem dnes povedať 

je to vec jednaní, aj tým spôsobom to súvisí od toho koľko partnerov sa nám do tohto 

projektu podarí zapojiť, ak minimálne tie, ktoré som menoval, tak investícia mesta do 

podujatia bude menšia a o to viac lebo o to viac lebo my sme spoločník v Steel Aréne. 

Máme 33 % tohto majetku nám ostáva na to, aby sme dokázali zveľaďovať náš majetok. 

Ak sa do diskusie nikto nehlási uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov schvaľuje Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským 

zväzom ľadového hokeja pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Olympijskej 

kvalifikácie v ľadovom hokeji na Zimné olympijské hry 2022, podľa predloženého 

návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 26 – za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 10 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 10 - Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. 

Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok. Poprosím pani námestníčku, aby tento projekt 

predstavila, aby povedala aj ďalšie súvislosti, ktoré súvisia so svätou Alžbetou s 

vyhlásením ju za Patrónku mesta Košice. V pondelok sme informovali o tom, že 

arcidiecéza obdržala list z Ríma a nič nebráni tomu, aby sme 17. novembra sv. Alžbetu 

mohli vyhlásiť za patrónku mesta. Nech sa páči pani námestníčka. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne poslankyne, 

kolegovia poslanci - na základe uznesenia, ktorým sme požiadali pána primátora, aby 

vykonal všetku potrebnú komunikáciu s cirkevnými orgánmi a začal proces vyhlásenia 

svätej Alžbety za patrónku mesta Košice všetko na úspešný záver, pretože z 

kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí z Vatikánu, arcibiskupský úrad dostal 

list, ktorým Vatikán potvrdil a schválil našu žiadosť a 18. októbrom 2019 je sv. Alžbeta 

Uhorská vyhlásená za nebeskú patrónku mesta Košice. Oficiálne sa táto skutočnosť 

oznámi alebo ohlási na slávnostnej svätej omši 17. novembra na sviatok svätej Alžbety 

Uhorskej pri svätej omši o 10:30, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní v týchto dňoch by 

ste mali obdržať aj pozvánku na túto slávnosť, kde bude pánovi primátorovi odovzdaná 

listina s týmto vyhlásením. Pri tejto príležitosti mesto organizuje niekoľko aktivít v 

piatok 15-tého od 15. hodiny budeme symbolicky na Alžbetinej ulici pred domom 

svätej Alžbety vydávať polievku svätej Alžbety a v tejto súvislosti chceme vyhlásiť 

dobročinnú zbierku. Dobrovoľný príspevok získaný z tejto polievky bude prerozdelený 

pre dve inštitúcie, ktoré sa starajú o ľudí bez domova a to je charitný dom na Bosákovej 

ulici a Oáza nádej pre nový život Bernátovce. Počas vydávania tejto polievky bude 

prebiehať aj zbierka potravín pre tieto zariadenia, takže srdečne vás pozývame, príďte 

nám pomôcť vydávať polievku, pretože bude jej neúrekom a máme nato len pár hodín 

tak každá pracovná, pracovitá ruka sa zíde pri tejto aktivite a už keď hovorím o tých 

aktivitách, tak povieme ešte o tom, čo sa udeje v sobotu. V sobotu bude požehnanie 

obrazu svätej Alžbety Uhorskej v Historickej radnici a večer o pol ôsmej opäť vás 

všetkých srdečne pozývam do Dómu svätej Alžbety, kde bude divadelné predstavenie 

výjavy zo života svätej Alžbety Uhorskej. Réžiu má na starosti pán Roman Sorger, 

takže ste všetci srdečne pozvaní. To je všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram diskusiu v tomto bode. 



75 

 

Nech sa páči pán poslanec. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo ja mám len jednu prosbu, keď chceme dodržiavať 

tak tradície tak skúsme ich aj tou polievkou tu tradíciu dodržať, že by sa urobila 

polievka, ktorá je tradičná, pre možno dané obdobie, kedy svätá Alžbeta žila, aby to 

nebola nejaká chilli mexická a podobne, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uvažujeme, pani námestníčka, nech sa páči. Určite to povie 

krajšie ako ja. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Veľmi zodpovedne sme zvažovali, aká to má 

byť polievka a spoločne sme dospeli k tomu, že by mala byť šošovicová, tak môže byť?  

 

p. Polaček, primátor mesta: A nakoľko rozprávame o chudobných, slabých a sirotách bude 

bez údeného. Uvidíme, dobre ďakujem pekne aj za podnet, aj za úsmev. Poprosím 

návrhovú komisiu, ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov po A) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Polievka sv. Alžbety“, po 

B) ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe tohto 

uznesenia.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 27 – za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.  
- - - 

 

Bod č. 11 

Informatívna správa o realizácii karanténnej stanice a zabezpečovaní veterinárnej 

asanačnej služby 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pristupujeme k bodu č. 11 Informatívna správa o realizácii 

karanténnej stanice a zabezpečovaní veterinárnej asanačnej službe. Médiami prebehlo 

niekoľko rôznych informácií. A preto sme sa rozhodli informovať aj mestskú radu aj 

vás poslancov tu na mestskom zastupiteľstve, o aktivitách, ktoré súvisia so zákonnou 

povinnosťou mesta Košice alebo miest a obcí, ktoré súvisia aj s preneseným výkonom 

štátnej správy. V súčasnosti službu súvisiacu s karanténnou stanicou, asanačnou službou 

a zberom kadáverov, nám zabezpečila spoločnosť Veterina, s.r.o., zastúpenou pánom 

doktorom Kráľom. Nakoľko táto spoločnosť odmietla a definitívne potvrdila niekedy 

v októbri/septembri, skôr októbri, že odmieta a nebude zabezpečovať tieto služby  pre 

mesto Košice ani v ďalšom dodatočnom termíne a nakoľko aj poradný orgán primátora 

prijal uznesenie, že odporúča, aby s touto spoločnosťou sa ďalej nespolupracovalo, sme 

hľadali ďalšie možnosti ako zabezpečiť túto zákonnú činnosť. V súčasnosti v rámci 

Slovenska túto službu v rámci karanténnej stanice zabezpečuje osem subjektov. V rámci 

Košíc je to, v tom čase, keď sme hľadali ďalšie možné, ďalšiu možnú spoluprácu, 

v zozname sa nachádzali dve spoločnosti – spoločnosť Veterina, ktorá od 1. novembra 

už služby tejto činnosti neposkytuje a ukončila svoju činnosť a spoločnosť TD, s.r.o., 
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Agátová 31, z Košíc. Ďalší subjekt, ktorý je osobou schválená na odchyt túlavých 

zvierat, je vo Vranove. Zároveň, zoznam, ktorý hovorí o karanténnych staniciach 

a útulkoch pre spoločné zvieratá, v tomto zozname sa nachádza štrnásť subjektov, 

pričom v Košiciach sú v tom čase, ku októbru, tri spoločnosti: Únia vzájomnej pomoci 

ľudí a psov - ÚVP, poznáme; Veterina, s.r.o. a z Košice - okolie je to spoločnosť TD, 

s. r. o., ktorá má svoju karanténnu stanicu registrovanú v Bidovciach. Ďalší najbližší 

subjekt je obec Kysak, ktorý túto činnosť vykonáva. Podľa týchto dostupných 

informácií, informácií pravdepodobne asi ako jediný subjekt na Slovensku, ktorý, kde si 

samotná obec takúto činnosť vykonáva, vždy to pre obce vykonávajú rôzne spoločnosti. 

Opakujem, pre celé územie Slovenska je ten zoznam veľmi úzky, veľmi malý a môžme 

povedať, že samosprávy majú, v rámci Slovenska – a debatovali sme o tejto téme aj na 

združení K8 – vážny problém a tento nedostatok, spoločenský nedostatok, všetci vážne 

sledujú a evidujú. K 1. novembru mesto Košice podpísalo zmluvu so spoločnosťou TD, 

máme spolu uzatvorené dve zmluvy. Jedna zmluva hovorí o o tej činnosti, ktorá 

rozpráva o kadáveroch, teda o zbere uhynutých zvierat. Ďalšia zmluva hovorí o tom, že 

nám spoločnosť zabezpečuje karanténnu stanicu a zároveň vykonáva odchyt túlavých 

zvierat. Zároveň sme uzavreli aj dodatok s Úniou vzájomnej pomoci v Haniske, kde 

nám ponúkajú svoje kapacity v ich zariadení, ktoré dnes však sú obmedzené a čakajú na 

rôzne ďalšie povolenia a rozhodnutia, ktoré by mali v blízkej budúcnosti získať 

a obdržať. Ak k 1. novembru sme chceli zabezpečiť to, čo nám zákon káže, tak pre 

mesto Košice vznikla len jedna jediná alternatíva a tou alternatívou bola spoločnosť, 

ktorá má karanténnu stanicu v Bidovciach. Táto spoločnosť po dlhých rokovaniach 

znížila svoju cenu na tú, ktorú poznáme, tá cena bola v prvoti úplne iná a našli sme 

nejakú cestu, ktorou sme sa dohodli, že na najbližšie štyri mesiace nám budú s touto 

službou pomáhať. Druhým dychom dodávam, že nakoľko a cítim ten aj verejný tlak 

a verejnú kontrolu, tak sme s mestskou políciou už celé leto pripravovali sa, a to bude 

v tej mojej druhej časti, kedy sme, kedy pripravujeme vlastnú karanténnu stanicu. Ale 

mestskú políciu sme už od leta pripravovali na to, aby bola pripravená robiť odchyt 

túlavých zvierat a robiť zber, zber kadáverov a následne nám aj vypomáhala v rámci 

karanténnej stanice. Čiže mestská spoločnosť má systém, má modul, ktorý je súčasťou 

modulu alebo systému mestskej polície. Tento modul, s týmto modulom komunikuje 

a mestská polícia je dnes jedinou, ktorou, ktorej môžu občania volať, hlásiť a žiadať, 

aby mesto Košice zabezpečilo tie služby, ktoré má. To znamená ak Košičania nájdu, 

uvidia zvieratko či uhynuté alebo stratené, tak dnes jediná možnosť, čo v minulosti 

nebolo, volajú na mestskú políciu, číslo 159. Kde mestská polícia podnet preverí, 

následne volá asanačnú službu, ktorej asistuje, odkontroluje, zdokumentuje, 

sfotografuje každého psíka, každé zvieratko, aj mačky a následne spoločnosť TD urobí 

tie úkony, ktoré má s tým, že mestská polícia zdokumentovala, prvotný stav tohto 

zvieratka. A následne po 14 dňoch, potom ak sa majiteľ nenájde – zvieratko je 

zaočkované, vyšetrené, odvážené a všetky tie úkony, ktoré z pohľadu zákona má náš 

zmluvný partner urobiť, nám zvieratko odovzdáva a my ho ďalej, na základe ďalších 

zmlúv odnášame do útulku Vzájomnej pomoci, teda do Hanisky. V tom procese 

samozrejme hľadáme náhradných adoptívnych rodičov. Zmena, ktorá, ktorú zákon 

priniesol možno taká najväčšia je, že dnes platí zákon, že po troch mesiacoch od toho 

momentu ako sme zvieratko odchytili a nenašli sme jeho majiteľa, sa majetkom alebo 

majiteľom týchto zvierat stáva obec resp. mesto. To znamená mesto musí zabezpečiť 

kompletný systém toho, aby o tieto zvieratká bolo postarané. Taký je dnes súčasný stav 

a takto ho máme zabezpečený najneskôr do februára, pričom zmluvy je možné 

vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou a podobne. Zároveň sme hľadali niekoľko 

mesiacov odpovede na to, akým spôsobom by sme mali zabezpečiť vlastnú karanténnu 
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stanicu. Stav je totiž taký, že s mestom Košice veľmi nemajú záujem tieto spoločnosti 

robiť, pretože mesto je veľké, komplikované a tých dôvodov je niekoľko. Rozhodli sme 

sa ísť vlastnou cestou a preto sme hľadali miesto, priestor, budovy, kde by sme mohli 

karanténnu stanicu postaviť a vybudovať. Nakoľko v koncom septembra alebo 

v septembri sme mali mestské zastupiteľstvo, kde sme definitívne odmietli postavenie 

charitného domu pre bezdomovcov,  na Jarmočnej ulici. A tým pádom sa na Jarmočnej 

ulici uvoľnil jeden z hangárov, ktorý v minulosti slúžil ako sklad civilnej ochrany 

a arcidiecéza tam mala odložený nábytok na budúcu stavbu a podobne. Tak sme sa 

rozhodli, že v týchto hangároch, v tomto hangáru, pripravíme prostredie pre to, aby sme 

zvládli ten problém, ktorý nás v najbližšom období čaká ako problém, ktorý musíme 

vyriešiť a ak sme sa rozhodli, že ideme vlastnou cestou a chceme aby tou oprávnenou 

osobou bolo jedine mesto Košice, či už skrz mestskú políciu alebo skrz vlastných 

zamestnancov, tak toto je jediná cesta. Áno, moje prvotné vyhlásenie bolo, potom ako 

sme túto budovu videli, otvorili, stretol som sa s našimi odbornými útvarmi, pozvali 

sme RVPZ, RÚVZ, všetkých dotknutých, ktorí majú čo k takejto úprave stavby povedať 

a hlavne aby sme získali všetky rozhodnutia a diskutovali sme. Naozaj na prvý pokus, 

na prvé videnie, naša predstava bola, že túto budovu, zavoláme tam zámočníkov, 

pripravíme v rámci normy koterce, urobíme to, čo máme ako rýchle, lacné riešenie 

a zároveň na túto budovu pripravíme všetky rozhodnutia, povolenia. Veril som, že sme 

schopní to do mesiaca urobiť. Čiže v pondelok sme získali túto informáciu, v utorok 

večer sme sa opäť pri tejto budove stretli, v štvrtok sme mali zastupiteľstvo, v štvrtok 

večer sme požiadali mestskú časť Juh o spoluprácu, ale áno mesto tam zlyhalo, 

neurobili sme, tú informáciu sme neudelili mestskej časti úplne správne a naozaj to sme 

si už vysvetlili s pánom starostom, takže som sa mu ospravedlnil, že to nebolo úplne 

v poriadku, ako sme to komunikovali. V štvrtok sme sa tam stretli s novinármi, s tými  

obyvateľmi, ktorým tá informácia stihla byť doručená, plus s poslancami a vyjadrenia 

boli také, že naozaj naším cieľom je to urobiť. Avšak, v tomto čase zároveň aj RVPZ 

vykonalo niekoľko kontrol a s odstupom času, jednoducho náročnosť procesu a získania 

všetkých povolení, mne to narátali, kolegovia zo životného prostredia, ktorí majú na 

starosti túto aktivitu, ak sa nemýlim cez dvadsať rozhodnutí, cez dvadsať povolení, 

potrebujeme získať na to, aby táto budova mohla byť prevádzkovaná. Jednoducho 

a zrazu ďalšie normy, ktoré k tomu prišli, sme si povedali, že nie sme schopní to stihnúť 

do konca októbra, a teda od začiatku novembra, a teda sme tento proces rozvrhli na 

dlhšie obdobie, aby sme ho stihli zvrátiť, aby sa to už naprojektovalo poriadne, aby to 

nebolo riešenie len také, na kolene robené. Aj keď ten prvotný plán bol taký, urobme to 

rýchlo, budeme to následne zdokonaľovať. Dnes je stav taký, že projekt bol predložený, 

alebo v tomto čase bol doručený, nie som si istý, mestskej časti Juh, myslím, že už bol 

doručený. Príslušná komisia sa k nemu bude vyjadrovať, my sme dali ešte prerátať 

výkaz- výmer, niektoré položky sa snažíme zjednodušiť, aby ten projekt nešiel do 

veľkých súm a postupne na tom robíme. Tým, že sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou 

TD, tak majiteľ spoločnosti nám umožnil, aby mestská polícia i napriek tomu, že má 

vyškolených pracovníkov, nakúpené všetky zariadenia, vozíky, odchytové tyče, čítačku 

na zvieratká a pod., a ďalšie veci, ktoré potrebovali, plus už pripravený systém, nemôže 

získať, bez toho aby sme mali budovu, zariadenie s plným rozhodnutím, povolenie skrz 

mesto, na to aby tú odchytovú činnosť mohlo robiť. I napriek tomu, že všetko má 

a zamestnanci sú vyškolení. Pretože rozhodnutie bude vydané vtedy, keď má budovu, 

miesto a priestor. Spoločnosť TD nám umožnila, že môžme si tieto povolenia 

vybavovať na ich karanténnu stanicu. Požiadať, presvedčiť úrady, že nám, že sme 

pripravení a následne akonáhle bude fungovať naša vlastná karanténna stanica, tak už 

len rozhodnutia prepíšeme na nehnuteľnosť, ktorá bude vo vlastníctve mesta. Tým sme 
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zabezpečili proces, aby sme postupne získavali všetkých tých X povolení, ktoré som, 

ktoré som menoval. Takýto je proces, mojím prianím je, aby sme v decembri, januári 

mali karanténnu stanicu postavenú, vybudovanú, prevádzkovanú. Na tej ceste nás ešte 

čaká mnoho prekážok. Komunikujeme, projekt konzultujeme s RVPZ, s RÚVZ, so 

všetkými, ktorí majú k tomu, čo povedať, aby sme ten proces urýchlili. A verím, že 

poslanci mestskej časti tento návrh neodmietnu a budeme ho teda môcť realizovať 

v čase tak, ako sa má. Bola tu aj polemika o tom, že je X iných možností a riešení. 

Jedno z riešení bolo alebo z návrhov bolo postaviť kontajnerové riešenie, tzn. prenajať 

si, prípadne nakúpiť kontajnery, lodné kontajnery, ktoré sa k sebe uložia a takto by 

vznikla karanténna stanica. Avšak, keď sme tento projekt položili do časovej osi aj 

tohto riešenia, ktoré teraz riešime, tak prichádzame na to, že je to stále v tom istom čase, 

pretože to nie je len o tom, že kontajnery postavíte na zelené lúku, do blata. Potrebujete 

opäť spevnenú plochu, potrebujete príslušné povolenia, potrebujete pripraviť žumpu, 

potrebujete vodu, potrebujete elektriku, potrebujete tak či tak ošetrovňu, tak či tak 

potrebujete hygienické zázemie a ďalšie veci, ktoré k takémuto projektu treba. A preto 

sme na časovej osi vyrátali, že riešenie, ktorým sme sa ubrali bude efektívnejšie. Bola tu 

aj polemika o cene, kde spoločnosť Veterina nám v minulosti účtovala za všetky služby, 

všetky tri služby, aby som to zjednodušil: kadávery, odchyt, karanténna stanica, 

približne 7.500 Eur. V súčasnosti cena tejto služby je dvojnásobok, je to 15 tisíc Eur. 

Pätnásťtisícdvesto ďakujem. Vychádzame z toho, že dnes len táto jedna spoločnosť nám 

dokázala ponúknuť komplexné služby. Je tu aj ponuka, včera bola písomne doručená, 

spoločnosti wetPet, ktoré za takúto službu karanténnej stanice bez odchytu a bez časti 

zberu kadáverov nám ponúkla sumu 16 tisíc Eur, s tým, že ale musí si nastaviť proces 

a karanténnu stanicu, ak sa nemýlim buď postaviť alebo sprevádzkovať, to sa tu dá 

nájsť. To znamená v danom okamihu, ak chceme dodržať zákon, táto ponuka, táto 

možnosť v danom čase bola jediná, pričom v tejto spoločnosti v októbri, podľa 

informácií, ktoré mám od oddelenia, bola vykonaná kontrola z RVPZ, ktorá im udelila 

všetky podklady, všetky papiere, všetky rozhodnutia a predložili nás a presvedčili, že 

jednoducho majú tieto veci v poriadku. I napriek tomu mestská polícia asistuje tejto 

spoločnosti a zabezpečuje to, aby sme od prvého momentu mali zdokumentované každé 

jedno zvieratko, aby sme dokázali povedať, čo sa s ním dialo počas doby karantény. A 

vedeli povedať, že bolo oňho postarané najlepšie ako bolo možné, nebolo mu ublížené 

a následne aby sme ho vedeli umiestniť v útulku alebo našli priestor pre jeho umiestenie 

v adoptívnej rodine. Zároveň systém mestskej polície bude nastavený tak, aby bol 

prepojený aj so stránkou mesta Košice. Kedy obyvatelia budú mať možnosť, všetky tie 

zvieratká, ktoré sme umiestnili do karantény a nenašli sme im v danom čase ich 

majiteľov, boli, ich fotografia zverejnená na našej stránke v online režime alebo 

v režime, ktorý informatici dávajú dokopy a pripravujú. To znamená obyvatelia budú 

vedieť, že v karanténe sa nachádza také alebo onaké zvieratko a koľko dní mu bude 

trvať dokiaľ z tejto karantény odíde a bude sa a bude ponúknuté na adopciu alebo 

útulok. Čiže takéto informácie bude, budú zdieľané v budúcnosti na našej stránke, je to 

ešte vec pre programátorov, pretože manažér mestskej polície, ktorý tento modul má, 

s modulom samozrejme komunikuje. Akonáhle mestská polícia príde do terénu, tým, že 

vznikol prípad, tak je otvorená vlastne, tak je, pomôžu mi policajti, udalosť, to 

nazveme. Táto udalosť už nemôže byť uzavretá, už ju musí príslušný pracovník, ktorý 

dostal túto udalosť na vybavenie dokončiť, vybaviť, vyplniť. Súčasťou tejto udalosti je 

všetko to, čo som už povedal: zdokumentovať, spísať, odfotiť. To sa v čase objavuje 

priamo v manažéri mestskej polície. Nie je možné túto udalosť vymazať, čiže ostáva 

tam okamžitý záznam. A v budúcnosti chceme z tohoto modulu urobiť ešte mostík 

elektronický, ktorý bude komunikovať aj so stránkou mesta Košice. A v tých prípadoch, 
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ktoré budeme hľadať adoptívnych rodičov alebo rodičov týchto psíkov, budeme 

postupne zverejňovať. Určite som zabudol na mnoho informácií, verím, že prídu otázky 

a budem vám môcť na nich odpovedať. Nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči p. 

poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Som rýchly. Zopár otázočiek. Ďakujem pekne pán primátor. 

Dobre. Hovoríte o Jarmočnej, aj v dôvodovej správe sa uvádza, že je to dočasný stav, 

čiže v horizonte 2020 alebo 2021 čiže maximálne dva roky, keďže máme koniec roka 

2019. Koncom, teda dva roky, časový horizont výstavby. Koľko to bude stáť? A to je 

jedna otázka. Keďže ste hovorili, že kontajnerové riešenie je pasé. To znamená, že tá 

investícia bude nenávratná. Lebo predpokladám, že betónové základy do Hanisky 

prenášať nebudete a pevné stavby. Potom nezachytil som, že z akých peňazí v rozpočte 

táto, táto stavba je financovaná?  Že či sa ešte len bude robiť presun v rozpočte alebo, že 

či máte mandát zo zastupiteľstva alebo to budete robiť v rámci vlastných kompetencií, 

čo samozrejme môžte v rámci presunu financií? To je druhá otázočka. V tretej, prečo sa 

zjednávala cena alebo bola uzatvorená s novou spoločnosťou zmluva v posledný možný 

deň? Keďže už 1. novembra by bolo mesto Košice, defacto bez firmy, ktorá by 

zabezpečovala? Ak zmluvný vzťah s pánom Kráľom, čo je dodatočné, dodatočná 

zmluva, predpokladám, že ste ju uzavreli, uzatváral vy, ako štatutár alebo niekto, kto 

vás zatupuje od 1. 1. 2019 do 31. 10, čiže ste mali presne rovných desať mesiacov, na 

to, aby ste sa zodpovedne pripravili na riešenie. A tej firme sa vôbec nedá vyčítať, že 

zobrala sumu dvojnásobne vyššiu. Lebo kto by na ich mieste neodchytával psíky za 

päťsto euro denne, samozrejme môže prísť aj taký deň, že nebudú mať ani jeden odchyt. 

K tomu by som ešte objektívne pripočítal, k tým pätnásťtisícom aj mzdu za, mzdu 

mestských policajtov, ako aj pohonné hmoty a likvidácia alebo pardon opotrebovanie 

vozidiel. To už keď chceme byť presní v číslach. Čiže zatiaľ toľko a keby som si na 

nejakú ešte otázku spomenul, tak sa prihlásim. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Asi sa tieto otázky budú opakovať, takže skúsim. Mestská polícia 

asistuje preto, pretože tu existuje spoločenská nedôvera voči vykonávateľom týchto 

služieb. A aby sme tú dôveru navrátili, nie tým spoločnostiam, ale tomu celému 

procesu, tak sme do toho implementovali mestskú políciu. To je celé. Má to zmysel aj 

preto, aby sme jednoducho celý proces vedeli zdokumentovať a pripravili sa na našu 

budúcu prevádzku. Aby sme jednoducho mali aj vlastné, okamžite online, vlastné 

informácie, vlastné dáta a aby sme vedeli celý systém vyladiť, ktorý spustíme na 

vlastnej karanténnej stanice o nejakú chvíľu, čiže tie informácie sú pre nás cenné. 

Mestská polícia sa zároveň aj zaučí, zaúča, tým, že je pri týchto odchytoch. Sú to veci, 

podnety, ktoré majú možnosť získať v čase a tieto skúsenosti, určite, sú nenahraditeľné. 

Áno, karanténnu stanicu plánujeme na Jarmočnej ulici na obdobie približne dvoch 

rokov. Táto budova je súčasťou alebo v blízkosti Mestskej polície Juh, rozprávame 

o vzdušnej čiare 3 - 4 - 5 metrov. A naším cieľom je do budúcnosti tieto priestory 

využívať jak pre psovodov, ktorí tu v minulosti boli a pre ďalšie aktivity, ktoré mestská 

polícia, v tomto hangáre, bude môcť ďalej vykonávať. I dnes máte možnosti sa prihlásiť 

do radov mestskej polície. Pretože postupne naberáme nových príslušníkov 

a jednoducho kapacity budeme potrebovať, tzn. časť budovy budeme vedieť využiť, jak 

je hygienické zázemie a podobne. A nebude to zmarená alebo nezmyselné informácia... 

investícia do budúcna. Prečo posledný deň? Pretože spoločnosť TD ešte deň predtým 

rezolútne odmietala s nami spolupracovať. Deň predtým s nami dohodla, že nám bude 

zbierať kadávery, že nám bude zbierať zvieratká uhynuté. Ale odmietla manipuláciu so 

živými zvieratami, pretože nechcela byť verejne poťahovaná a zatiahnutá do nejakých 
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vecí, s ktorými ona nesúhlasila. Celý deň, celý piatok, štvrtok, bol to posledný pracovný 

deň, oddelenie životného prostredia s pánom Hudákom, komunikovalo, diskutovalo, 

hľadalo odpovede a postupne vznikali texty, zmluvy, ktoré, na ktoré nakoniec on 

pristúpil. A zároveň aj sme to modifikovali smerom k Únie, Úniu, k Únii vzájomnej 

pomoci, dodatok, ktorý je ale tá textácia je veľmi podobná. Toľko asi, nech sa páči pán 

poslanec Burdiga a pán Djordjevič. Ja sa budem postupne, skúste tie otázky dávať 

zreteľne, aby som si ich písal a skúsil potom  v jednom momente na ne odpovedať. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Jasné. Pán primátor povedal ste, vo svojom 

vstupe, že odchytávajú sa psy aj mačky. Zaujímalo by ma, kde končia mačky a ostatné 

zvieratá, keďže na toto zazmluvnená firma TD nie je? Takisto ste okrem iného urovnal, 

teda porovnal ponuku firmu firmy Petvet, či wetPet, pardon, s ponukou firmy TD, a je 

absolútne neporovnateľná. Vzhľadom k tomu, že firma TD má štyri koterce a firma 

Petvet či wetPet, ak sa dobre spomínam, ponúkala tridsaťdva kotercov na umiestnenie 

a plus na mačky, čiže to je naozaj absolútne nekorektné porovnanie. Zatiaľ ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči p. poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Mňa by skôr zaujímalo a to je presne to, čo som 

zabudol v prvom vstupe. Akú bude mať kapacitu mestom vybudovaná karanténa a tu by 

som tiež poprosil porovnať. A samozrejme ešte by ste mohol povedať, že ako si to 

predstavujete, že karanténu bude prevádzkovať mesto a v nej bude pracovať nejaký 

zazmluvnený partner alebo mesto bude si prenajímať doktora? Že bolo tu fakt veľa 

diskusií aj v článkoch, v novinách je v tom nejasností dosť, čiže systém ako bude 

fungovať, by bolo fajn, hej aké budú náklady? Ale poprosím, zodpovedajte mi aj tú 

prvú otázku, koľko približne bude stáť vybudovanie karantény na Jarmočnej a z akých 

peňazí bude v rozpočte financované, keďže už predpokladám podľa tých papierov 

a faktov, že že už sa začína konať. Takže, na základe čoho sa  koná? Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: V jednej časti otázky, áno, mesto má pripravenú súťaž aj na 

veterinárnu ambulanciu, pretože tieto služby sú robené pod dohľadom veterinára, resp. 

veterinárnej ambulancie. Pretože je ideálne aby to nebol jeden veterinár ale súbor ľudí, 

ktorý pracuje pod nejakou značkou a vedia nám zabezpečiť potrebné služby, počas 

celého dňa, sedem dní v týždni. Čo to bude stáť? Rozpočet je v procese, nejaký prvý 

rozpočet prišiel, pán riaditeľ osobne ho modifikoval, zoškrtával. Dali sme to posúdiť. 

Bolo by predčasné. Lacné to nebude, nebude to 2 tisíc Eur. Rozprávame o sume nad 

100 tis. Eur. Čo sa týka ponuky wetPet či Petvet? wetPet – táto spoločnosť nám ponúkla 

riešenie len karanténnej stanice. Hovorí o tom, že pri zákonnej karanténe, inak 

zaujímavé je, že pri tých vodárňach ste p. poslanec čítali dôsledne, a tu nedôsledne. Pri 

zákonnej karanténe 14 dní by karanténna stanica dokázala mestu poskytnúť kapacitu 

24-32 psov, s tým, že podmienky, včera nám prišiel tento dokument, nie 31., kedy sme 

podpisovali zmluvu, včera prišiel písomný dokument, kde je povedané: že realizácia 

projektu do troch mesiacov od účinnosti zmluvy, čiže nie zajtra, zmluvné podmienky 

minimálne na dva roky a riešenie je píšu kontajnerové v zátvorke variabilné. Čiže nie je 

to ponuka, ktorá by sa zajtra podpísala a pozajtra by platila. Je to ponuka spoločnosti, 

ktorá by si vedela predstaviť spoluprácu s mestom, ktorú my nevylučujeme, ani ak 

budeme mať vlastné, vlastnú karanténnu stanicu. Možnože časom prídeme na to, že 

bude praktickejšie, keď to nebude prevádzkovať mesto, ale nejaká odborná autorita. Ale 

to je vec diskusie potom, kedy priestory budú, poviem to, skolaudované s patričnými 

rozhodnutiami a povoleniami. Nech sa páči. S faktickou pán poslanec Burdiga. 
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p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte mi tam chýbala odpoveď v súvislosti 

s tými mačkami a ďalšími zvieratami, ktoré je zo zákona mesto povinné takisto 

odchytávať a zazmluvnené ich nemá. Čo sa týka wetPet-u, išlo o, áno išlo o 32 psov. Ja 

som ale nepoukazoval na to, že prečo sa neuzatvárala zmluva s ním, som si vedomý 

toho, že tú zmluvu ste mal doručenú len včera. Tam išlo iba to, že ste to porovnával 

s TD-čkom, kde  samozrejme tá cena je úplne iná, na základe toho, že je aj iná úplne 

ponuka. To je celé. 

 

p. Polaček, primátor mesta: TD nám poskytuje tri služby, wetPet ponúkol jednu službu, nie je 

tu odchyt, nie je tu kadávera. A ponúkli 16 tis. Eur, ale áno to je variabilné, my to vôbec 

nevylučujeme a tá diskusia prebehne. Mačky – zmluvu, ktorú sme podpísali, je 

podpísaná na základe zákona o veterinárnych službách, zákona, ktorý presne sa 

odvoláva na tie veci, ktoré máme zabezpečiť. To, že v texte zmluvy nenájdete slovo 

mačka neznamená, že nie sú tieto zvieratká zabezpečené a nakoniec nemám rád tieto 

doťahovačky. Pretože ste boli, pán poslanec, včera na komisii životného prostredia 

a pán Hudák vám odpovedal s tým, že súčasťou sú aj mačky, čiže máte to priamo od 

spoločnosti, ktorá nám túto službu bude vykonávať. Vám potvrdila, že to je v poriadku, 

že vedia, že tento záväzok patrí a budú to robiť. Čiže. Nech sa páči pán poslanec 

Jakubov. 

  

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chvíľu som rozmýšľal prečo taký dlhý 

monológ, pán primátor, na začiatku a ja som to pochopil, v podstate potrebujete sa tak 

trošku vyviniť z toho, čo sa stalo. A začal by som takto. Včera som si prečítal v denníku 

Košice:dnes článok redaktorky Jany Vargovej, ktorá veľmi dobre analyzovala stav, aký 

je momentálne v meste Košice a k čomu v podstate došlo. A dovolím si citovať, pre to, 

aby panie poslankyne a páni poslanci, ak nie sú úplne v obraze, trošku sa zamysleli nad 

tým, čo sa tu stalo. Citujem: „Celý cirkus okolo karanténnej stanice a asanačnej služby 

sa začal 3. októbra 2019, keď primátor zrazu odišiel zo zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, aby za účasti novinárov a zopár poslancov predstavil zámer mesta 

vybudovať karanténnu stanicu v hangári, ktorý patrí Mestskej polícii mesta Košice. 

Prítomní sa dozvedeli, že do konca mesiaca kovovú budovu zrekonštruujú. Úpravy bude 

robiť Bytový podnik Košice, ktorý už vyčlenil pracovníkov na posledné dva októbrové 

týždne, predstavil s úsmevom na tvári, projekt na poslednú chvíľu Polaček“. 

Samozrejme, ten článok je oveľa dlhší, chcel by som ešte upozorniť kolegyne a kolegov 

na niektoré skutočnosti. Primátor o tomto probléme reálne vedel už od 31. decembra 

2018, keď podpísal zmluvu platnú do konca októbra tohto roku s doterajším partnerom 

spoločnosťou Veterina. To znamená, že mali sme pomerne dlhý čas na to, aby sme 

konali. Pravdepodobne sme sa zobudili, až keď nám začalo tiecť do topánok a na 

poslednú chvíľu sme začali riešiť veci, pretože, ak by sme od konca minulého roka 

riešili tento problém, kľudne sa dala vyprojektovať dokumentová projektácia, možno 

získať aj povolenia a neboli by sme v časovom strese, že musíme podpísať zmluvu 

s niekým, kto samozrejme nám dal nôž na krk a povedal, ak chcete, chcem toľko. To 

znamená miesto zhruba 7,5 tis. Eur nás to bude stáť viac ako 15 tis. Eur. S tým, že 

subjekt, s ktorým máme uzatvoriť zmluvu, nezabezpečí všetky služby, ktoré sú 

potrebné, ale časť týchto služieb musí zabezpečiť mestská polícia. Samozrejme to tiež 

nebude bez odplaty, pretože aj mestskí policajti sú platení ľudia a pokiaľ nebudú 

vykonávať inú činnosť alebo chýbať na iných stanovištiach, tak budú musieť robiť túto 

činnosť. Vaša ponuka pán primátor, že môžme prijať ďalších policajtov na túto činnosť, 

tiež nie je zadarmo. Pretože týchto ľudí musíme pravidelne platiť a samozrejme, že to 
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bude mať vplyv nielen na ich odmeny, ale aj na materiálno-technické vybavenie. Takže 

možno, ak môžem, ja by som si zobral ďalšie tri minúty, obidva príspevky by som 

spojil.  Čiže myslím si, že fakt toto sa uhralo do autu, nekonalo sa v tejto oblasti a na 

poslednú chvíľu sme dali vyhlásenia, ktorým nezodpovedali skutočnosti. Pán primátor, 

ak vám niekto zo zamestnancov alebo z ľudí, ktorí pracujú na rôznych úsekoch, dali 

takúto informáciu, že sa to dá zvládnuť za dva alebo tri týždne a sám teraz vidíte, že to 

nejde, asi je potrebné týchto ľudí zobrať na zodpovednosť. Buď to urobili 

z nevedomosti, alebo vás cielene zavádzali. Pán Polaček, vy ste teraz primátor, ste 

primus tohto mesta, už nie ste poslanec mesta, ktorý zvolá hocikedy tlačovku a povie, 

čo si myslí a pokiaľ sa to udeje, udeje nie nie. Teraz ste ekonomicky aj právne 

zodpovedný aj eticky zodpovedný za vedenie druhého najväčšieho mesta na Slovensku, 

tzn. každé vaše slovo sa podrobne zaznamená a musíte si za tým slovom stáť. 

A pravdepodobne za slovami z 3. nov., pardon, októbra si už stáť nemôžte. Nehovoriac 

o tom, že toto riešenie na poslednú chvíľu bude stáť Košičanov pomerne slušný balík 

peňazí. Nejde o to či to bude 20 - 30 tis. Eur, 100 tis. Eur, 5 tis. Eur. Sú to zbytočne 

vynaložené prostriedky kvôli tomu, že sa nekonalo včas. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, p. poslanec. Doplní vás p. poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Presne tak. Doplním pána Jakubova doslova 

a veľmi rád pán Jakubov. Celému cirkusu, ktorý tuná žiaľ vznikol v súvislosti 

s karanténnou stanicou, sa dalo predísť. Správne ste povedal, pán Jakubov, že pán 

primátor podpisoval zmluvu na karanténnu stanicu ešte od 31. 10. a odvtedy vedel, že tu 

máme problém s doktorom Kráľom. Nakoniec priebežne som ho informoval o tom, čo 

sa v tej karanténnej stanici deje a inicioval som kontrolu v karanténnej stanici 19. 2., ak 

si dobre spomínam. Ak by primátor tohto mesta počúval Radu primátora, ktorú si za 

týmto účelom sám vytvoril a od začiatku jej pôsobenia, nebol by dostal mesto do 

časovej tiesne, ale ani do zmluvného vzťahu s firmou TDI, zákonite sa teda, prepáčte 

pardon TD. Zákonite sa teda natíska otázka a javí sa, že dostať mesto do časovej tiesne, 

mohlo byť účelové. A to preto, aby sme uzavreli nakoniec zmluvu na vyše 15.200,- Eur. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Hlinka.  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak na úvod, chcem sa prikloniť a podporiť to, čo 

môj predrečník p. Jakubov, ale aj p. Burdiga tu spomenuli. Pretože v podstate tá časová 

tieseň, s ktorou ste začali pán primátor operovať je vecou, ktorú bolo treba chytiť, jak sa 

hovorí „za pačesy“ a začať sa s touto vecou zaoberať v priebehu tých desiatich 

mesiacov, o ktorých sa vedelo, že v období novembra budeme mať vákuum a čo stým. 

Takže ako manažér vo firme by takéto záležitosti mal vedieť si pripraviť, naprojektovať 

a naplánovať a procesy spúšťať skôr. Chcem sa zmieniť k tým nákladom tejto 

investície, ktoré ste tu spomenuli, že mali by byť niečo cez stotisíc eur a niekoľko 

stotisíc bolo povedané, keď dobre som počul. Zaujímalo by ma, že ak je to vlastne 

investícia, ktorá by mala mať udržateľnosť na cca dva roky, citujem vás, že 

pravdepodobne dva roky alebo približne dva roky, či je táto nákladovosť efektívna 

a hospodárna z hľadiska nakladania s verejnými financiami. To je jedna vec. Druhá vec, 

keď ste spomínali, že dúfate, že poslanci MZ Mestskej časti Košice - Juh podporia túto 

záležitosť, tak, tak ako viete zrejme od p. Čopa, ktorý bol prítomný na našom rokovaní 

zastupiteľstva 16. októbra tohto roku. Tam bolo prijaté uznesenie, ktorým sa táto 

záležitosť neuzavrela. Iba toľko, že sme si teda vypočuli  ústne aj písomné vysvetlivky 
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od zodpovedných ľudí, od vás z Magistrátu mesta. A vlastne uznesením zastupiteľstvo 

žiadalo, aby sme dostali k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu tejto stavby, po daní 

aj všetkých kladných vyjadrení dotknutých inštitúcií, akým je Úrad verejného 

zdravotníctva, akým je Správa veterinárna a potravinová, hasiči a podobne. Pred 

niekoľkými málo dňami sme túto projektovú dokumentáciu obdržali na Juhu, je nateraz 

bez týchto vyjadrení dotknutých orgánov a zároveň nie je tam žiadna zmienka 

o rozpočte. To znamená, že ja hodnotím tento materiál ako iba predbežný a vlastne nie 

je možné k tomu meritórne dať stanovisko v tejto dobe. Je pravdou, že na budúci týždeň 

ako som vás informoval včera, bude sa konať komisia, u nás na mestskej časti, ktorá sa 

s touto témou bude, okrem iných tém, teda zaoberať. Ale chcem upozorniť, že v tom 

uznesení je požiadavka aj pre vás, pán primátor, okrem iného, aby ste verejnej 

prerokovali tento zámer s občanmi mestskej časti Juh. Nie tak, ako to bolo nešťastne 

urobené, a vlastne žiadne verejné prerokovanie s obyvateľmi sa nekonalo 3. 10. Tak 

toľko na vysvetlenie aj kolegom ostatným, aby sme vedeli aká je situácia na Juhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. My sme spoločne rozprávali, pán starosta, a dal 

som vám aj verejný prísľub, že to verejné stretnutie bude. A dohodli sme sa, že to 

potom ako príslušná komisia mestskej časti zaujme stanovisko a potom, že tak ako sme 

sa dohodli, to platí a bude. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Taktiež sa pripojím ešte k pánovi Hlinkovi. 

Verím, že sa viackrát podarí dopĺňať. To, k tej teda, k dočasnému riešeniu na Jantárovej 

ulici, ktoré v konečnom dôsledku predložil vlastne pán primátor samozrejme 

predchádzalo už opakovane od vz.. prezentované riešenie kontajnerovej karanténnej 

stanice, ktorú mal pán primátor k dispozícii zhruba od marca roku 2019. Bol naozaj 

obrovský časový priestor na to, aby sme ju dokázali realizovať a bola by nepomerne 

lacnejšia ako toto, žiaľ drahé riešenie, na Jarmočnej ulici zvlášť, ak ide o doteraz zatiaľ, 

teda o dočasné riešenie karanténnej stanice, za vyše 300 tis. Eur na necelé alebo dva 

roky. A nakoniec stamadiaľ ho budeme sťahovať do Hanisky a na v všetky náklady, 

ktoré sú vysoké, samozrejme, tam ostanú, lebo dokážeme presťahovať nanajvýš psie 

búdy a vybavenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka, sám na seba? OK. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Niečo po mojom vystúpení, takže na vás. S 

faktickou iba toľko, že ako som uviedol, tá projektová dokumentácia musí obsahovať aj 

stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií, ktoré k tejto téme majú čo povedať. Keďže  

tá projektová dokumentácia, ktorú ste nám poslali toto, nateraz neobsahuje, 

nepovažujem to, za vybavenú vec. Takže len toľko, aby sme sa rozumeli. Ak máte tieto 

veci možnosť predložiť do budúceho týždňa, ja neviem – do stredy, do štvrtka alebo 

kedy bude tá komisia, budem veľmi rád. Ináč asi táto komisia nebude vedieť k tomu 

definitívne povedať svoje stanovisko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nechcem sa pán poslanec prekárať, ale predpokladáme, že 

projekt, ktorý sme vám dali, čaká na svoje vyjadrenia, nebudeme rozprávať o projekte, 

ktorý by nezískal všetky  povolenia. Sú v procese, čiže vytvárať ilúziu alebo vytvárať 

dajakú dogmu toho, že nie je o čom diskutovať, lebo projekt nemá papiere od možno 

RÚVZ alebo RVPZ, ktorý s nami tento projekt pripravovali, je už na zvážení vašich 

poslancov, ktorí sa k tomu budú vyjadrovať. Ale projekt, chceli vidieť ten projekt, je, ja 

chápem, že by chceli vidieť aj samotné povolenia, ale robili sme to tak, aby tie 
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povolenia boli kladné. Úrady, štátne úrady musia rozhodnúť v termínoch, ktoré majú. 

Nechceli sme zdržiavať proces, ale ak toto bude požiadavka, že budeme čakať na všetky 

rozhodnutia, čakajme. Ale naozaj, v rámci vzájomnej spolupráci som neočakával takúto 

požiadavku, ale viem ju akceptovať samozrejme, len sme chceli veci urýchliť. Nech sa 

páči, nechcem sa prekárať naozaj len...  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ja, dovoľte, aby som... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Zaskočilo ma to trošku. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, tretíkrát hovorím po doručení 

stanovísk k projektovej dokumentácii dotknutých orgánov a organizácií stanovísk, nie 

povolení. Povolenia sa vydávajú vtedy, keď projektová dokumentácia bude mať všetky 

náležitosti ako finálny výsledok. Ja hovorím o stanoviskách k projektovej dokumentácii, 

aby boli doložené. To je všetko. Tak je to napísané aj v tom uznesení z Miestneho 

zastupiteľstva, ktoré som tu spomínal. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Ešte sa nám tuná natíska výrazne závažnejšia vec. A tou je 

odpoveď na otázku, ktorú som včera, ako správne pán primátor poznamenal, keďže som 

sa zúčastnil komisie životného prostredia, dostal od konateľa firmy TD, ktorý keď som 

si dobre všimol, je prítomný v sále. No odpovedal mi na niekoľko otázok, ktoré vo mňa 

vzbudili dosť zásadné obavy. A teda jeho odpoveďou bolo, že karanténna stanica, ktorú 

si zazmluvnilo mesto Košice, obsahuje štyri koterce a jednu nazvime to infekčnú 

miestnosť. Čo je ale podstatné, ja som si dal tú námahu a vyhľadal som si zmluvy, ktoré 

má uzavreté firma TD v rámci východoslovenského kraja. A našiel som niekoľko 

desiatok zmlúv, kde je zazmluvnená tá istá karanténna stanica pre ďalšie obce, resp. 

ďalšie objekty a následne som si pozrel zmluvu s mestom Košice, kde je vlastne 

prenajatá celá karanténna stanica. Teda vzniká tuná pochybnosť, do akej miery dokáže 

firma TD plniť si svoje zmluvné záväzky voči mestu. A od čo, a čo je pre mňa v tejto 

súvislosti ešte veľmi podstatné je, a odznelo to včera od konateľa spoločnosti TD, keď 

som sa ho na to pýtal, či si bol vôbec niekto karanténnu stanicu pozrieť z mesta Košice, 

na čo mi on odpovedal, že nie nebol nikto. Tak som teda naozaj veľmi prekvapený 

a šokovaný, aká je tuná zodpovednosť vedenia mesta, keď vedia v akej situácii a ako je 

to spoločensky a mediálne pertraktovaná téma, sa nikto nepríde pozrieť na túto 

karanténu a mesto sa neriadi základnou vecou, čo je mimo iné odporúčanie Štátnej 

veterinárnej a potravinárnej správy, ktorú by mala pani Kottferová poznať, že mesto 

Košice, teda mesto je povinné preveriť, či subjekt, s ktorým ideme uzatvárať zmluvu, je 

schopný umiestniť odchytené zvieratá do útulku alebo karanténnej stanice tak, ako mu 

to ukladá zákon. A teda ak tu je niekoľko desiatok zmlúv, ktorú má firma TD uzavretú 

s inými obcami na štyri koterce a uzavrie zmluvu s mestom Košice, ktoré podľa 

prepočtu samozrejme ani tie štyri koterce pre mesto Košice nestačia, keď sme už 

pritom, tak je naozaj vážna pochybnosť, či dokáže zabezpečiť túto službu pre mesto 

Košice. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážení kolegovia, kolegyne, keby som 

to len stručne zhrnul, čo sa týka len faktov, lebo verím, že môj sparing partner bude 
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reagovať na moje podnety. Tak tretieho bolo vyhlásené, bolo vyhlásené, že prvého sa 

otvorí karanténna stanica. Ja vítam komunikáciu. Šestnásteho sme mali zastupiteľstvo, 

kde sme kládli konkrétne otázky zástupcom mesta a poviem aj aké odpovede sme 

dostali. Je pripravený projekt, ktorý môžeme predložiť ľuďom na zastupiteľstve? 

Odpoveď bola: je v prípravnej fáze, fyzicky tam nebol. Pýtame sa, či sú povolenia 

k dispozícii na to, aby karanténna stanica mohla vzniknúť? Hovorím o 16. októbri. 

V prípravnej fáze žiadne povolenie. Ďalší fakt, ktorý sme sa pýtali bol, koľko bude stáť 

alebo aký je rozpočet tejto karanténnej stanice? Je to v prípravnej fáze, sumu sme sa 

nedozvedeli. Dnes sme sa dozvedeli sumu okolo, cez stotisíc, teraz som už počul cez 

tristotisíc. To znamená momentálne netušíme o projekte, koľko bude stáť a kedy bude 

realizovaný, keď získame, ako ste spomenuli, správne, minimálne dvadsať povolení? 

Dobre hovorím? Cez dvadsať povolení, aby to mohlo existovať. Otázka aj občanov 

mestskej časti Juh bola, na zastupiteľstve, či je to rentabilné na dva roky vynaložiť 

sumu stotisíc, tristotisíc a potom to presťahovať tristotisíc do Hanisky a prečo ich 

neinvestovať hneď do Hanisky? Pretože to by boli efektívne vynaložené peniaze. Na to, 

keď chceme dobre hospodáriť. A mestská časť Juh, ja si myslím, že všetci ako tu 

sedíme, máme záujem o to, aby tá karanténna stanica vznikla. Ale zase takisto sa 

staráme o financie a sme zodpovední a volení našimi voličmi, aby sme neplytvali 

investíciu na dva roky a potom čo s tým? Že čo po dvoch rokoch otvoríme v tom 

zariadení, keď sa bude sťahovať? Proste je tu strašne veľa nezodpovedaných otázok pri 

tomto projekte a veľmi nás mrzí, čo sa už stalo aj v predchádzajúcom období, že zase 

niečo vzniklo u nás a bez nás. Na tom stretnutí podľa mojich informácií sa zúčastnili 

zástupcovia mesta a dvaja občania. To znamená diskusia s dvoma občanmi, zástupcami 

mesta a pár poslancami. Áno. Sú to všetky veci nezodpovedané, ktoré sme dávno mohli 

prediskutovať, v rámci mestskej časti a mesta a nezaťahovať mestské zastupiteľstvo do 

tohto procesu, keby sme sa slušnou formou vedeli vopred dohodnúť a pravidlá by boli 

dávno stanovené, keby sme my vôbec vedeli o tom, že tento projekt je pripravovaný. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Možno sa na mňa bude hnevať pán 

primátor alebo niektorí košickí aktivisti. Ja len zopakujem alebo poviem akú mám ja 

skúsenosť s spoločnosťou Veterina, s.r.o.. Zmluva s Veterinou, s. r. o. konkrétne 

s pánom Kráľom bola na sedem a pol tisíc eura, to všetci vieme. Podľa vyjadrení 

niektorí poslancov, aktivistov to bolo nehorázne veľa. Pán Kráľ sa podľa nich o zvieratá 

nestaral, boli proti nemu rôzne kontroly iniciované poslancami z radov aktivistov 

a o každom kroku proti Kráľovi, stihli nespokojní poslanci informovať košické média. 

Predpokladám, že mali v rukách už aj hotové články a pisálek urobil už iba control C - 

control V. Nepostrehol som jediný pozitívny článok na prácu spoločnosti Veterina, 

s.r.o.. Osobne pána Kráľa nepoznám, no ako starosta som s ním a jeho zamestnancom 

aktívne komunikoval niekoľkokrát za rok. Potulujúci pes, resp. jeho odchyt sa 

uskutočnil do jednej hodiny od môjho zavolania. Mesto, táto služba stála sedem a pol 

tisíc eura pre celé Košice. Dnes to bude stáť 15.200,- Eur a odchyt bude robiť mestská 

polícia, tá mestská polícia, ktorá má dnes kontrolovať parkovanie, ochraňovať verejný 

poriadok a občianske spolunažívanie. Len pre porovnanie, mestská časť Pereš patrí, a to 

poviem žiaľ pod KVP, myslím KVP tak, takou formou, že tam sídli stanica mestskej 

polície, čiže patríme pod KVP. Veľakrát potrebujem urýchlene riešiť problém 

s nákladnými vozidlami alebo osobnými, ktoré zle parkujú, no nevedia rýchlo 

zareagovať, majú málo ľudí, má jedno vozidlo. Minule bolo pokazené, čakal som tri 
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hodiny a prioritou je KVP, KVP, KVP – dlho, dlho nič a zase len KVP. To sídlisko 

KVP, kde niekoľko stovák áut denno-denne parkuje v rozpore s vyhláškou. Toto nestíha 

mestská polícia a dnes má odchytávať psov. To je choré. Ja sa pýtam: kto a do koľkých 

hodín príde po novom odchytiť túlajúceho psa v Pereši? A komu necháme finančne 

zosobniť predraženú službu? Zaplatia ju aktivisti z radov poslancov? Alebo pán 

primátor, pretože ste neskoro reagovali, neskoro ste konali? Veď práve kvôli nim, aj 

kvôli vám, žiaľ, dnes máme zmluvu na sumu 15.200,- Eur. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len jednu vec, ste nedávali pozor. Odchyt robí 

spoločnosť TD, mestská polícia len asistuje, pretože tu vznikla vlna nedôvery v túto 

spoločnosť. A chceli sme, aby nevznikali podozrenie, že so zvieratkami nie je naložené 

eticky. Tým pádom pomáhame aj spoločnosti druhej TD, aby zbytočne sa na ňu nevalili 

pochybnosti, pretože verím, že mestskej polícii dokážeme všetci dôverovať. Nech sa 

páči, pán poslanec Burdiga. pán Lörinc, Špak, Rovinský. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Karabin, keď dovolíte, najbližšie si prosím 

vás, zoberte aj tričko nejaké, ktoré bude reprezentovať tie hlúposti, o ktorých hovoríte. 

Čo sa týka odchytu, ak by ste mal trošku predstavu o tom ako fungoval, čo sa týkal 

firmy Veteriny, s.r.o., na formu ich odchytu neboli nikdy žiadne sťažnosti. Oprávnené 

sťažnosti a vykonané kontroly, pokiaľ viem, tak boli tri, a ktoré vykonala oprávnená 

dozorujúca organizácia, a teda Regionálna potravinová správa. Zistili opakujúce sa 

a pretrvávajúce nedostatky, čo sa týka prevádzky karanténnej stanice. Nikto, nikdy 

nenamietal odchyt psov doktorom Kráľom, ten sa javil, že je úplne v poriadku. Takisto 

vás, pán primátor, veľmi správne upozornil v tom, že mestská polícia nerobí odchyt. A 

čo sa týka toho, že my za to zodpovedáme. No prepáčte, ako poslanec mesta, ako občan 

a ako človek a psíčkar, ak sa dozviem o tom, že niekde dochádza ku týraniu zvierat, tak 

áno, budem o tom informovať média aj teraz a aj v budúcnosti. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel na kolegu Karabina, aby 

nevznikol dojem, že KVP je uprednostňované pred inými celkami, pán riaditeľ 

magistrátu a takisto pán náčelník polície potvrdí, že mám množstvo podnetov a výhrad 

k tomu, ako funguje Stanica KVP. Nie sme spokojní a je to spôsobené aj tým, že je 

podfinancovaná a poddimenzovaná personálne a na to upozorňujem celý rok a hovorím 

aj s ohľadom na budúcoročný rozpočet, že moja požiadavka bude zvýšiť počet členov. 

Keď sme pred dvoma zastupiteľstvami rozhodovali o tom, o organizačnej zmene 

mestskej polície, tak som upozorňoval na to, že pribudne k Stanici KVP aj Luník IX, 

ktorý je problematický a vyžaduje si zásahy. A vtedy som to hovoril otvorene a bol som 

jediný, ktorý hlasoval proti. Čiže vtedy pán Karabin sa trebalo ozvať a vtedy trebalo 

bojovať na to, aby sa Stanica KVP posilnila. Lebo tak ako nie ste spokojný vy, nie som 

ani ja a nie je ani Myslava. Ja vás chápem, každý chce mať u seba, proste táto stanica 

s takýmto obvodom, dlhodobo neposkytuje adekvátne služby, ale nie je to chyba tých 

policajtov, je to chyba systému. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Špak, s faktickou na 

pána Karabina, poslanca Karabina 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, pán poslanec Karabin mi pripomenul minulé 

volebné obdobie, keď sme, myslím v 2015-tom riešili tých sedemtisícpäťsto, čo sme 
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chceli, aby sme dávali. A vtedy my opozícia sme riešili, či to nie je nejaký kšeftík, atď. 

a dokonca, že smerácky. Ja teraz fakt akože som v rozpakoch o čo tu ide, keď vtedy sme 

pochybovali, že sedem a pol je veľa za paušál, vy teraz poza chrbát svojim najbližším, 

urobíte pätnásť dvesto. Takže ja, ja vlastne dnes už ani nechcem do toho vstupovať, 

lebo toto nie je moja téma, toto je téma pána Burdigu, mám taký pocit. Ale modlím sa, 

že by ten boj proti nejakej s.r.o.-čke, ktorý ste začali, tak že by neskončil aj pri vašej 

prvej s.r.o.-čke takisto. Viete, ktorú myslím, EEI. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, preto sme uzavreli zmluvu len na štyri mesiace. 

Áno, je to drahé, ale ja sa vrátim potom k harmonogramu, čo všetko sa urobilo od 

januára. Ale v danom čase, v danom priestore tu bola jediná spoločnosť, ktorá bola 

ochotná tieto služby pre mesto robiť, pretože ostatné spoločnosti odmietajú s mestom 

komunikovať. Pretože sa nechcú dostávať do stretu s tým, čo sa tu dialo a aby neboli 

obviňovaní, napriek tomu, že robia svoju robotu podľa ich slov „najlepšie ako vedia“. 

Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Riešenie je veľmi jednoduché, treba zvýšiť 

počet policajtov alebo znížiť počet psov. A teraz vážne. Pokiaľ by na trhu boli ďalšie 

firmy, ktoré by ponúkali túto službu a primátor by zobral tú najdrahšiu, tak by táto 

kritika bola oprávnená. Keď na tomto trhu jednoducho nie je iná firma alebo využíva tá 

firma, aj to pripúšťam, že využíva to, že je jediná, to by využil možno každý 

podnikateľský subjekt, hej? Takže o čom to tu točíme? Pokiaľ boli tuná firmy a my sme 

si prešustrovali, to nie je dobré slovo, no premrhali tú šancu pred pár mesiacmi, tým, že 

sme nerobili vtedy, lebo vtedy bolo štyridsať firiem a mohli sme si vyberať, lebo boli 

spolky zdarma, tak potom by tu bola vina. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, procedurálny návrh? 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Týmto dávam procedurálny návrh na ukončenie 

diskusie v tomto bode, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme o procedurálnom návrhu pána 

námestníka. 

 

Hlasovanie č. 28 - za: 10, proti: 9, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Diskutujeme ďalej, nech sa páči, s faktickou nasleduje, nech sa 

páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. S faktickou som ja reagoval ešte na vás, len ste 

si to nevšimol, ale okey, bol tam aj pán Rovinský. Áno, točíme sa o časovej tiesni, teda 

v časovej tiesni. Dôvod je jednoduchý a zodpovednosť, prepáčte pán primátor, nesiete 

výlučne a len vy. Keďže ste bol informovaný o tom, aký stav je v tejto veci od konca 

minulého roka, od marca ste mal od rady k dispozícii, na stole projekt riešenia formou 

kontajnerovej karanténnej stanice. Keby ste sa ním bol zaoberal a nehral hru na 

hľadanie priestoru, bol dostatok časového priestoru na to, realizovať nepomerne 

lacnejšie riešenie, ako je karanténna stanica na Jantárovej za 300 tisíc Eur. A áno aj toto 

riešenie by nejaký čas trvalo, čo sa týka povolení atď., ale dá sa to urobiť aj 

zjednodušeným spôsobom. A ak by aj nie, v tom čase, ak by ste počúval Radu 

primátora na ochranu zvierat, ktorú ste si sám za týmto účelom vytvoril, tak tá vám 
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opakovane ponúkala riešenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Za chvíľku vás budem informovať o riešeniach, pán poslanec 

skĺzavate do fabulácií. Nech sa páči, pán poslanec Blanár.  

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som zareagoval trocha z iného 

uhla pohľadu ako poslanec mesta, ako poslanec mestskej časti Juh chcem, aby sa na to 

pozeralo ako troška aj inak. Aj súčasne prevádzkovaná aj doteraz prevádzkovaná 

karanténna stanica Veterina, s.r.o., bola na území mestskej časti Juh. Veľa občanov 

z našej mestskej časti Juh ani o tom nevedelo. Čiže novo navrhovaná karanténna 

stanica, dočasná je navrhovaná do lokality Jarmočná. Rozdiel je len v tom, že po 

Veterina, s.r.o. bola v priemyselnej zóne, kde jednoducho obytné obydlia neboli, je to 

priemyselná zóna. Jarmočná je už v podstate bližšie ku obytným blokom, vzdušnou 

čiarou možno dvesto, dvestopäťdesiat metrov. Čiže mňa ako poslanca zaujímalo, aký 

vplyv to bude mať na okolie a aký vplyv to bude mať na obyvateľov. Preto sme si aj 

vyžiadali z mestskej časti Juh, túto projektovú dokumentáciu. Mal som možnosť dnes 

na niekoľko minút k nej nahliadnuť do tejto dokumentácie. Naozaj povedať, treba 

povedať, že nie je to projekt na tri alebo štyri strany. Zaujímalo ma naozaj ako bude 

stavba odvetrávaná, hlavne v tých letných mesiacoch. Čiže môžem povedať to, čo som 

videl v projektovej dokumentácii, je tam na, je tam celá zložka alebo časť projektovej 

dokumentácie vzduchotechnika, ktorá je s rekuperáciou navrhovaná, čiže táto 

vzduchotechnika by mala zabezpečiť výmenu vzduchu v letných mesiacoch tak, aby aj 

tie zvieratká tam boli v pohode. Na druhej strane, aby neboli otvorené okná a aby 

jednoducho táto stanica neprodukovala hluk, hlavne v nočných hodinách. Takže toľko 

z toho, čo zatiaľ mňa zaujíma z môjho pohľadu, uhla pohľadu. Naozaj treba povedať: 

tak ako projekt som dneska v krátkosti mal možnosť pozrieť, pozriem si ho na mestskej 

časti na budúci týždeň na komisii, ktorej som členom. Naozaj treba povedať, nie je to 

projekt za desať tisíc ani za alebo resp. nie je, nebude to stavba za desať ani za stotisíc 

eur. Čiže z môjho pohľadu otázniky naozaj sú len z toho pohľadu – treba uvažovať, čo 

s touto stavbou do budúcnosti, keď hovoríme tuná otvorene, že ideme realizovať 

dočasné riešenie na dva roky, aby sme naozaj možno stavbu za tristotisíc vedeli využiť 

pre mestskú políciu. Lebo jednoducho je to naozaj, podľa toho, čo v projekte som videl, 

stavba za dosť veľa peňazí. Alebo na druhej strane potom treba priznať a otvorene 

povedať, že neriešime dnes dočasné riešenie, ale riešime asi riešenie na viac rokov. 

Takže tu by som chcel tiež, aby by ste sa skúsili pán primátor k tomuto vyjadriť. Ako to 

vidíte vy? Ja osobne neverím, že dnes nemáme odhad ceny, pretože projektovú 

dokumentáciu, ktorú som videl, je dosť detailne pripravená. Takže aj návrh ceny musí 

už nejaký byť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len rád doplnil kolegu Blanára, 

keďže som nakoniec poslanec za mestskú časť Juh a bol som na tom MZ. A zaujímalo 

nás práve okrem nájomného aj aká bude finálna cena, na druhej strane z akých 

prostriedkov bude toto financované a kedy to dostanú poslanci na schválenie? Alebo 

teda aký je model financovania pánom primátorom, keďže doteraz to na zastupiteľstve 

preberané nebolo a samozrejme následne po presťahovaní karanténnej stanice, keď sa 

odsťahuje ako bude naložené s tou investíciou, ktorú tam mesto preinvestovalo a aký je 

plán jej ďalšieho využitia resp. nákladov na jej ďalšiu prestavbu pre jej budúce využitie. 

Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Časť otázok už bola odpovedaná, nech sa páči, pán poslanec 

Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. No, keďže s touto témou úzko súvisí aj 

Rada primátora pre ochranu zvierat a ako už všetci vieme, nedávno bol jeden člen 

z tejto Rady odvolaný. Tento člen patrí do klubu Košickí aktivisti a nezávislí, takže sme 

sa tým zaoberali na klube a sedem z jedenástich prítomných poslancov odsúhlasilo 

vyhlásenie, ktoré teraz prečítam: „Poslanci mesta združení v poslaneckom klube 

Košickí aktivisti a nezávislí vyjadrujú zásadný nesúhlas s neodôvodneným, 

neobjektívnym a predpojatým odvolaním poslanca Henricha Burdigu z Rady primátora 

pre ochranu zvierat. Takéto jednostranné a tendenčné úkony nie sú v súlade s princípmi 

transparentného, efektívneho, spravodlivého riadenia Košíc.“ Asi všetko k tejto téme. 

Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vyjadrím sa na záver aj k tomuto. Nech sa páči, 

pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len zhrniem to, že prakticky uznesením tohto 

bodu je, iba že berieme na vedomie, tzn., že rozprávame o niečom, čo sa už udialo. 

Zmluva je podpísaná, ale aj napriek tomu, pán primátor, nedá mi aby som bol trošku 

osobnejší. Ak by sa niečo také stalo v roku 2016, že by ste o sto percent, alebo váš 

predchodca buď jeden alebo druhý zastupujúci primátor, ktorý bol pred vami, vyzdvihol 

cenu za karanténnu stanicu a asanačnú službu o sto percent, nechcem si predstaviť tú 

tlačovku, nechcem si prestaviť to divadlo, čo by tu zahral váš viceprimátor pán Gibóda. 

Hádzali by ste sa tu obidvaja o zem ako malé deti a skutočne toto tu celé, tá vaša 

nečinnosť, poviem smrdí. A keď sme sa pri bode VVS rozprávali o nejakej efektívnosti, 

hospodárnosti, transparentnosti, tak keďže od decembra 2018 ste vedeli, že zmluva bude 

v novembri vypovedaná, resp. mesto bude bez karantény. Skutočne sa naskytá otázka, 

kto má z toho celého profit, okrem firmy TD, ktorá má podpísaný kontrakt. Samozrejme 

uznávam, že musela ubrať zo svojich kapacít pre oblasť Košice - okolie, Košice - vidiek 

a aj to čo povedal pán poslanec Rovinský je pravda, že je to jedna z mála firiem, ktorá 

má oprávnenie na túto činnosť. Tak pravdepodobne aj využila túto svoju exkluzivitu na 

trhu. Ale opakujem, nebolo to efektívne, hospodárne a čo ste robili pán primátor od toho 

decembra 2018? Mňa to skutočne zaujíma, lebo ja keď si tak zbežne preberiem ten 

harmonogram, tak od januára do apríla sme tu riešili to, ako dostať z Košíc EYOF. 

Súbežne ste riešili od januára približne do júna to, ako dostať do dozornej rady VVS-

sky svojho námestníka pána Gibódu. A pravdepodobne asi nevyšiel čas riešiť väčší 

problém, ktorý vznikol v z.., v tom závetrí a to je práve táto karanténna stanica. Mesto 

teraz dá 16 tis., 15.200,- Eur mesačne minimálne na štyri mesiace, ale keď tak počítam, 

tak november, december, január, február. Je dosť málo pravdepodobné, že za zimné 

mesiace sa urobia stavebné práce, ktoré ste nám tu prezentovali. Tak predpokladám, že 

tá zmluva sa predĺži o ďalšie štyri až šesť mesiacov a z toho mi vyplýva, že mestský 

rozpočet príde o nemálo peňazí, ktoré budeme bohužiaľ musieť vyplatiť vzhľadom na 

zákonnú povinnosť mať tieto služby. A do tretice sa vás opýtam, skutočne by som bol 

rád, už ste nám tu aj povedali, že poviete nám váš harmonogram, aké kroky boli 

podniknuté od januára. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Určite poviem, aj pán riaditeľ povie o procese, koho každého sme 

oslovili, ako ten proces vyzeral. S faktickou nech sa páči, pán poslanec Djordjevič, 
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Rovinský, Burdiga. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Budem reagovať na pána 

poslanca Lesňáka, lebo vlastne on zopakoval tú istú otázku, ktorú som sa pýtal ja, aj 

poslanec Burdiga: že čo sa robilo desať mesiacov, no už, už nedávajme tie isté otázky 

dookola. Možno by bolo chlapské aj niečo priznať osobné, či to už nechám na uvážení, 

čo sa týka nejakého pomyselného sobáša s tou firmou nie je to nič dlhodobé. Reálne 

a objektívne, keď sa na to pozrieme, nemohol byť vykonaný ani prieskum trhu, lebo 

ďalšia služba, ktorá to poskytuje je vo Vranove. Pozrime sa na to trochu aj z pozitívnej 

stránky. Ja viem, že pätnásťtisíc hore dole, to sú veľké peniaze, to sú peniaze, ktoré ja 

zarobím reálne za jeden rok, ale možno budeme milo prekvapení kvalitou týchto 

proste... čo bolo, lebo boli tu aj náznaky ako firma fungovala v minulosti, no fungovala, 

boli rôzne články. Dneska článok sa napíše tak, hentak, jak kto chce. Dajme šancu, 

možno bude dobre. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Lesňák, opakovane ste použili 

termín, že primátor zvýšil dvojnásobne cenu. To je bohapusté zavádzanie, pretože nie 

primátor zvýšil cenu, ale na trhu relevantnom, nebol nik iný, žiadna lepšia cena nebola. 

Čo sa týka, ja poviem... (pozn.: diskusia mimo záznam) ...ešte pokračujem chvíľu. 

Samozrejme... Prosím? (pozn.: diskusia mimo záznam) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poviem vám úprimne, pán Djordjevič, pýtal. A preto celý deň 

sme rokovali, rokovali do nemoty a pán Hudák už bol taký zúfalý, že kývol rukou.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Možno, vtedy by vyšiel ten Vranov lacnejšie, 

lebo aj ten Vranov pýtal dajakú cenu, ale keď u každého kadáveru, u každého psa, 

u všetkého by sme museli absolvovať cestu do Vranova, tak myslím, že to by sa trošku 

na cestovnom predražilo. Čo je samozrejmé, že sa hľadali také riešenia, ktoré by boli 

v Košiciach alebo v bezprostrednom okolí. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga, nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Doplním pána ešte Lesňáka. Určite tak ako bo 

tu už aj odznelo, bolo by veľmi zaujímavé ak vedieť ako bolo realizované samotné 

obstaranie tej služby, ale to v poslednom príspevku sa obrátim určite na hlavného 

kontrolóra. Len tak na okraj, pán primátor teraz som sa pýtal pána Hudoka, Hudáka 

nepýtal tridsať, dvadsaťosem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bavíme sa všetci. Aspoň vidíte, že som urobil čo som mohol 

a nepodelil som sa s ním o províziu napr. ale bojovali sme do poslednej chvíli. 

Oddelenie životného prostredia, celý deň nám pán Hudák venoval, aby sme ho 

pomaličky, salámovou metódou, už to teraz môžem povedať, dotlačili a preprosili 

doslova preprosili, lebo ja to vnímam tak, že on prišiel nakoniec s tým, že nám tú službu 

nakoniec poskytne a ráno to tak vôbec nevyzeralo. Čiže keď už sme to takto ďaleko 

zašli, tu verejne mu môžem v tejto chvíli poďakovať, že nás podržal alebo mňa podržal, 

kľudne to môžeme aj takto povedať, že ma podržal. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dámy a páni, len pre ilustráciu pokračujem vo 
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včerajšom článku. V Prešove hynie ročne stodvadsať až stošesťdesiat zvierat. Mesto 

Prešov to stojí ročne 5.600,- Eur. Zabezpečuje to veterinárna nemocnica Dúbravka 

z Prešova. Cena je stanovená na 117,- Eur za jedno prevzaté zviera atď., atď. Mesto 

Bratislava, ktoré je trošku väčšie, platí ročne 12 tis. Eur mesačne, áno čiže, okolo 

pardon okolo stodvadsať, desaťtisíc eur mesačne, čiže okolo 120 tis. Eur, pri tejto sume 

my zaplatíme podstatne viac aj. To sú informácie, ktoré predpokladám, že pani 

redaktorka mala relevantne overené. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták k diskusii. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Na začiatok budem trošku taký osobný. Celé to čo 

sa deje okolo asanačky v roku, celý tento rok považujem za veľmi zlý príbeh a vlastne 

je to taký príbeh plný ukážok neschopnosti vedenia mesta, bohužiaľ na čele 

s primátorom, ktorý od úplného začiatku ignoroval svoj poradný orgán, čiže Radu 

primátora na ochranu zvierat, ktorej som ja členom, ale aj vlastných aktivistov. Čiže to 

je odpoveď pre Ďoďa Karabina. A ja som na, musím povedať pravdu úplne z toho 

sklamaný, pretože ak by tu v tomto meste fungovala normálna komunikácia, dali by sa 

tu robiť myslím, že zaujímavé veci. A čo sa týka karantény a asanačky, hovorím 

k pánovi primátorovi, ktorý ma teraz nepočúva, je to akože,... (pozn.: diskusia mimo 

záznam) ...no počkám, dokým sa vykecajú chlapci. Dobre. A čo sa týka vedenia mesta 

aj pána primátora, je toto absolútna ukážka zlyhania riadiaceho procesu, pretože keď 

viem, že k 31. 10. som povinný niečo spraviť, tak si urobím harmonogram, čo musím 

robiť v septembri, v júli, v máji, vo februári atď. Od marca chodili návrhy aj z tej Rady, 

ktorú Ty si tak nemal rád pán primátor. Už v marci a v a.. v marci ti bol navrhnutý 

kontajnerový spôsob riešenia, pretože ja osobne Jarmočnú, v súčasnej dobe ako je 

prezentovaná, že je to dočasné riešenie na dva roky, nepovažujem to za správny údaj, 

pretože investovať niekde 300 tis. Eur na to, aby to slúžilo dva roky a potom nikto nevie 

čo ďalej, čiže medzitým budeme stavať zase niečo iné, ktoré bude stáť tiež tristotisíc, 

čiže sa bavíme o úplne iných číslach. A preto ma zaujíma, odkiaľ budú tie peniaze, 

o ktorých sa tu teraz bavíme, pretože my sme doposiaľ nič neschvaľovali ako poslanci 

mesta. A to už nechcem riešiť to, aký bude systém financovania celého systému v roku 

2020 vrátane útulkov a občianskych združení, bez ktorých daný systém nemôže 

fungovať a nebude fungovať, lebo občianske združenia a útulky minulý rok umiestnili 

od sedemsto do osemsto psov za rok. Bez nich to nebude fungovať a oni vôbec nie sú 

napojení na tento systém. A posledná vec, mám pocit, že štyri koterce budú málo. 

Vďaka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. 

  

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Doplním Zdenka Liptáka. Presne tak ako to 

povedal. K celému tomuto predraženému riešeniu karanténnej stanice na Jarmočnej 

ulici, sme dospeli jednoznačne neschopnosťou vedenia tohto mesta. Prepáčte pán 

primátor, konkrétne vašej a pána Čopa, keďže v konečnom dôsledku ste to mal na 

starosti vy. Osobne si myslím, že ste zámerne odďaľovali konečné riešenie, ktoré ste 

mali Radou ponúknuté od začiatku roka. Tým, že ste nekonali niekoľko mesiacov, 

dostali ste mesto do časovej tiesne a samozrejme, že pán Hudák si mohol dovoliť na 

rokovaní vám povedať, že chce dvadsaťosemtisíc. To sa mu ani nedivím. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: A môžte rovno diskutovať. 
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p. Burdiga, poslanec MZ: Takže budem pokračovať. Určite mám otázku na hlavného 

kontrolóra mesta. A týmto by som rád, touto cestou vydal priamo podnet na vykonanie 

kontroly zmluvného vzťahu s firmou TD ohľadom, s ohľadom na jej zákonnosť, 

účelnosť a hospodárne nakladanie s prostriedkami mesta a taktiež na celý proces 

obstarania služby poskytovania veterinárnych asanačných služieb. Viem pán kontrolór, 

že máte úplne iný plán úloh atď. Ale keďže zmluva bola uzatvorená, len s platnosťou do 

konca februára, tak ak by bolo možné vykonať túto kontrolu a dať nám k nej stanovisko 

ideálne do 12. 12. 2019 na MZ. Samozrejme chápem, že je to šibeničný termín a máte 

úplne iné úlohy, ale toto je dosť značné plytvanie prostriedkami mesta. A zároveň by 

som chcel doplniť, že tuná vzniká a neviem či si to niekto uvedomuje, tým, že my 

nemáme zazmluvnenú celú službu, aj keď pán primátor povedal, že mačky síce 

v zmluve nie sú, ale TD-čko to robí, ale moment tu sa nejedná len o psov a mačky, ale 

aj o ďalšie zvieratá, zákon a mesto si neplní svoju zákonnú povinnosť. Čiže vôbec by 

ma neprekvapilo, ak by sa našiel nejaký dobrák a podal by na mesto, resp. na primátora 

mesta niekoľko trestných oznámení v súvislosti so všeobecným ohrozením zdravia, 

v súvislosti so šírením nákazlivej choroby zvierat alebo so zanedbaním starostlivosti 

o zvieratá. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vidím, že ste pridali do tempa, pán poslanec. Pán kontrolór, vás 

vybavíme ako prvého, nech sa páči.  

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: V prvom rade poprosím pána poslanca, aby tento podnet 

buď prišiel na Útvar hlavného kontrolóra spísať, aby sme ho mali v písomnej podobe, 

resp. poprosím o písomnú podobu podnetu. A tá prvá otázka? Ospravedlňujem sa, teraz 

som nezaregistroval. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Oprávnenosť, hospodárnosť, efektívnosť. 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Môžem jednoznačne povedať, že keď by, keď by som sa na 

to pozrel ako neznalý problematiky a nevedel by som o čo sa jedná, no tak hneď 

okamžite poviem, že považujem to za nehospodárne a za neefektívne, keď služba, ktorá 

bola vykonávaná doteraz za necelých osemtisíc skočí na pätnásťtisíc. Na druhej strane, 

aby som mohol takéto niečo aj potvrdiť alebo opačným spôsobom inak vysvetliť, tak 

naozaj to vyžaduje kontrolu. V každom prípade pre mesto takéto riešenie znamená vždy 

zvýšené výdavky a otázka naozaj je na mieste, že či sú opodstatnené z pohľadu tých 

argumentov, ktoré, ktoré tu teraz odzneli. V každom prípade sa Vašim podnetom 

venovať budem a budem sa nimi zaoberať. A skúsime to urobiť do 12. 12. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán kontrolór. Pán riaditeľ vysvetlí, aké sme mali 

možnosti a prečo to nemôžme robiť za 7.500,- Eur. Pán riaditeľ, teda pardon. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovo. V každom prípade musím reagovať na veci, ktoré 

tuná boli povedané. Hneď na začiatok musím chlapsky priznať, že sme vybrali pre 

mesto najvhodnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie, ktoré v danom okamihu 

bolo k dispozícii. Treba si uvedomiť jednu podstatnú vec, že mesto rokovalo so 

všetkými potencionálnymi dodávateľmi služby, o ktorej sa tuná bavíme, ktorí v danom 

čase disponovali príslušnými povoleniami v súlade s legislatívou platnou od 1. 11. 

Vzhľadom na dané skutočnosti, musím povedať, že nebolo príliš z čoho vyberať, 

pretože keď si zoberieme tak v košickom a prešovskom kraji, a ak sa nemýlim, sú štyri 

subjekty, ktoré k danému dátumu spĺňajú požadované legislatívne parametre. Čo sa týka 
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vlastne banskobystrického, nie je žiadny. Najbližšie ďalšie sú Žilina, Bratislava. Keď aj 

spomíname tuná, nejakú službu, ktorú robí Prešov, tak poviem na rovinu, odchyt nie je 

realizovaný v súlade s platnou legislatívou, keď už sa bavíme o týchto veciach. A to aká 

je situácia v meste Košiciach, áno je kritická, je kritická hlavne z toho hľadiska, aká 

mediálna, aké mediálne vášne boli okolo tejto služby spustené a preto, preto aj 

akékoľvek rokovania s prípadnými dodávateľmi vlastne narážali na neochotu, alebo dá 

sa povedať veľkú zdržanlivosť prípadných poskytovateľov tejto služby viesť čo i len 

rokovania. Preto by som sa chcel aj touto cestou poďakovať spoločnosti TD za ich 

veľmi konštruktívny prístup a riešenie, ktoré sme hľadali tak, aby sme vyriešili nielen 

poskytovanie našej zákonnej povinnosti, ale aby sme aj vyriešili a riešili prípadné 

pochybnosti verejnosti voči jednotlivým náležitostiam, ktoré táto služba obnáša. Preto 

je vlastne do tohto procesu zapojená aj mestská polícia, ale je to v záujme preukázania, 

že mesto si svoju službu plní v súlade s platnou legislatívou a príslušným zvieratkám, 

a s príslušnými zvieratami sa nakladá tak, ako to zákon vyžaduje. A čo sa týka vlastne 

ďalších narážok, či je táto služba drahá alebo lacná, tak porovnávať to s, s cenami, ktoré 

boli pred platnosťou tohto zákona je scestné, pretože vlastne úroveň alebo legislatívne 

požiadavky na túto službu alebo tieto služby boli úplne v inej rovine ako je to dneska. 

Vo všeobecnosti môžem povedať, že aj pripomienky, ktoré tuná padajú na nás v tomto 

okamihu sú, povedal by som značne schizofrenické, lebo na jednej strane vytýkate, že 

mesto sa pripravuje na danú službu a chystá zariadenie, ktoré bude spĺňať všetky 

legislatívne požiadavky. Na druhú stranu je nám vytýkané, že sme uzavreli zmluvu 

s poskytovateľom, ktorý tieto služby vie poskytovať. Tak otázka teraz znie: chceme 

uzavrieť službu s poskytovateľom na dlhodobo alebo máme požiadavku mať vlastné 

zariadenie, ktoré bude spôsobilé poskytovať danú službu vo vlastnej réžii a pod 

vlastnou kontrolou? Tu si navzájom protirečíme, áno, a protirečia si mnohí poslanci vo 

svojich vyjadreniach, takže ja by som toto zhrnul tak, že v danom okamihu, v danom 

čase sme pre mesto našli najvhodnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie. Zároveň 

mesto sa pripravuje na to, aby do budúcnosti mohlo poskytovať danú službu vo vlastnej 

réžii a pod priamou kontrolou tak, aby zabezpečilo služby plne v súlade s platnou 

legislatívou a k tomu zabezpečilo aj primeranú kontrolu verejnosti tak, aby nevznikali 

do budúcnosti akékoľvek pochybnosti ako sa nakladá so zvieratami na území mesta. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh? 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Kolegovia, opätovne podávam 

procedurálny návrh na ukončenie diskusie v tomto bode. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 29 - za: 19, proti: 6, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý, pokračujme v otvorenej 

diskusii, kde s faktickou vystúpi pán poslanec Burdiga, Jakubov a pán poslanec Lipták. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. S faktickou na riaditeľa pána Čopa. Práve 

naopak, pán Čop, poslanci mesta, Rada primátora pre ochranu zvierat  mala od začiatku 

jasno, zdôrazňujem jasno v návrhu riešení. My sme celé, teda celé riešenia predkladali 

opakovane hovorili sme o tom aké, aký návrh riešenia máme. Nakoniec je tu, sú tu aj 

niektorí členovia Rady. Vieme ho doložiť, máme chronologicky všetky veci 
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spracované. Primátor mesta nás stále ubezpečoval o tom, že to bude kvázi pevné 

riešenie, čo sme samozrejme, že akceptovali. Ale upozorňovali sme ho zároveň na to, že 

čím sa dostávame bližšie k októbru, tým sme vo väčšej časovej tiesni a keď už sme sa 

blížili k tomu, že by to bolo riskantné, tak sme začali opätovne trvať a presadzovať 

karanténnu stanicu kontajnerového typu. Čiže my sme od začiatku hovorili o tom aké 

riešenie, nepomerne lacnejšie riešenie aj čo sa týka zriadenia karanténnej stanice a tým 

pádom by nebola drahá zmluva s firmou TD, lebo mesto by to prevádzkovalo.    

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov s faktickou asi na pána riaditeľa.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán riaditeľ, vaše 

vystúpenie malo byť vecné a nie demagogické. Ak tu padali nejaké narážky, tie narážky 

vychádzali buď z toho, čo bolo zverejnené v médiách alebo zo skúseností pani 

poslankýň alebo pánov poslancov. A vyprosím, si za celý poslanecký zbor, že tu máme 

schizofrenické nápady. Pán, riaditeľ, ste riaditeľ tejto inštitúcie, chovajte sa tak. Toto 

nie je komerčný subjekt, ktoré ste riadili v minulosti a vieme ako dopadli. Riadite 

inštitúciu, ktorá disponuje verejnými zdrojmi a my sme zákonodarný zbor tejto 

inštitúcie, tak si  to uvedomte po roku.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo, pán riaditeľ, chcem sa opýtať, 

koľkokrát ste si prečítali zápisnice z Rady primátora mesta Košice na ochranu zvierat. 

Tam ste mali odpovede na vaše otázky, pretože nikto tu nerieši to, čo sa udialo od 1. 

11., ale ja osobne tu riešim to, čo sa udialo do 1. 11. za posledných desať mesiacov 

a tých desať mesiacov ja považujem za absolútne zlyhanie zo strany vedenia mesta. 

Dostali ste kopu návrhov, dostali ste spôsob kontajnerového riešenia. Ten návrh bol 

robený tak, že firma, ktorá by dodala kontajnery bola, bol, bola vybratá z troch firiem. 

By mesto splácalo tieto kontajnery dva roky, aby sme vlastne nezasušili mestský 

rozpočet. Vyzývali sme vás, aby ste urobili výberové konanie aspoň trojmesačné na 

veterinárneho lekára, ktorý by prevádzkoval dané karanténne zariadenie, ktoré by 

patrilo mestu. Atď., atď.. Mali ste všetky riešenia, dneska by sme sa tu vôbec nemuseli 

baviť o tých veciach a všetko si v kľude mohlo robiť mesto Košice. Čiže z vašej strany 

to čo ste hovorili, bohužiaľ sú to len výhovorky o tom, prečo sa to nedalo lepšie. 

Vďaka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, skúste sa držať časového rámcu udalosti, ja vám ho 

za chvíľku pripomeniem, lebo preháňate. Nech sa páči pani námestníčka. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa vám 

poďakovať všetkým, že sme si odsúhlasili koniec diskusie. V tejto chvíli chcem 

skonštatovať, že priestor, ktorý sme venovali diskusii, ktorá sa týka ochrany, ochrany 

zvierat je dlhší ako priestor, ktorý sme venovali službe alebo teda ľuďom bez domova. 

A je mi úprimne ľúto, kto, že poslanci ktorí tu teraz tak vehementne diskutujú 

k otázkam karanténnej stanice a k otázkam ochrany zvierat, nediskutovali v prospech 

ochrany ľudí bez domova. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Burdiga.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani viceprimátorka, je mi to naozaj ľúto, čo 
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ste teraz povedala. Lebo na rozdiel od ľudí si zvieratá nedokážu pomôcť samé 

a predchádzajúce zastupiteľstvá, či už to bolo za Rašiho alebo ďalšie, na túto 

problematiku zväčša kašlali. Čo sa týka sociálnej oblasti, opakovane sa tejto téme 

venujeme, nakoniec aj dnes sme mali body toho sa týkajúce a myslím si, že práve 

vďaka KDH, nie je jediné zastupiteľstvo, kde by sme veci podobného charakteru 

neriešili. Tak nemyslím, že naozaj táto Vaša poznámka bola korektná. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ľudská bytosť bez domova si nevie pomôcť. My 

sme dostali dar, tento dar týmto ľuďom nebol daný a je našou psou povinnosťou ľuďom 

pomáhať. A vôbec Váš príspevok nebol na úrovni. Pán poslanec Lipták.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Pani námestníčka, sklamem ťa, trafila si úplne vedľa. Dokonca ja 

som na podporu Charitného domu na Jarmočnej napísal aj blog a článok, prečo budem 

hlasovať „za“. Čiže si vyprosím tieto invektíva, tieto dosť podpásovky, pretože nie sú 

namieste. Najprv si treba preveriť, kto ako hlasoval, potom treba podpásovky strieľať. 

Čiže poprosím odpoveď na moju otázku, keď Jarmočná bude stáť tristotisíc a popri tom 

chceme stavať nejaký, nejakú trvalú karanténu, ktorá bude tiež stáť minimálne 

tristotisíc, chcem vedieť z čoho to bude financované, kde je to v akčnom pláne a či to 

bude v rozpočte mesta Košice a kedy budeme tieto dve sumy schvaľovať, vďaka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickou pani poslankyňa Adamčíková, pán 

poslanec Burdiga dvanástykrát a pán poslanec Knap.  

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Nechcela som reagovať, ale 

musím sa pridať k pani námestníčke, lebo porovnávať ľudí a zvieratá sa mi zdá 

nemiestne a nehorázne. Nič v zlom, zbožňujem zvieratká, ale porovnávať ich s ľuďmi, 

takže tiež sa zastávam, čo povedala pani námestníčka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Myslím, že ste to vytrhli z kontextu. 

Samozrejme, že to nebolo tak myslené, ako vy ste to veľmi trefne otočili jedna aj druhá 

strana, ak sa jedná o charitný dom aj ja som... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ani my to s tými psami nemyslíme zle. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: To ja netvrdím.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale kto chce psa biť, palicu si nájde. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. To ja netvrdím, pán primátor. Čo sa týka 

charitného domu, myslím, že sme sa opakovane a mali sme X stretnutí aj s Vami, pani 

viceprimátorka, o tom, kde sme sa vyjadrili, že túto vec podporujeme. Dokonca som aj 

za charitný dom hlasoval. Ja za to nemôžem, že následne mesto si nesplnilo uznesenie, 

ktoré sme mu dali do ďalšieho zastupiteľstva a potom ten bod neprešiel. Nikdy som sa 

nevyjadril tak, že nepodporujem bezdomovcov, ľudí a ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. 

Ako prepáčte, ale toto mi vkladať do úst je naozaj nemiestne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap s faktickou na pani námestníčku. 
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p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, chcem sa vyjadriť takisto. Myslím si, že to 

ste riadne prestrelili pani námestníčka a poviem aj prečo. Druhýkrát mesto urobilo tú 

istú chybu. Pripravilo niečo a nedebatovalo s nami vôbec. O nás, bez nás. My sme za 

dobré projekty, len musíte s nami hovoriť. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Problematiku ľudí bez domova nebudem ďalej otvárať 

a komentovať. Je to mimo témy, presne. Pani Kottferová je pripravená, určite ešte 

padne nejaká otázka v rámci faktických. Skúsim zodpovedať to, čo tu bolo povedané. 

Nemám informáciu o tom, že by niekto povedal, že karanténna stanica by stála 300 tis. 

Eur. To sa tu niekde vyfabulovalo, teraz v týchto chvíľach a otáčame demagogicky opäť 

ceny. Riešenie, stále riešenie pre mesto Košice bude náročné, pretože mesto 

nepotrebuje, nebude potrebovať v budúcnosti dvadsať kotercov, štyridsať kotercov, sto 

kotercov. Tým, že zviera nájdené sa po troch mesiacoch stáva majetkom obce, mesta, 

domnievame sa, že kapacity, ktoré musíme do budúcnosti nastaviť v horizonte rokov, 

pretože postupne budeme naše zariadenia napĺňať, bude tzv. trošku s prehnaním 

nekonečná. Riešenie stále, si dovolím odhadnúť na úrovni milión Eur. Lebo my 

nepotrebujeme, nám nepomôže pätnásť kotercov v Haniske, keď postavíme nanovo. Tie 

čísla, ktoré vidíme aj  v Bratislave, prípadne aj v Prahe a zmenou tohoto zákona budú 

rásť a my tie zvieratká v istom momente nebudeme, kde mať dávať. Jednoducho trh sa 

naplní, tí čo chcú pomáhať budú pomáhať, ale žiaľ systém je taký, aký je. Samozrejme, 

my sa musíme sústrediť na to, aby sme v osadách robili všetko pre to, aby nám nové psy 

neprichádzali do mesta, aby sme nastavili kastračný systém a urobili všetko to, čo bude 

v budúcnosti eliminovať. Čiže naša práca by sa mala držať aj v novej rovine, ktorá tu 

v minulosti nebola nikdy komunikovaná. Čiže riešenie, poriadne riešenie nebude lacné 

a treba sa naňho pripraviť a treba sa pokúsiť nájsť viaczdrojové financovanie. Robil 

som si niektoré poznámky. Pán riaditeľ vysvetlil, že od Košíc po Žilinu, nebolo s kým 

komunikovať, s kým tieto zmluvy uzavrieť. 31. decembra 2018 som podpísal zmluvu so 

spoločnosťou Veterina, ktorá ak sa nemýlim začala byť platná 1. januára 2019, teda 

môžeme obecne hovoriť o tom, s tým súhlasím, že mesto desať mesiacov vedelo, že 

uzatvára zmluvu na desať mesiacov. Rozmýšľali sme, nakoľko ja nemám dostatok 

vedomostí o tom ako sa v tom januári, ako sa vysporiadať s touto problematikou a ako 

sa s ňou, ako ju vyriešiť. Jediný rozumný nápad, ktorý, ku ktorému sme dospeli aj spolu 

s oddelením, ktoré má túto problematiku na starosti je, že musíme si privolať 

odborníkov. Preto sme iniciovali vo februári, marci rozhovory, tému, rozmýšľali sme 

ako to urobiť a 15. marca sme vygenerovali, myslím štatút sa to volá, ma opraví pani 

Kottferová, keby som náhodou povedal nejakú nepresnosť, kľudne ma prosím opravte 

aby, aby nás niekto neťahal za slová, že sme povedali nesprávnosť. Sme vygenerovali 

štatút a povedali, okey poďme hľadať ľudí, ktorí nám s touto tematikou pomôžu, 15. 

marec. Museli sme nájsť ľudí, ktorí boli ochotní akceptovať tento štatút a s nami 

komunikovať. Do poradného orgánu, opakujem poradný orgán. Poradný orgán nie je 

komisia, ktorú stanoví MZ a ktorý vykonáva úlohy a komentuje a pripravuje podklady 

na to, aby sa MZ rozhodlo s odborným nadhľadom, nie len s tým osobným a aby tie 

komisie dali do toho čosi viac. Je to poradný orgán, kde mesto, primátor hľadá ľudí, aby 

mu vybilancovali tie otázky, na ktoré nemá jednoducho odpoveď a nemá ani medzi 

kolegami dostatočne odborného garanta. Tu sa natíska otázka, prečo mesto Košice za X 

rokov nenašlo odborného garanta, ktorý by pre mesto Košice pracoval a tieto 

problematiky riešil, pretože zmena zákonu nenastala v decembri 2018 po mojom 

nástupe, ale nastala skôr. Aj bývalé vedenie mohlo v tejto problematike niečo začať 

robiť. Teda vymenovali sme členov, členom, členom týchto, tohto poradného orgánu je 

pani prorektorka Univerzity veterinárneho lekárstva, pani psia ombudsmanka a naše 
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občianske združenia: Únia vzájomnej pomoci, občianske združenie Srdce pre mačky, 

Psy ulice, Malá farma a poslanci: pán poslanec Lipták a pán poslanec Burdiga v danom 

čase. V apríli sme diskutovali o tom, nakoľko sme niekedy koncom februára schválili 

rozpočet a som veľmi rád, že sme prijali v rozpočte možnosť navýšiť pre občianske 

združenie pre pomoc občianskym združeniam, aby svoju prácu vykonávali lepšie, 

kvalitnejšie a mali dosť peňazí na svoju prevádzku, sme zvýšili z 8 tis. Eur na sumu 50 

tis.. V apríli sme sa prvotne zaoberali tým, akým kľúčom, transparentným kľúčom, 

správnym kľúčom týchto 50 tis. Eur rozdeliť. Od týchto peňazí sme zároveň aj 

očakávali to, že diskutujeme, spoznávame sa a hľadáme riešenia. Našli sme kľúč pre 

všetky občianske združenia v našom meste, ktoré mali v danom čase rozhodnutia, 

povolenia a boli súčasťou nášho stola. Ak náhodou nejaké občianske združenie nie je 

súčasťou tohto poradného orgánu a malo by záujem aj v tejto veci, veľmi rád prijmem, 

ak prídu, aby sedeli pri našom stole. Pretože ak chceme zvládnuť problematiku psov, 

potrebujem združovať tieto združenia. Verím, že aj v ďalšom rozpočte sa nám podarí 

nájsť o pár peňazí viac ako tých päťdesiattisíc, aby sme mohli rozdeľovať viac, aby oni 

svoje kapacity budovali a pomáhali nám potom s umiestňovaním zvierat. Nie je pravdou 

pán poslanec Lipták, že ste v marci prišli s kontajnerovým riešením, nebolo to ani 

v apríli, ani v máji. Nejaká diskusia, prvá diskusia o tom, ako by sme to mohli riešiť, 

prebehla v lete. Zároveň som si vybral zápisnice, aby som nemusel, bolo tých stretnutí 

päť alebo šesť, nerátal som teraz. 24. 9. komisia a to súvisí aj s tým, prečo nám dnes 

spoločnosť Veterina nerobí služby za 7.500,- Eur je, že Rada primátora pre ochranu 

zvierat, berúc na zreteľ svoj osobitný záujem na empatickom zaobchádzaní so 

zvieratami v súlade  s príslušnými právnymi normami, pardon, a to na každej úrovni 

výkonu poskytovaných služieb. Počnúc odchytom, prepravou, ustajnením a následnou 

starostlivosťou o zvieratá, dôrazne neodporúča predĺžiť zmluvný vzťah 

s prevádzkovateľom karanténnej stanice Veterina, s.r.o. s pánom doktorom Kráľom. 

Týmto sme si my definitívne zavreli možnosť, možno predĺžiť zmluvu a robiť to 

o polovicu lacnejšie, o čom bola polovica tohto bodu, kedy sme diskutovali. Zároveň 

Rada prijala odporúčanie, kde odporúča primátorovi mesta Košice zrealizovať dočasnú 

karanténnu stanicu, rozprávame o dátume 24. september ako bolo prezentované na 

rokovaní dnešnej Rady primátora pre ochranu zvierat, teda o kontajnerovom spôsobe. 

27. september, áno v lete sme sa na tú tému bavili a v septembri sme to odhlasovali. 

V auguste z vás páni poslanci neprišiel ani jeden na túto Radu. Mimochodom pán 

poslanec Lipták, ja som vám osobne poslal SMS-ku, aby sme sa v tejto veci stretli, lebo 

ste vyjadrili názor, že nie ste spokojný a do dnešného dňa ste nereagovali. Ale to sme 

riešili na poslednom MZ. Zároveň 27. 9. boli nasledujúce odporúčania: Rada navrhuje 

a odporúča vedeniu mesta v prípade vážneho záujmu o riešenie problematiky túlavých 

zvierat na území mesta, poveriť zamestnanca, ktorý bude mať na starosti túto 

legislatívu. Učinili sme tak, smerom k mestskej polície a k Oddeleniu životného 

prostredia. Rada berie na vedomie informáciu vedenia, že od 1. novembra bude 

asanačnú službu v meste Košice vykonávať Mestská polícia mesta Košice. Rada 

zároveň navrhuje a odporúča, aby vedeniu mesta Košice riadilo a prevádzkovalo vlastnú 

dočasnú karanténnu stanicu či už na pozemkoch, v budovách mesta alebo v prenajatých 

priestoroch. 27. 9. Rada zároveň navrhuje a odporúča vedeniu mesta Košice pripraviť 

koncepciu, stratégiu starostlivosti o túlavé zvieratá na území mesta Košice. Stratégiu 

pripravil jeden z členov a myslím, že bola včera aj na komisii. Rada zároveň navrhuje 

a odporúča vedeniu mesta Košice pripraviť celý legislatívny rámec starostlivosti 

o odchytené zvieratá. Rada zároveň navrhuje a odporúča vedeniu mesta Košice 

pripraviť a zrealizovať výberové konanie v zmysle zákona na zabezpečenie veterinárnej 

služby dočasnej karanténnej stanici pre mesto Košice. Čo sa týka veterinárnej služby, tá 
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sa súťaží, je dnes irelevantná, pretože nemáme budovu, kde by túto činnosť vykonávala 

a túto činnosť na seba prevzala spoločnosť, ktorá nám zmluvne zabezpečuje všetky 

záležitosti s tým spojené. Rada zároveň navrhuje a odporúča vedeniu mesta Košice 

vybrať a zabezpečiť zamestnancov do dočasnej karanténnej stanici, čo sa deje – 1. 

decembra bude pripravená zmena organizačnej štruktúry a návrh organizačnej štruktúry 

bude nám predložený a budete informovaní v, na decembrovom zastupiteľstve. 

O kontajnerovom riešení sme páni poslanci nikdy nerozprávali v marci, ani v apríli, ani 

v máji, ani v júni. Prvú ponuku na kontajnerové riešenie mesto Košice obdržalo, pani 

Kottferová, jún, júl, august ? Jún, písomnú alebo návrh, debata ? Poďte kľudne, nech sa 

páči. 

 

p. Kottferová, vedúca referátu životného prostredia a energetiky: Dobrý deň, ak si dobre 

pamätám, bola to pani prorektorka, ktorá to navrhla a pani ombudsmanka... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale myslím písomnú ponuku od relevantnej spoločnosti, ktorá 

prišla s ponukou, to bol nejaký september. 

 

p. Kottferová, vedúca referátu životného prostredia a energetiky: Písomná ponuka, aha, áno... 

hej. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To, že sme diskutovali o možnostiach.... 

 

p. Kottferová, vedúca referátu životného prostredia a energetiky: Toto čo ja hovorím, je 

diskusia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...o mnohých možnostiach je jedna vec. Prvú písomnú ponuku na 

základe aj augustového stretnutia, na základe pani ombudsmanky Stanovej, aj pani 

prorektorky, obdržali, obdržiavame v septembri, ktorú posudzujeme. Tým sa chcem, 

nechcem sa vyviniť, ale chcem poukázať, že mrzí ma, že sme schopní prekrúcať, 

prekrúcať harmonogram reálne uskutočnených činností a vecí, ktoré sme sami robili 

a nie je to správne. A nakoľko tu bolo zverejnené vyhlásenie, vrátim sa ešte k jednej 

veci. Poradný orgán primátora je orgán, kde si primátor snaží sa obklopiť ľuďmi, ktorí 

v danej veci chcú poradiť a nie ľudí, ktorí na zastupiteľstve hovoria,  že čo oni vedia 

vymyslieť za šesť minút, mesto nie je schopné urobiť za šesť mesiacov. Nie je to orgán, 

ktorý má vstupovať do verejného priestoru a informovať o veciach, kde sa diskutuje, 

rozpráva, kde sa hľadajú riešenia. To je ako keď príde niekto z vás poslancov niekedy  

a teraz naozaj úprimne, za zamestnancom Magistrátu a chce nejaké riešenie a on nemá 

dokončené materiály. Niečo vám, stalo sa to niekoľkokrát, ukáže, takto to máme 

predpripravené, nie je to definitívne. Potom to zverejní a potom nastávajú mnohokrát 

nepríjemné situácie pre všetky strany. Lebo bolo zverejnené niečo, čo nie je definitívne, 

je to pracovná verzia. No a na dôvažok, keď sme klesli tak hlboko a robíme tu 

vyhlásenia. Mrzí ma, ale bola mi doručená zápisnica Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy, kde sa pán poslanec Burdiga pasoval za splnomocnenca mesta 

Košice vo veci psov vo februári, 29., 19. februára 2019. Ak, ak ja mám počúvať 

a rozprávať o trestno-právnej zodpovednosti, prepáčte mi, ale je vysoko absurdné, aby, 

kolegovia prepáčte mi, ste ako poslanci vstupovali do vecí, ktoré vám zákon neukladá 

a neumožňuje a štátnym orgánom sa prezentovali ako splnomocnenci na tému, kde 

splnomocnení nie ste. Nie je to správne. Pán poslanec to vie a ja sa čudujem, že túto 

tému verejne otvára a mohla ostať v utajení. Nie je to správne a nechcel som byť 

osobný, ale aj to je dôvod, prečo pán poslanec už nepôsobí v Rade primátora, ktorá je 
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poradným orgánom a na ktoré mám plné právo si vyberať členov. A dalo by sa o tom 

ešte rozprávať veľa, ale netreba. Je to zbytočné, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán 

poslanec Burdiga s faktickou. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je mi veľmi a úprimne ľúto, že človek, 

s ktorým som spolupracoval, ktorého som podporoval vo voľbách, ku ktorému som 

veľmi intenzívne, si myslím, že svojou troškou prispel, aby bol vôbec na tom poste, 

tam, kde teraz je, dokáže v priamom prenose na zastupiteľstve klamať. Nikdy som sa 

nepredstavil nikde ako splnomocnenec mesta pre ochranu zvierat. Prepáč, pán primátor, 

toto je v zápise a za toto tvoje obvinenie na teba podám trestné oznámenie.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor rozprával si šestnásť minút a 

šestnásť minút o ničom a poviem ti prečo. Pýtali sme sa jasne, že čo robilo mesto desať 

mesiacov. Nepovedal si nič. Hodnotil si Radu. Rada, ktorá je poradný orgán, ktorý je 

zložený z občianskych združení, si pletieš s Magistrátom mesta Košice. Ak niekto mal 

prinášať návrhy riešení, tak to bol práve tvoj magistrát, ktorý ty riadiš s pánom Čopom, 

a ktorý nie je schopný vyprodukovať pomaly takmer nič, ale ty obviňuješ, že Rada 

nebola schopná. Rada mala na základe tých materiálov, ktoré by tento magistrát 

vyprodukoval, ak by toho bol schopný, posúdiť, či ten materiál je dobrý alebo nie. 

A teraz povedz pred všetkými, či v marci si nedržal v ruke návrh kontajnerového 

riešenia karanténnej služby? Nie. Dobre. Ste svedkovia. Okey. Dobre. To som chcel 

vedieť. A ešte jednu vec poviem. Doplním Heňa. Ja som pred voľbami povedal, že tvoje 

áno nikdy pre mňa nebude znamenať áno, a to sa stále potvrdzuje, bohužiaľ. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Myslím si, že sme už počuli viac ako bolo 

plánované, ale ja sa zdržím nejakého obviňovania a len chcem podotknúť, že nielen 

teraz pán primátor rozprával šestnásť minút, ale v úvodnej reči viac ako dvadsaťpäť 

minút, čiže prekonal aj svojho predchodcu Richarda Rašiho, ktorý takéto monológy 

pred a po dokopy štyridsať minút neviedol. Ale pripomeniem vám to nabudúce, pán 

primátor, keď sa budete ponáhľať, ako minule ste sa ponáhľali na tú Jarmočnú zo 

zastupiteľstva a pripomeniem vám to vtedy, keď budeme chcieť prestávku a vy pôjdete 

ideme, ideme, ideme, takže to je ten rovnaký meter. Ale v podstate toto bol len fakt, toto 

nie je žiadne obvinenie, len si to potom na zázname zmerajte, ako dlho ste hovorili, no 

to je celé. Neberte to ako nejaký osobný útok len, len nejaký, len, len, takú drobnú 

poznámočku, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusiu uzatváram a poprosím Návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen Návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie, je celkom 

zaujímavé, že sa bavíme o uznesení, že berieme na vedomie, neviem koľko hodín. 

Takže návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov berie na vedomie 

Informatívnu správu o realizácii karanténnej stanice a zabezpečovaní veterinárnej 

asanačnej služby podľa aktualizovaného predloženého návrhu.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 30 - za: 18, proti: 1, zdržali sa: 9 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 12 

Zámena pozemku v k. ú. Jazero vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej za pozemok v k. ú. 

Jazero vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 12 - Zámena pozemku v katastrálnom území Jazero vo 

vlastníctve Mgr. Evy Krškovej za pozemok v katastrálnom území Jazero vo vlastníctve 

mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho 

usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou. Nech sa páči, k materiálu otváram 

diskusiu. Pán poslanec Burdiga, nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Chcel by som upozorniť, že v tomto bode som v konflikte záujmov. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne príspevky uzatváram diskusiu 

poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 odstavec 2 písmená a), § 9a ods. 8 písmena e) 

zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje 

zámenu pozemku C KN parc. č. 305/366, ostatná plocha s výmerou 623 m
2
 v k. ú. 

Jazero vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej, rod. Toporovej, dátum narodenia: 19.04.1972, 

bytom Wuppertálska 31, 040 23 Košice, LV č. 13709 do vlastníctva mesta Košice so 

sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135, za časť pozemku vo 

vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 31 – za: 26, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 13  

Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby 

„Rozšírenie parkovacích plôch – Šafárikova II, Košice“ z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím, otváram diskusiu. Ak sa do diskusie nikto 

nehlási, nech sa páči návrhová komisia, diskusia uzavretá. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košiciach 

v súlade s § 9a odstavec 9 písmena c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov schvaľuje...  
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p. Polaček, primátor mesta: Treba kričať, máme silné hlasy. Nerád by som bol, ak by sa to 

stalo akýmsi pravidlom, proste fakt sa treba prihlásiť riešiť to hneď nie 20 sekúnd. Nech 

sa páči pán Lörinc, hovorte. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, len mala technická poznámka. Bývalo 

zvykom, že pri takýchto návrhoch sa čítali stanoviská komisií obzvlášť pri predaji 

majetku sa čítalo stanovisko majetkovej komisie, čo som na prvom hlasovaní 

nezachytil, ani v tomto nikto neprečítal stanovisko majetkovej komisie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Táto prax nebola v meste Košice zaužitá, možno inde, ale 

stanoviská sú súčasťou dôvodovej správy. ÚHA nemá námietky, mestská zeleň nemá 

námietok, doprava súhlasí, výstavba súhlasí, neviem mestská časť asi nejaký problém? 

Okej, Západ súhlasí? Čiže všetko fajn, je to súčasťou materiálov a je to vlastne pre 

mestskú časť, čiže verím, že je to v poriadku. Nech sa páči teda všetko? Uzatváram 

diskusiu, pán poslanec Berberich, nech sa páči, návrhová komisia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 9a ods. písm. c) zákona 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov schvaľuje prenájom časti pozemkov registra C KN vedený na LV 

číslo 12576 v katastrálnom území Terasa podľa predloženého návrhu.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 32 – za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 14 

Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

pre Mestské lesy Košice a. s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 14 - Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. Nech sa páči 

otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa do diskusie nikto nehlási, nech sa páči návrhová 

komisia. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov schvaľuje prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy o 

celkovej výmere 200 489 552,95 m² (špecifikovanej v prílohe - tabuľka) za výšku 

nájmu 580.000,- Eur za rok za celú prenajatú výmeru pre Mestské lesy Košice a. s., 

IČO: 31672981, Južná trieda 11, 040 01 Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 

ktorými je zabezpečovanie mimoprodukčných aktivít na území lesa a hlavne na území 

lesoparku, ako aj z dôvodu zabezpečenia spoločenskej funkcie v oblasti ochrany lesa, 

realizácie lesoparkových zariadení, budovania a udržiavania rekreačných zón ako aj 

samotnej koordinácie uskutočňovania zámerov z územného hľadiska.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte. 
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Hlasovanie č. 33 – za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ ja som si vydýchol, že žiadna diskusia nebola. 

Jednalo sa o dosť vážny nájom, čakal som, že vás to bude zaujímať. 
- - - 

 

Bod č. 15 

Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Pavla Rešteia a Lydiu Rešteiovú z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 15 - Prevod pozemkov v katastrálnom území Šaca pre 

Pavla Rešteia a Lydiu Rešteiovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, 

otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram v tomto 

bode diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje prevod 

nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice – časti pozemku registra E-KN č. 1-132/1 

v pôvodnej výmere 1110 m² podľa predloženého návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 34 – za: 27, proti: 0, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, materiál bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 16  

Rôzne 
 

p. Polaček, primátor mesta: V bode Rôzne som sľúbil, že predstúpi pred nás aj pani už nová, 

aj keď nie je podpísané uznesenie, riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ). Dohodli 

sme sa, že budeme diskutovať najmä o prevzatí Krematória a cintorínskych služieb 

SMsZ. Pokúsim sa urobiť stručný úvod, ak budú nejaké doplňujúce otázky, pani 

riaditeľka odpovie. 16. novembra SMsZ prevezme správu cintorínu a krematória, 

nakoľko je na to pripravená a má všetky doklady a dokumenty k tomu, aby tak mohla 

urobiť. 18. novembra bude technický deň, kedy nebude možné pochovávať 

v krematóriu a na cintoríne s tým, že od 19., čo je utorok, všetky služby budú fungovať 

pod vedením Správy mestskej zelene. Dnes všetci zamestnanci spoločnosti Requiem sú 

zazmluvnení, veci sú pripravené a sú zamestnancami, aj keď zmluva nadobudne 

účinnosť asi toho 17. - 18. v rámci portfólia SMsZ, okrem jedného pracovníka, ktorý ak 

mám správnu informáciu ešte zmluvu buď nepodpísal alebo nie je k dispozícii. Spor, 

ktorý tu nastal je, že spoločnosť Requiem trvá na tom, aby sme prevzali každé jedno 

hrobové miesto protokolárne. Čo my nevidíme ako podstatné, pretože zákon hovorí 

o tom, že nám takáto evidencia má byť k dispozícii a máme ju dostať. Na druhej strane 

sme spoločnosti vyšli v ústrety, že sme schopní vyčleniť kedykoľvek dvadsať 

zamestnancov, ktorí v priebehu dvoch dní dokážu urobiť všetky tie úkony, ktoré na 

ktoré spoločnosť trvá a ktoré pre nás v tejto chvíli nie sú až tak dôležité. Pretože všetky 
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hroby skontrolovať či sú to všeobecné, obecné alebo či sú to vojenské, či osobnosti 

mesta – máme možnosť to urobiť aj po tomto termíne. Ak spoločnosť na tom trvá, my 

sme pripravení a vieme to urobiť v priebehu dvoch, troch dní. Horšia informácia je tá, 

že odborný posudok na pece dáva nám odpoveď na to, v akom stave sú. Jedna pec je 

odstavená. A druhá pec – jej opotrebovanie je nad 80 percent, teda jej funkčnosť je na 

nejakých 20 až 30 percent, ma opraví pani riaditeľka, keď som sa pomýlil. Zmluva 

hovorí o tom, že spoločnosť, ktorá nám po desiatich rokoch odovzdá službu alebo 

jednoducho zinventarizuje službu, zariadi, aby pece boli vo funkčnej kvalite na úrovni 

50 percent. Čo nie je a zároveň čo vnímame ako problém. A ako druhý problém, a to už 

táto diskusia tu prebehla, dnes nemáme informáciu, akým spôsobom sa táto spoločnosť 

vysporiada s odovzdaním nájomného, ktoré vyzbierala od obyvateľov, od platiacich 

ľudí za hroby mestu Košice. Je pravda, že táto časť nie je dostatočne ošetrená 

v zmluvných podmienok podmienkach. Čo je podstatné, SMsZ je pripravená, má 

nakúpený majetok, zazmluvnených ľudí a 19. novembra všetky služby budú 

spoločnosťou zabezpečované. Držme im palce, aby to dobre dopadlo, určite na každej 

ceste môže nastať nejaký zlomový okamih, nejaký problém. Ale tie eliminujeme 

a v tejto chvíli nevidíme žiadne prekážky, ktoré by bránili SMsZ k výkonu tejto novej 

činnosti. Nech sa páči, otváram diskusiu a poprosím rovno pani riaditeľku, aby si robila 

poznámky a potom naraz zodpovedala všetky otázky. Nech sa páči, p. poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja, pán primátor, ako nie ku pani Ing. 

Popríkovej, s tou máme veci vyjasnené. Ale sa len chcem opýtať v rámci zimnej 

údržby? 

 

p. Polaček, primátor mesta: p. Ihnát, môžme sa držať témy, potom otvoríme témy, aby sme 

dodržali v nejakej rovine, keď môžem pekne poprosiť, ďakujem krásne.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Čiže teraz je pani Popríková? Dobre, beriem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsme sa držať cintorínu. Ak sú otázky, viem, že ste dostali aj 

nejaký list. Môžu vzniknúť nejaké pochybnosti, budem rád, keď ich tie pochybnosti 

rozprášime a eliminujeme, aby zbytočne, aby sme boli všetci spokojní, že sme 

pripravení. Čiže pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 

 

p. Hlinka: poslanec MZ: Chcel by som sa opýtať, aká je situácia s evidenciou a preberaním 

vojenských hrobov a významných osobností mesta Košice, ktoré sa nachádzajú 

v teritóriu Verejného cintorína na Rastislavovej a samozrejme aj tie pracovno-právne 

otázky doterajších zamestnancov. Či budú mať možnosť všetci, ktorí majú o to záujem, 

pracovať v novom pracovno-právnom vzťahu k SMZ mesta Košice? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, p. poslanec Djordjevič s faktickou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Ja doplním iba to, že 

samozrejme vo výške to je diskutabilné hovoriť, že čo by bolo férové a čo je zákonné. 

Lebo samozrejme tento podnik sa riadi zákonmi a platy základné má tabuľkové. Čiže 

tam zrejme bude potrebné, aby tí staronoví zamestnanci rešpektovali, ale naozaj či už 

ako človek, ako spoluobčan, ako poslanec, osobne ja za seba, trvám na tom, aby 

zamestnanci jednak neboli nemali žiadnu skúšobnú dobu, lebo je to samozrejme nefér, 

keby napríklad chcel s ním niekto ukončiť, teda keby sa stali nadbytočnými z hľadiska 

zmeny organizačnej štruktúry, hej, aby mali aj následné benefity. To znamená 
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dvojmesačná, pri viac odpracovaných rokoch trojmesačné odstupné. A tak isto aj to, čo 

údajne mesto chce, že tí, čo majú menej ako dva roky síce na trvalo pracovný pomer, že 

to mesto neakceptuje. To nie je fér jednanie. Podľa môjho názoru. Ďakujem. Neviem, 

čo je na tom pravdy, tak mi to bolo povedané, samozrejme. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Mám informáciu, že sa všetci tešia do novej práce, ale pani 

riaditeľka nás bude informovať. Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, keďže sme u bodu rôzne, kde sú aj rôzne 

informácie a mali sme na klube ešte jedno uznesenie... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec môžme sa držať zatiaľ tohto, potom pôjdeme aj na 

iné, nech to držíme v jednom celku. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Potom pôjdem. Dobre. Okey. Jasné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Okey, čiže pani riaditeľka, ak niekto chce na pani riaditeľku, už 

použite prosím faktickú, aby sme udržali diskusiu už možno v iných bodoch, ktoré tu 

chcú zaznieť. Nech sa páči. 

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Tak ešte raz vás pozdravujem a chcem sás 

teda informovať o tom, ako, ako je to zabezpečené. Čo sa týka zamestnancov, tak všetci 

zamestnanci tak, ako nájomná zmluva hovorí, medzi mestom a medzi terajším 

prevádzkovateľom, budú zamestnaní a budú zamestnancami Správy mestskej zelene 

s tým, že dnes 15:22 sme dostali podklady posledného zamestnanca, ktorý príde, aby si 

vedel vybaviť pracovné náležitosti a teda, aby s ním mohla byť uzatvorená pracovná 

zmluva. Robíme všetko preto, aby bola spokojnosť, čo sa týka zamestnancov. Máme 

predĺžené pracovné doby a dokonca budeme robiť aj v sobotu, aby si mohli tí 

zamestnanci, ktorým to nebolo umožnené z firmy terajšieho správcu prísť a vybaviť si, 

pretože máme informácie od tých, ktorí boli nemajú možnosť ani desiatovej prestávky, 

ani obedňajšej prestávky. Nemôžu opustiť proste tento areál. Takže sme boli natoľko 

ústretoví, že sme teda pristúpili k tým predloženým zmenám a práci v sobotu. Určite 

nebude žiadna skúšobná doba. Na tom sme sa dohodli. A momentálne sme žiadali, aby 

nám predložili predbežné zápočty listov, aby sme ich vedeli zaradiť do našich 

tabuľkových platov. Bohužiaľ, toto zatiaľ ešte nie je predložené, čiže sľúbili nám terajší 

správcovia, že sa tak udeje do konca tohto týždňa. Akonáhle toto dostaneme, budeme 

teda zamestnancov zaradzovať podľa platných tabuliek. Ďalší problém, ktorý tam je, je 

tam akože predložiť preukazy zamestnancov, pretože niektoré funkcie, teda práce sú 

tam, také ktoré potrebujú mať odbornú spôsobilosť. Toto sa momentálne deje, ak to 

nebude, máme zabezpečené vzdelávacie stredisko, ktoré nám preškolí ľudí tak, aby 17. 

11. to bolo všetko v poriadku. S terajším prevádzkovateľom je dohodnuté to, že 

v pondelok, teda 18., tak, ako pán primátor povedal, nebude sa pochovávať. Týždeň 

predtým, teda budúci týždeň, dostaneme zoznam pohrebov, ktoré budú utorok, streda, 

štvrtok, teda tri dni dopredu, aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod. Takže, keď 

budeme mať zamestnancov, tých, ktorí robia piatok, tak predpokladám, že budú vedieť 

robiť aj ten utorok a malo by to byť teda bezproblémové. Myslím si, že nemôže dôjsť 

k ničomu, pretože ľudí máme, ľudia sa doslova tak, ako tu bolo povedané a nám 

prezentované, sa celkom tešia. Čo sa týka majetku – dnes sa robia preberacie protokoly 

hnuteľného, ktoré budú s mestom odsúhlasené a majú dokonca týždňa predložiť 

termíny, kedy sa udeje fyzické preberanie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Trošku 
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problém vidíme, čo sa týka vojnových hrobov a hrobov významných osobností. By som 

povedala, že ani nie tak z nášho pohľadu, ako z pohľadu terajšieho správcu, pretože čo 

sa týka vojnových hrobov, prehľad máme, v lete sme robili nejaké práce udržiavacie už 

na týchto hroboch, čiže to je otázka dvoch hodín, len musí byť ochota zo strany 

terajšieho prevádzkovateľa. A čo sa týka významných osobností, je ich asi 880 tých 

hrobov s tým, že zoznam je v abecednom poradí. Včera sme mali stretnutie, terajší 

prevádzkovateľ mal problém, že sa to nedá, je to roztrúsené po celom cintoríne. Z našej 

strany sme urobili takú vec, že sme to prehadzovali, teda tie jednotlivé mená podľa 

parciel, dali sme si tú námahu a ponúkli sme Requiem-u to, že vieme ísť viacerí, vieme 

ísť, povedzme urobíme si brigádu, THP zamestnanci jeden deň a podľa parciel si 

urobíme inventarizáciu. Preberať a konzultovať s nimi budeme iba sporné veci a musí 

byť ochota z ich strany. Mali sa dnes vyjadriť, do tejto chvíle, kontaktovala som naše 

právne oddelenie, nedostala som informáciu, že by sa boli ohlásili. Dostali pokyn, 

mailom ich teda vyzvať a aby sa zajtra k tejto problematike vyjadrili. Čo sa týka pecí, to 

tu už odznelo. Nebudem sa opakovať, čiže asi toľko. Ak sú ešte nejaké otázky, nech sa 

páči. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, no teda, práve tú 

informáciu by som rád potvrdil alebo vyvrátil, ktorá ku mne došla a samozrejme ja ju 

neviem posúdiť, lebo to vie len právne oddelenie a možno pani riaditeľka. No, je 

pravda, že tí, čo mali pracovnú zmluvu na neurčitú dobu a pracujú pre firmu Requiem 

menej ako dva roky, že im Správa mestskej zelene neponúka pracovnú zmluvu na dobu 

neurčitú?  

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Áno, máte správnu informáciu. Totiž sú aj 

zamestnanci Správy mestskej zelene, ktorí sú menej ako dva roky, čiže nemôžeme 

jedných diskriminovať, čiže rovno - jedna k jednej. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Súhlasím, čo sa týka porovnania diskriminácie, nediskriminácie, 

keby mali rovnakú štartovaciu dráhu, ale tento človek má v rukách istotu, hej. No, no 

dobre istotu, áno, pracovnú, svojím spôsobom istotu. Dobu neurčitú. Poraďte sa podľa 

môjho názoru, keď ste ochotná samozrejme s kontrolórom mesta alebo s právnikmi. Ak 

by to bolo možné, si myslím, teraz nebavme sa o nejakom porovnávaní, že kto je 

diskriminovaný, ale pozrime sa na to z tej druhej strany, či je to fér voči tomu človeku? 

Neviem o koľko zamestnancov to ide? Samozrejme, že je to rozhodnutie na vás. Chcel 

som sa i opýtať otázku, že či si beriete na zodpovednosť, ak by boli problémy 

a v podstate s pochovávaním, bola zodpovedaná, čiže v poriadku. Iné nezrovnalosti ma 

až tak nezaujímajú, lebo nie sú tak podstatné. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Rád by som sa opýtal na jednu vec. 

Predpokladám, že Správa mestskej zelene v Košiciach, preberá správu nad verejným 

cintorínom. Doteraz doterajší prevádzkovateľ pohrebných služieb mal cintorín v nájme, 

čo som upozorňoval, že nie je správny stav a užívatelia hrobov boli vlastne 

podnájomníci. 

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Áno. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. A teraz sa stávajú nájomníkmi. Jak bude 

vyriešené to, táto zmena z nájomníka, teda z podnájomníka na nájomníka. No ono to 

vyzerá, akože to srandička, ale to vôbec neni sranda. Pani Verešová. 

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Poprosím, áno pani Verešovú. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že sme odpovedali, že...  

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Ono sa končí, tým pádom, že sa končí 

nájom, končia sa aj tie..., nič iné nezostáva iba uzavrieť podľa mňa nové nájomné 

zmluvy. Postupne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, SMsZ dostala do správy cintorín a krematórium 

a postupne sa budeme s týmito neduhmi vysporadúvávať. Podstatné je, aby sme mohli 

a vedeli v prvom momente ľudí pochovať, následne vyriešili technické veci so 

spoločnosťou Requiem, kde najväčší problém sú dnes kremačné pece. A to je najväčší 

problém a druhým problémom je postupne nastaviť proces, aby všetci tí nájomcovia sa 

dostali pod správu mesta, resp. Správu mestskej zelene, ktorá túto správu bude 

vykonávať. Nech sa páči, pán poslanec Lipták asi už v inej veci. Je takto spýtam sa. Je 

niečo, čo tak nejak by trebalo? Ak nie, pani riaditeľka, ďakujem. Fajn. Ešte pán 

poslanec Lörinc má k tomu niečo. Faktickou skúsime.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, len keď sa spomínajú tie pece a ten 

problém s tými pecami – je teda nejaký plán teraz, ako a v akom časovom horizonte to 

chceme vyriešiť? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani riaditeľka, skúste, aj na koľko percent a v čom je problém 

vlastne. 

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Zatiaľ máme iba odborný posudok 

maďarskej pece, kde je vlastne tá prevádzky schopnosť, to som si aj napísala v 11 až 21 

percent, v rozmedzí 14 až 21 percent, s tým, že tá firma, ktorá to realizovala, odporúča 

budúci rok robiť repas tejto pece. Čo sa týka českej pece, do konca týždňa by mal prísť 

odborný posudok, čiže tu sa ešte momentálne neviem vyjadriť, ale už v rozpočte sa 

rátalo s čiastkou na repas jednej pece. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ešte pán poslanec, pán námestník, nech sa páči ešte k pani 

Popríkovej. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem, ja by som iba chcel 

zareagovať aj na novú pani riaditeľku, už nie poverenú, ale novú riaditeľku Správy 

mestskej zelene a na kolegov poslancov. Za prvé, je to na novej pani riaditeľke, aby 

uvážila ako doterajší zamestnanci týchto cintorínskych služieb sa osvedčia a ako 

budeme s nimi dlhodobo pracovať do budúcnosti a verím, že spravia všetko preto, aby 

preukázali svoju zmysluplnosť pre organizáciu ako je aj Správa mestskej zelene. A za 

druhé, čo sa týka toho dopytu pána Rovinského, my sme schvaľovali v rámci toho, ako 

zverujeme, ako schvaľujeme tie prevádzkové poriadky, sme schvaľovali aj prechodné 

obdobie, kde sme povedali, akým spôsobom postupne prejdú tieto práva na túto 

spoločnosť, aby títo, ktorí si predplatili tieto hrobové miesta neboli ukrátení o to, čo si 
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predplatili.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len vidím tam veľké riziko, keď z dvoch pecí, 

nám jedna nejde a druhá ide na 11 až 21 percent. Teda otázka je, koľko stojí repas takej 

pece kremačnej a koľko stojí nová kremačná pec? Približne aspoň, ak máte nejaké čísla. 

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Hovorili sme, teda telefonicky sme 

v kontakte s tými odborníkmi z Česka, tí tvrdili, že pec, ktorá je česká, by mala vydržať 

ešte aspoň tritisíc tých spálení, tzn., že minimálne jeden rok. Ten repas pece stojí okolo 

120 až 150 tis.. Neviem, no o novej sme zatiaľ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Saxa k tejto téme. Nech sa 

páči. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Ja by som chcel len poprosiť, možno by to bolo veľmi 

zaujímavé pre Košičanov, keď budete teraz sumarizovať hroby významných osobností, 

či by bolo možné ich zverejniť na webovej stránke alebo urobiť nejaký zoznam, pretože 

tiež je to pre históriu Košíc veľmi dôležité, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nevylučujem, pekný podnet. 

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Čisto môj názor, určite nie všetky hroby 

existujú, čiže ak budeme robiť tú inventarizáciu tých hrobov, tak určite bude to 

s fotodokumentáciou a nebude to tajnosť, čiže určite to bude materiál, ktorý bude 

dostupný. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Na pani riaditeľku má niekto, nech zdvihne ruku 

alebo mlčí navždy. Pán poslanec Strojný. Niečo ešte k pani riaditeľke? Nie. Ďakujem 

pani riaditeľka, asi sme tému krematóriá a cintorínskych služieb uzavreli. 

 

p. Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene: Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám tri veci na záver. Chcem sa len vrátiť k tej 

nešťastnej karanténe, lebo som stále nedostal odpoveď na jednu otázku. A chcem len 

pripomenúť, že pán primátor naozaj si rozprával šestnásť minút, kde si chcel vysvetliť, 

čo všetko ste robili ako mesto Košice a nepovedal si ani jeden dátum v tých šestnástich 

minútach, ani jednu činnosť, ktorú robilo mesto Košice za ten čas. Idem k druhej 

otázke, ktorú mám, či tristo alebo dvestotisíc bude stáť prerábka na Jarmočnej, preto 

mám otázku na dve osoby. Jedna je predseda finančnej komisie a druhá osoba je pán 

primátor, z ktorej položky v rozpočte bude čerpaná táto čiastka? A aký máte na to 

názor, či by túto čiastku nemalo schvaľovať MZ vo výdavkovej položke v rozpočte, 

pretože sa nejedná o fazuľky, ale cca o 200 tisíc a viac. A posledná dvojotázka je, kedy 

sa bude slávnostne prestrihávať páska na Jarmočnej ulici na dočasnej karanténe a kedy 

sa bude slávnostne prestrihávať páska na stálej karanténe? Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, doplní vás ešte pán poslanec Burdiga 
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p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Presne tak, veľmi rád by som doplnil Zdenka 

Liptáka. Taktiež by som rád počul odpoveď zo strany vedenia mesta v súvislosti 

s rizikami vyplývajúcimi zo zmluvy s firmou TD, a teda tým, že je tuná veľmi vážne 

riziko, že tá firma nedokáže s ohľadom na desiatky zmlúv, ktoré má zazmluvnenú 

karanténnu stanicu s inými obcami, po poskytnúť plnenie z tejto zmluvy a plus druhej 

zmluvy, kde prenajala celú karanténnu stanicu mestu Košice a popritom ju má 

zazmluvnenú v desiatkach obcí. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja, nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže, keďže sme v bode rôzne, máme ešte jedno 

uznesenie klubu, ktoré som ako predseda povinný prečítať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie?  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Uznesenie, ktoré sme prijali na klube, ale nedávam ho ako uznesenie 

na MZ. Hlasovalo zaňho šesť z desiatich prítomných poslancov a znie takto: poslanci 

mesta združení v poslaneckom klube Košickí aktivisti a nezávislí prehlasujú, že člen 

klubu poslanec Henrich Burdiga, splnomocnený pre vyjednávanie o vysporiadaní 

vzťahov s parkovacou spoločnosťou, ich priebežne o rokovaniach informoval. Zároveň 

informoval aj o fakte, že v čase, kedy malo dôjsť k podpisu Memoranda, mu primátor 

odmietol podpísať dodatok splnomocnenia, ktorý považoval za potrebné pre podpis 

daného Memoranda. Kým však došlo k vystaveniu, EEI získalo neodkladné opatrenie 

súdu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Ja už len pre informáciu, vzhľadom na vývoj činností primátora 

mesta Polačeka, aktuálne, absolútne nezvládnuté riešenie karanténnej stanice a odchytu, 

amaterizmus, s akým primátor nehospodárne obstaral zmluvu službou firmy TD, ale 

taktiež aj s ohľadom na kauzu primátora mesta ohľadom zámeru vykonať forenzný 

audit v dopravnom podniku, ale taktiež s ohľadom na absurdnú snahu primátora, ktorú 

sme dnes videli ohľadom odkúpenia akcií VVS, ale rovnako tak v súvislosti 

s opakovaným a bezdôvodným blokovaním primátora podpisu Memoranda s firmou 

EEI, ktoré mohlo byť s najväčšou pravdepodobnosťou podpísané v mesiaci apríl 2019, 

dovoľte, aby som uviedol, a taktiež samozrejme s ohľadom na blog primátora, kde 

obvinil aktivistov z toho, že sú poslancami Smeru, teda, aby som uviedol, že mi žiaľ 

neostáva iné, ako tu dnes verejne deklarovať, že až do relevantného vysvetlenia 

skutočností, ktoré som uviedol dnešným dňom, primátor stratil moju podporu. Zároveň 

potvrdzujem, že s ohľadom na zavádzajúce obvinenia a hrubé klamstvo, ktoré dnes 

v závere MZ uviedol primátor Polaček na moju adresu o tom, že som zneužil funkciu 

splnomocnenca mesta Košice, na neho podám trestné oznámenie za poškodzovanie 

môjho dobrého mena a budem žiadať ospravedlnenie súdnou cestou. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec. Nech sa páči, pani poslankyňa 

Adamčíková, pardon. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Som zaskočená, takže neviem ani rýchlo reagovať.  
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p. Polaček, primátor mesta: Dostanete - máte 10 sekúnd navyše. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: No dobre. Áno. Ja by som chcela, nepatrí to síce na 

zastupiteľstvo, ale chcela by som upozorniť na taký problém, ktorý sa stal, že som 

spadla. Tak chcem upozorniť na schody smerom hore aj na jednej aj na druhej strane – 

sú tam diery, prekryté kobercom, aby sa to nestalo aj niekomu inému aj s horšími 

následkami. A nie som prvá, hej, takže, no... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale kde? 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Horné tri schody, aj na druhej strane hore tri schody. Sú tam 

priehlbiny a prekryté kobercom, čiže môže sa to stať hocikomu inému. To je len tak, 

akože aby do budúcna by som chcela poprosiť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hospodárska správa počula, bude to riešiť. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: No a potom by som sa mimo toho chcela spýtať, ako je to 

s realizáciou vytypovaných prechodov pre chodcov, ktoré sme ako mestská časť dávali? 

Pretože na KVP už bolo viac nehôd, a dokonca aj s úmrtiami. A taktiež by som sa 

chcela spýtať na semafor, ktorý bol vraj schválený a nebol realizovaný na 

Starozagorskej, kde tiež bola práve posledná dopravná nehoda. A keďže som šofér 

a chodím aj v nočných hodinách, tak ma zaujíma aj osvetlenie, či sa bude riešiť 

v mestských častiach, pretože u nás je katastrofálna viditeľnosť. Ďakujem pekne za 

odpoveď. 

 

p. Polaček, primátor mesta: O.K., poprosím pána riaditeľa, určite bude presnejší, aby 

nevznikol nejaký problém. Čiže, jedna otázka bola prechody, druhá otázka bola 

semafory. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Čo sa týka semaforov a prechodov, je to aktuálne spojená nádoba 

a vychádza to z toho, že na základe diskusie s mestskou časťou Sídl. KVP boli 

vytypované určité typy semaforov, resp. svetelnej signalizácie a osvetlenia týchto 

kritických prechodov. Vzhľadom na to, že KVP malo požiadavku na, by som povedal, 

sofistikovanejší systém – je nevyhnutné tam realizovať ho aj so stavebným povolením. 

Pri poslednom stretnutí boli prezentované vlastne termíny, ako by to malo byť 

realizované. A zároveň bolo minulý týždeň, ak sa nemýlim, posielané na mestskú časť 

presný harmonogram, ako bude vlastne celý proces obstarávania, resp. keď to poviem 

tak, nejaká časová os, ako prebehne vlastne obstarávanie a realizácia týchto osvetlení 

a prechodov zabezpečená. To je vlastne k tomuto a ďakujem zároveň za upozornenie na 

tie schody. Budeme to riešiť priamo s bytovým podnikom, ktorý má v správe túto 

budovu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Naviažem na to, čo tu aj bolo povedané. 

V rozpočte na rok 2019 v meste bola schválená výmena cestného signalizačného 

zariadenia na Starozagorskej, kde to cestné signalizačné zariadenie, čiže semafor 

ľudovo povedané, má tridsať rokov a bol tam provizórne pred tridsiatimi rokmi 

natiahnutý. Máme mesiac november a ten semafor nie je vymenený. Pred dvoma 

týždňami tam bola posledná nehoda, kedy auto nabralo chodca. Upozorňoval som teraz 
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na priechody celkovo mesto vo februári, v apríli, v júni, máme november a nič sa 

neudialo. Čiže ako starosta, a to pán riaditeľ vie, opakovane vyjadrujem svoju 

nespokojnosť s konaním mesta. Čo sa týka výmeny toho semaforu na Starozagorskej: 

tam neviem si predstaviť, keďže aj my obstarávame a robíme podlimitky, aj zákazky 

s nízkou hodnotou, že to môže trvať jedenásť mesiacov. Ja by som vyvodil 

zodpovednosť voči zamestnancom na svojom úrade, ak by za jedenásť mesiacov 

nevedeli vymeniť jeden semafor. A druhá vec, čo som chcel, dnes alebo včera na 

sídlisku som si všimol, že jedna nemenovaná spoločnosť, ktorá vlastní potraviny, 

osadila reklamu na stĺpy. Je to podobné, ako osadzujú cirkusy a máme to po celom 

sídlisku. Tak v prvom rade som reagoval na to, že je to nelegálna reklama. A potom 

som sa, pre mňa trošku s zhrozením dozvedel, že DPMK to povolilo. A tá daná firma 

platí DPMK. Myslím si, že všetky rozumné mestá idú trendom, kedy znižujú vizuálny 

smog a regulujú billboardy, čo sa v Košiciach, aj keď to bolo v minulosti vyhlásené, 

nedeje. Ja by som bol rád, aby toto vedenia mesta išlo touto cestou a regulovalo 

billboardy a nepovoľovalo takúto vizuálnu reklamu, ktorá spôsobuje vizuálny smog, 

lebo pôsobí to ako v kolotočárni, ľudovo povedané. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný, nech sa páči s faktickou. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len naviažem na kolegu pána Lörinca. Túto 

tému sme riešili spolu, pán námestník, ak si pamätáš, dávnejšie. A ja zase nemám 

problém s tým, aby to robilo DPMK, veď je fajn, že to má niekto v správe. Ale treba to 

naozaj prísne regulovať, aby sme nemali v meste cirkus a na každej lampe nejakú inú 

reklamu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ak môžem zareagovať na túto reklamu, môžem jednoznačne potvrdiť, 

že mesto má záujem eliminovať takzvaný ten reklamný smog. Vo všeobecnosti 

podnikáme kroky v tejto náležitosti. Priznám sa, že vlastne o tejto skutočnosti som 

nevedel, je to pre mňa nová informácia. Zároveň z pozície predsedu predstavenstva 

Dopravného podniku mesta Košice si už teraz vyžiadavam informácie k tomu, čo sa 

tuná udialo. A bude v našom záujme zjednotiť stratégiu mesta s politikou dopravného 

podniku tak, aby sme sa takýmto veciam do budúcnosti jednoznačne vyhli. Ďakujem za 

upozornenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, dohodli sme sa aj na 

rokovaní s pánom riaditeľom Mgr. Čopom, že bude vypracovaný list pre všetky mestské 

časti ako to bude so zimným čistením od snehu na hrebeňoch. Čiže to sú tie priľahlé 

chodníky ku hlavnému chodníku, ku vchodom jednotlivých domov. Tam už aj minulého 

roku bol problém, to vieme. Mesto sa vyhovára na bytové družstvá alebo na správcov, 

správcovia sa vyhovárajú na mesto, ako to je vlastne so zákonom. Ale mesto povedalo, 

že dá vypracovať usmernenie pre všetky mestské časti písomné. Poprosím, aby sme ako 

starostovia tieto usmernenia dostali. Ďakujem veľmi pekne. Lebo občania čakajú. Čo sa 

týka zimnej údržby, sídlisko Ťahanovce, pokiaľ čítam na Facebooku, volajú tabuľkovo. 

Takže vlastne je to celé otabuľkované, každá jedna mestská časť je otabuľkovaná, 

vidíme. No a v piatok máme rokovanie s firmou Kosit o 10. hodine, aby sme si 

ujednotili potom tie šetriace elementy a jednotlivé veci. Lebo fakt sa otabuľkovali 
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niektoré veci, ktoré sú zase na hlavných chodníkoch a ku inštitúciám, napr. jak sú 

škôlky, školy, atď. A s tým súhlasiť nebudeme, takže to je všetko v riešení. Ďakujeme 

potom za začiatok realizačných prác toho bezpečného priechodu kvôli pozemkom 

vlastne. Lebo tiež by sme najradšej tam mali osvetlenie a ďalšie veci, ako KVP. A tiež 

v tom režime išli, lenže sa nedalo. Takže vlastne pri domčeku na priechode pre chodcov 

vlastne bezpečný priechod, takže je to v riešení, takže sa chcem poďakovať. Ďalej, cesty 

– vieme, že súvislé opravy ciest, aj na Rade starostov bolo povedané, že je to 

v odvolacom konaní, čo sa týka firmy Eurovia a čaká sa do siedmeho vlastne z úradu 

pre verejné obstarávanie ako ďalej. My, ako veľké mestské časti, verím tomu, že všetci 

starostovia veľkých mestských častí, sme dokonca hladní, hladní po súvislých opravách 

ciest a chodníkov a takisto schodísk. Takže by som poprosil veľmi pekne, naozaj aby 

sme, keby fakt bolo počasie a dalo by sa naozaj a technológia pripúšťa, pusťme sa do 

toho. Lebo občania nás hodnotia nie podľa toho, či tu sedíme na mestskom 

zastupiteľstve a chodíme na obed alebo na kávu, ale jednoducho nás hodnotia podľa 

toho, že čo za nami vidieť. Ďalej pasáž ako v Mestskej časti Košice - Sídlisko 

Ťahanovce chcem sa poďakovať pánovi riaditeľovi Mgr. Čopovi za súčinnosť 

s Dopravným podnikom mesta Košice a vyčistím tu verejné osvetlenia. Ale chcem 

požiadať zároveň aj cez Bytový podnik mesta Košice, sedí tu teraz konateľ, čo sa týka 

toho, že majú tam svoju časť pasáže – tá je naozaj v dezolátnom stave, tečie z toho 

voda. Oni vedia, ešte bývalý konateľ pán Szabo riešil to. A malo by to byť na nacenení 

niekde na majetkovom oddelení. Takže vlastne chcel by som s tým pohnúť nejak, aby 

sme fakt budúci rok to dali dokopy. Aj tú pasáž, ktorá patrí mestu Košice a čiže 

v majetku mesta Košice a bytového podniku v správe. Ďalej – opravy zastávok MHD. 

Nie zastávky chcem opravovať, ale tie vlny po tých autobusoch, ktoré sú za Dopravný 

podnik mesta Košice. A chcem poprosiť mesto Košice, aby tie vlny, ktoré sú tam po 

autobusoch a autá do toho narážajú priamo a ničia si pneumatiky a svoje nápravy, aby 

boli opravené. Sú to veľké vlny, napríklad na Berlínskej ulici také vlny vlastne, že som 

minule skoro vyšiel vonku, naozaj, na okraj obrubníka. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, ja sa pristavím len pri tých cestách 

a chodníkoch. Iste viete, že mesto Košice vyhlásilo súťaž. Tá súťaž je v hodnotení 

niekde cez 8 miliónov Eur. Podarilo sa nám vysúťažiť dobré podmienky, ktoré sú 

o dvadsať percent, v tej istej kvalite, lacnejšie ako to bolo v minulosti. Teda cena za ten 

štvorák je o dvadsať percent lacnejšia v prípade opravy ciest. Žiaľ, tie firmy, ktoré boli 

drahšie v minulosti, napadli túto súťaž. Súťaž je teraz na Úrade pre verejné 

obstarávanie. Je to tam, nazvime to, v akejsi karanténe. Myslím, že 15. alebo okolo 15., 

16. by mali všetky veci vypršať. A predpokladáme, že ÚVO v tomto období v polovici 

novembra nám potvrdí, že môžme uzavrieť s úspešným uchádzačom zmluvu. Mrzí ma 

to, stratili sme mnoho týždňov, ale verejné obstarávanie má tieto úskalia. Každopádne 

obstarali sme lacnejšie, dá sa to, usporili sme tam, pán riaditeľ mi pomôže, 1,5 mil., či 2 

milióny na tých cestách? 1,5 milióna Eur, ak nám to teda vyjde. Malo to celé zmysel, na 

druhej strane, práce sú pozdržané. Žiaľ, musíme to rešpektovať. Pán poslanec 

Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Vzhľadom na pokročilú hodinu, chcem aj pánovi, teda reagujem na poslanca Ihnáta, že 

aj teda staromestské chodníky sú teda hladné, hej? A zrejme už asi aj všetci sme hladní, 

tak ak by mohol potom na záver sa ešte prihlásiť, či nemajú nejakú gastronomickú akciu 

a pozvať nás tak, ako minule na ten diviačí guľáš, lebo naozaj to stálo za to. Ďakujem 

pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny, pani poslankyňa? Dobre, nech sa páči, pán 

poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Už keď každý za svoje mestské časti kope, ja by 

som sa chcel pripomenúť ohľadne autobusovej linky číslo 35, ktorá je podľa mojich 

informácií predschválená, čaká sa len na podpis takzvanej licencie od pána primátora. 

Takže, chcel by som vedieť, v čom je problém? Pretože obratisko pri novom 

sídliskovom alebo tom obytnom projekte Zelená stráň je hotové, to autobusové 

obratisko. Tak v čom je problém s linkou číslo 35? A ešte rád by som si dovolil 

pripomenúť, 25. januára 2019 som bol, pán primátor u vás v kancelárii, kde som vás 

žiadal o to, aby ste začali rokovania so spoločnosťou Lidl, ktorá urobila obchodnú 

prevádzku na Zelenej stráni. Chýba tam komunikačný chodník, proste, problém je ten, 

že Lidl je ochotný vystavať chodník po križovatku. Ale máme problém ako spojiť 

Košickú Novú Ves so sídliskom Dargovských hrdinov cez Clementisovu a Dvorkinovu. 

Sú to mestské pozemky, rád by som pripomenul, že z tých nových bytov, z tých nových 

obchodných priestorov a všetkého možného - parkovísk, mesto zinkasuje v budúcom 

roku približne 70 tis. Eur cez dane z nehnuteľnosti. Tak bol by som veľmi rád, keby ste 

tento projekt chodníka zahrnuli do roku 2020. A ja vám poviem aj prečo - mesto 

Košice, deti zo Zelenej stráne, bude tam skolaudovaných viac ako tristo bytov. Keď 

každá rodina bude mať v priemere jedno dieťa, to je tristo detí, tak ich školský obvod je 

Maurerova ulica na sídlisku Dargovských hrdinov. A bohužiaľ, tie deti, nemajú sa ako 

dostať, okrem auta, cez cestu prvej triedy 1/19, kde je frekvencia 25 tisíc áut za 24 

hodín. Takisto, ako som povedal, chýba tam tá linka 35, ktorá by tie deti prepravila 

bezpečne cez tú – už keď neexistuje chodník, tak aspoň expresne urobme tú autobusovú 

linku, lebo skutočne čakáme na autohaváriu? Čakáme tu na nešťastie a potom začneme 

konať? Opakujem - Lidl, ShopBox – spoločností, ktoré urobili obchodné centrá, sú 

ochotné vystavať chodníky, problém je momentálne na polovičke - loptička je na strane 

mesta Košice. Vaše pozemky, vaše budúce peniaze, prosím vás, ide o spojenie dvoch 

mestských častí. A už keď som začal o dvoch mestských častiach, pridám aj tretiu, a to 

je sídlisko Panoráma, Vyšné Opátske a spojnica Zelená stráň – Košická Nová Ves. Tam 

je zase cesta, ktorá ide smerom na Zdobu, opäť je tam priestor skrz mestské pozemky 

vystavať komunikačný chodník. Ľudia z Panorámy, pokiaľ im ujde autobus, chodia po 

ceste prvej triedy 1/19 na Lingov na zastávku 700 metrov v protismere od benzínky 

Oktan. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, zapojte pána poslanca Lörinca. Tam bol 

naozaj preklep, ja som ho zrušil, čiže nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som mal otázku, lebo, ešte k diskusii 

ohľadom kompetencií a financovania mestských častí, ktorá začala a prebiehala, je 

ďaleko. Ale v prípade, že by nedošlo k nejakej zhode, bolo by vedenia mesta, a teda aj 

pán riaditeľ keďže je aj v DPMK, náchylné k tomu, aby mestská časť Sídl. KVP 

prebrala aj kompetenciu osvetlenia? V podstate máme sedem z ôsmich kompetencií, 

ktoré majú aj malé mestské časti. Posledná kompetencia, ktorá nie je, je kompetencia 

verejného osvetlenia. A nie, že by som to veľmi chcel, ale keďže sa nikam nehýbeme 

nejak s výmenou verejného osvetlenia v Košiciach, myslím si, že rýchlejšie vieme 

zabezpečiť nové osvetlenie na KVP, keď to budeme riešiť vo vlastnej réžii, ako keď to 

bude riešiť mesto. Čiže, otázka je, že či filozoficky máte s tým problém, ak by mestská 

časť požiadala o takúto kompetenciu a zmenu štatútu teda? 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je to novinka, s tým sa treba zmieriť 

a rozmyslieť si, je to... Pán poslanec Knap, nech sa páči. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, občania Mestskej časti Košice - 

Juh ma vlastne prosili, aby som tlmočil informáciu, či sa rieši chodník v lokalite 

Dunajská – Moldavská pri SPP, pretože denne tam prechádzajú deti do základnej školy 

Bernolákova. Napriek tomu, že je tam semafor v jednej časti, rodičia majú obavy, aby 

sa nič nestalo pri ceste do školy a zo školy. Kde bol prisľúbený chodník na druhej strane 

zo strany SPP, aby bol vybudovaný, aby deti mohli bezpečne chodiť do školy. Táto 

požiadavka je opakovane predkladaná od januára. Druhá požiadavka je od petičného 

výboru a občanov z ulice Rastislavova 12, 14. Opakovane ma prosili cestou aj pani 

Meltzerovej, či mesto rieši situáciu súkromného alebo budúceho súkromného 

parkoviska, ktoré si súkromník plánuje zriadiť v danej lokalite. Viem, že mesto Košice 

už vstúpilo do toho procesu, aby výstavba nezačala. Aké majú garancie občania, aby 

ráno nenašli odtiahnuté autá s tabuľkou „súkromný pozemok“, čo už aj našli za 

stieračmi. A tretia požiadavka je opäť opakovaná z Rady rodičov Základnej školy 

Staničná z ulice Jantárová, kde viac ako tisíc rodičov žiada o vybudovanie odstavného 

pruhu v dĺžke dvadsať metrov na krátkodobé zastavenie, ako pokračovanie zastávky 

autobusu, aby mohli bezpečne vysadiť deti do školy. Pretože tie uličky, cez ktoré 

prechádzajú autá denno-denne ráno, nestačia pokryť túto komunikáciu. A čo sme dostali 

odpoveď od pána Cichanského, tak nám odfotil značku zákazovú, aby sme odstavovali 

autá na ulici Oštepová a vchádzali do zákazu vjazdu, čo som mu aj ukázal na komisii. 

Takže, táto požiadavka je viac, ako desať rokov. Ide nám o bezpečnosť našich detí, nič 

viac, dvadsať metrov dĺžky plochy. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Ja, ku Rastislavovej 12, 14 – občania sa ma pýtali, upozornite ich, 

prosím, je tam viacero drevín, ktoré musia prejsť výrubovým konaním. Čiže tam je, 

myslím, trikrát tis, ktorý je chránený všeobecne, javor, agát a tam na konci je buď 

negundo alebo pajaseň žliazkatý, ale tie prvé rastliny, ktoré sú, tam musí byť výrubové 

konanie. Upozornite ich, keby náhodou prišli pilčíci, polícia, zhodiť z plošiny 

a podobne. Lebo nesmú to urobiť bez toho. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Blanár. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, v mojom príspevku by som sa rád 

opýtal, v akom stave máme dnes súťaž, respektíve výber dodávateľa na servis verejného 

osvetlenia na území mesta? Nakoľko len čo si pamätám, minimálne rok to riešilo 

predchádzajúce vedenie mesta. Teraz to riešime my, asi rok. A nemám žiadnu 

informáciu, ako sme postúpili. Máme kopec provizórne opravených kandelábrov, ktoré 

sú len vzdušným vedením prepojené. A už to trvá niekoľko dlhých rokov, máme kopec 

nefunkčných osvetlení, ktoré jednoducho asi potrebujú väčší zásah, ako je schopné 

urobiť dopravný podnik. Takže tu by som rád vedel, že v akom dohľadnom čase, alebo 

ako sme postúpili, aspoň informáciu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to otázka na dopravný podnik. Myslím si, že túto vec 

najrýchlejšie vyriešime tým, že v decembri zvolíme nového riaditeľa dopravného 

podniku, aby sa týmto veciam mohol venovať. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, vstupujem druhýkrát. Chcem sa opýtať len na 

správne konanie, ako mesta Košice, čo sa týka na parkoviskách a parkovacích miest, 

kde súkromné firmy si vyhradili len tak, ako parkovacie miesta. Občania sa pýtajú, aj na 

Helsinskej ulici, na Havanskej ulici. A na Havanskej ulici 6 sme začali práve správne 

konanie v januári si pamätám, ale ustálo to, ustálo to, jednoducho nepohlo sa to vôbec 

ďalej. Ide o to, že ten súkromník síce možno má odkúpený pozemok, čiže odkúpil 

samozrejme po realizácii tej cesty, čiže až teraz niekedy, aby mohol tam obsadiť to 

parkovacie miesto, vyznačiť ho a jednoducho užívať a brať z toho profit. Hej? Čiže, tí 

ľudia mu platia za neho 600, 700,- Eur, o tom sa dobre vie. Tých parkovacích miest tam 

pribúda ako húb po daždi. A jednoducho to mesto Košice riešiť musí. Ten asfalt a to 

podložie bolo realizované za socializmu, čiže vo verejnom záujme. Nebolo to 

realizované teraz. Takže chcem s týmto pohnúť a jednoducho ma to zaujíma v akom 

stave riešenia na Sídlisku Ťahanovce sa riešia tieto parkovacie miesta pod značkou P, 

ktoré tam vznikli ani nevieme ako? A podľa môjho názoru, jednoducho sú tam 

nelegálne z toho hľadiska, lebo nebolo to vôbec cestným správnym orgánom, a to je 

mesto Košice, konzultované, riešené a nemajú povolenie. To je môj osobný názor. 

Poprosím mesto Košice o súčinnosť. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, máme túto informáciu, pán poslanec. Je tu možnosť, 

preveruje sa to, že môžu vzniknúť na území mesta značky, ktoré nie sú schválené či už 

mestom alebo dopravnou políciou. Aj podnet, ktorý dal pán poslanec Lipták, ja som 

vtedy nebol v Košiciach, pán poslanec, máte plnú pravdu a vydal som pokyn, aby 

začalo správne konanie i napriek tomu, že by to možno finančne nebolo efektívne, 

smerom k pokute toho priestupníka, čo sme riešili na Považskej? Áno, čiže konanie 

začne, alebo už aj začalo, pretože pravidlá platia pre všetkých a nebudú si ľudia 

vymýšľať vlastné značky. To proste nejde, ak tento chaos chceme zastaviť. Čiže 

konanie začalo alebo začína. V tomto neviem okamihu presne povedať. V tomto sa 

s vami plne stotožňujem. A i napriek tomu, že tá pokuta možno nebude enormná, lebo 

máme len nejaké limity. Ale musíme hovoriť o tom, že predsa značky tu dáva Cestný 

správny orgán po konzultácii s dopravnými inžiniermi a dopravnou políciou. A to je 

vlastne odpoveď aj pre vás, pán poslanec Ihnát, že áno, ak je pochybnosť, treba to 

nahlasovať. Niektoré veci sa na Ťahanovciach preverovali, čo mám ja informáciu, keď 

som sa na to pýtal. To, čo sa preverovalo, bolo v súlade, ale určite tam sú – máme tú 

vedomosť, že sú, len treba vybrať mapy a pozerať, čo kde má stáť. A nie je to 

jednoduchý proces. Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Keďže dnes sa tu skloňovali pred chvíľočkou aj 

kompetencie mestských častí a boli sme pred pár zastupiteľstvami vlastne nejak 

atakovaní poslancami mestského zastupiteľstva, že starostovia mestských častí v týchto 

veciach nekonajú – takže chcela by som aj poslancov touto cestou informovať, že 

starostovia v rámci samosprávnych pôsobností financovania konajú, stretávajú sa. Mali 

sme veľké stretnutie u nás aj na mestskej časti s piatimi starostami mestských častí. 

Prechádzali sme rôzne témy, financovanie, takisto sme na Rade starostov prijali 

uznesenie s termínom voči pánovi primátorovi. Čo sa týka mestskej časti Nad jazerom, 

mestská časť je pripravená. A keď sa bude otvárať Štatút mesta Košice, sme ochotní 

prebrať komplet zodpovednosť za zeleň, komunikácie, letnú údržbu, zimnú údržbu, 

osvetlenie – na takej istej cenovej úrovni, ako sú financované malé mestské časti. Toľko 

z mojej strany, ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem, pretože si myslím, že tento bod je 

presne o informáciách, aby sme sa navzájom informovali a na otázky je iný bod, volá sa 

interpelácie. Čiže tak nejak by Rôzne malo fungovať, aby sme si predali informácie, 

ktoré možno všetci nemajú. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja už skutočne v závere sa chcem opýtať, respektíve navrhnúť, 

keďže teraz dnes sme desať hodín rokovali pri 16. bodoch a nebavili sme sa o rozpočte, 

aby sa bral na to ohľad. Buď nech sa naplánuje zastupiteľstvo podľa, samozrejme, 

záujmu poslancov. Lebo ja, samozrejme, viem hovoriť len za seba. Buď v priebehu 

dvoch dní tam vtedy človek, keď si naštuduje materiál, reálne ho nezabudne do detailov. 

Hej? Minule, keď bolo po dvoch týždňoch, ja osobne som si musel niektoré body 

osviežovať. A reálne, aby sme odhadli termín, teda aby sa tie body rozložili nejak 

rovnomerne. Samozrejme, že je to pri tejto konštelácii poslancov ťažké, ale hovorím, 

pokúsme sa to nejak rozložiť, lebo myslím, že to decembrové nie je šanca stihnúť za 

jeden deň. No a všetkým prajem príjemný večer a neviem do videnia, dobrú chuť doma. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja mám ešte pár informácií, veľmi 

jednoduchých. Decembrové zastupiteľstvo, ktoré začne 12. decembra, bude plánové na 

dva dni, bude plánované na štvrtok a piatok práve preto, že si myslíme, že bude to 

náročné a jednoducho – aj dnešné sa zdalo, že skončíme na obed a je naozaj večer. To 

znamená, plánujte si čas tak, že bude dvojdňové. Samozrejme, ak sa nám podarí to 

spraviť do štvrtej, piatej hodiny, prečo nie. Ale budeme rezervovať aj zamestnancov 

a prosím aj váš čas. Ak sa rozhodneme, že chceme to robiť takto, aby ste si rezervovali 

vo svojich zamestnaniach. Druhá informácia – chcel by som vás pozvať na udalosť 

Pocta Novembru, kedy mesto Košice už 14. novembra (štvrtok) začne konferenciou 

Globsec-u - 15. bude Pietna spomienka a 17. vyvrcholí pocta novembru jak 

konferenciou s ľuďmi, ktorí sa ho zúčastnili, tak aj spomienkovou demonštráciou pred 

Vedeckou knižnicou, priamo z balkónu Vedeckej knižnici. Srdečne vás pozývam, 

budem veľmi rád, keď prídete, pozvete priateľov a pripomenieme si tieto udalosti. 

Zároveň vás pozývam aj na udalosť vyhlasovania svätej Alžbety Uhorskej za patrónku 

mesta Košice, kedy už v piatok, ako povedala pani námestníčka, budeme rozdávať 

šošovicovú polievku, v piatok budeme svätiť obraz. Zároveň poobede, večer bude 

predstavenie divadelné priamo v Dóme z výjavov života svätej Alžbety Uhorskej. 

A v nedeľu svätou omšou a následne slávnostným obedom, na ktorý vás srdečne 

pozývam. A ešte jedna pekná udalosť – pán poslanec Ténai, blahoželám k vášmu 

jubileu, nech sa darí, zdravia a šťastia a nech vám ide práca v mestskej časti, všetko 

dobré. Nech sa páči ešte pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem všetkým poslancom, ktorí tu vydržali. A 

chcem vás poprosiť, respektíve, chcem upozorniť každého jedného poslanca mesta 

Košice, že budova Magistrátu mesta Košice je verejná budova. A to znamená, že je 

nefajčiarskou budovou. Ak dokážu zamestnanci dodržiavať tento zákaz, verím, že 

poslanci mesta, ktorí majú ísť príkladom pre nielen zamestnancov, ale aj pre obyvateľov 

mesta svojim správaním – tento zákaz budú dodržiavať. V opačnom prípade budeme 

musieť pristúpiť k nejakým krokom, pretože takéto správanie sa v slušnej spoločnosti, 

ktorá dodržiava pravidlá, sa nemá tolerovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták asi na záver. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Nie na záver, ja zase zopakujem tie isté otázky, ktoré som už dvakrát 
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dneska položil. Opakujem ich tretíkrát. Budem rád, keď konečne dostanem odpoveď 

aspoň ja, lebo Erik Blanár takisto nedostal odpoveď na svoju otázku. Čiže, z ktorej 

položkovej časti rozpočtu bude pochádzať suma cca 200 tis. na dočasnú karanténu na 

Jarmočnej ulici? Druhá otázka bola, či by to túto sumu nemalo náhodou schvaľovať 

mestské zastupiteľstvo ako vo výdavkovej časti rozpočtu, lebo je to suma vysoko nad. 

A ďalšia otázka bola, kedy sa bude slávnostne prestrihovať páska na Jarmočnej na 

dočasnej karanténe? A kedy sa bude prestrihávať slávnostne páska na stálej karanténe? 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja, bod Rôzne sme vyčerpali, toto nie je interpelácia 

a dopyty. Informovali sme sa navzájom a považujem týmto mestské zastupiteľstvo za 

uzavreté a vidíme sa okrem spomienkovej udalosti 12.12.2019. Ďakujem veľmi pekne 

a všetko dobré.  
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Záver rokovania 

 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho 

zasadnutia sa vyčerpal a poďakoval sa všetkým za účasť.  

Vyhlásil X. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

za ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
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