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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 19. júna 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 

 

Úvod rokovania 

 

p. Raši, primátor mesta: Vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, vážení hostia, otváram 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. V úvode chcem 

ospravedlniť zo zasadnutia pani poslankyňu Iľaščíkovú, pána poslanca Žarnaya, pána 

poslanca Jutku. Tak isto vítam všetkých hostí, ktorí sa nášho rokovania dnes zúčastňujú. 

Konštatujem, že bolo prezentovaných zatiaľ 34 poslancov mestského zastupiteľstva, čo 

je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme uznášania schopní. Ctené dámy 

poslankyne, vážení páni poslanci, v úvode rokovania vás chcem informovať o zmene 

názvu poslaneckého klubu Šport do Košíc, ktorý zmenil názov na poslanecký klub 

Šport do Košíc a na Východ. Teraz pokračujeme v rokovaní.  

- - - 

 

K programu rokovania 

 

p. Raši, primátor mesta: Program zasadnutia ste dostali v pozvánke. Materiál pod bodom číslo 

6 Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny 

Myslava 2012 z dnešného rokovania sťahujem z dôvodu potreby dopracovania. Čiže 

bod 6 sťahujeme z rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Ďalej v materiáli pod 

bodom č. 11 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1 Bezpečná 

a ekologická doprava v regiónoch, názov projektu: Nákup vysoko enviromentálnych 

nízkopodlažných autobusov MHD DPMK a.s., bol doplnený návrh uznesenia o kód 

výzvy, ktorý bol mestu oznámený 16.6. Čiže v bode 11 je návrh uznesenia doplnený 

o kód danej výzvy, ktorý bol mestu oznámený 16.6. A teraz poprosím o vaše 

pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Pán poslanec Sidor, nech sa páči. 

 

p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Dámy a páni, ak dovolíte, dovolil by 

som si pod bod 14/1 vložiť materiál Návrh zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva 

zo dňa 24.4. o koncepcii rozvoja športu v meste Košice, návrhy na prerozdelenie 

dotácie. Došlo tam predtým k matematickej chybe, takže chceli by sme ju takto dať do 

poriadku. Pod bod č. 14/2 by som navrhol vsunúť Grantový program DAMKO - návrh 

na prerozdelenie dotácií na rok 2017 a pod bod 14/3 by som si dovolil vsunúť bod,  

v ktorom by sme sa pobavili o dotáciách na mládežnícky futbal. Ďakujem.     

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Materiály máte pripravené, pán poslanec, aj sú 

poslané? Dobre. Ďakujem pekne. Čiže návrh na doplnenie bodu 14/1, 14/2, 14/3. 

Materiály pripravil pán poslanec Sidor, ako šéf komisie. Sú k dispozícii. Nech sa páči 

pán poslanec Polaček. 



2 

 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Dobré ráno prajem. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážení 

hostia. Dovoľte mi, aby som navrhol, aby sme stiahli z rokovania bod č. 14 Prevod 29 

%-ného podielu mesta Košice na základnom imaní spoločnosti Kosit, uplatnenie 

predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management. Tento návrh 

odôvodňujem tým, že sa jedná o unáhlené rozhodnutie a bez podkladov k stanoveniu 

predajnej ceny. Domnievam sa, že je potrebné dopracovať znalecký posudok. Predaj 

Kositu robiť na základe znaleckého posudku z 30.12.2015 je unáhlené a je potrebné ho 

dopracovať. Ďakujem pekne.                  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči.  

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja by som si 

dovolil vám navrhnúť ako bod 1/1 bod s označením Plnenie uznesenia č. 893 z XIII. 

rokovania mestského zastupiteľstva z 10.2.2014. Je to na základe listu, ktorý sme všetci 

obdržali od pána Ing. Martina Truchlého, predsedu - Spoločenstvo vlastníkov bytov a 

členov petičného výboru, kde došlo k zjavnému rozporu uznesenia mestského 

zastupiteľstva prijatého na predmetnom rokovaní a vyjadrenia mesta Košice k 

územnému konania k danej stavbe. Takže ako bod 1/1. A ešte ako bod 63/1 by som si 

dovolil navrhnúť Personálne otázky - zmeny v zložení Komisii cirkví. Ďakujem.                 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, poslankyne, poslanci. 

Troška ma prekvapil kolega Polaček teraz, lebo chce zrušiť bod 14 a ja som tam chcel 

zaradiť 14/4, takže sa opýtam najprv, či keď ho zrušíme, 14/4 ostane? Ostane, dobre, 

ďakujem pekne. Tak to potom nechám na 14/4. Chcel by som vás poprosiť všetkých, 

keďže je to najvýznamnejšia problematika posledných mesiacov, ak nie rokov a to je 

problematika parkovania. Dostali sme všetci materiál do schránok od firmy EEI a rád by 

som vás požiadal, aby sme na bod 14/4 pripojili bod s názvom Informácia k riadeniu 

statickej dopravy v Košiciach. Rád by som tam rozvinul diskusiu. Ďakujem veľmi 

pekne.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Stanislav Kočiš.  

 

p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, mestské zastupiteľstvo, 

dámy a páni. Ja by som chcel zaradiť bod doplňujúci za bod 15 ako bod 15/1 a to je 

Petícia za zvýšenie dotácie mestom na MHD pre DPMK a.s. Košice, ako informáciu  

a návrh riešenia. Ďakujem.  

 

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

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Síce oneskorene, ale žiadal som 

faktickú na pána Špaka, pretože ja, ako aj pán Polaček, sme žiadne materiály od 

spoločnosti EEI nedostali, preto nevidíme žiaden dôvod na to rokovať o nejakých 

informáciách, ktoré spoločnosť EEI zasiela vybraným poslancom. A teraz návrh na 

zmenu rokovacieho programu. Môj návrh je presunúť bod 63, t.j. Informácia o vašej 

činnosti, pán primátor, ako bod 2/1. A pri tejto príležitosti sa vám chcem poďakovať, že 

ste prišli na zastupiteľstvo a chcem vám vrátiť jedno pero od jednej dôchodkyne, ktorá 

ho už nebude potrebovať, pretože pán Raši už v tomto meste nie je. Ďakujem.           
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p. Raši, primátor mesta: Nerozumiem síce reči vášho kmeňa, ale určite... Bol som aj na 

minulom zastupiteľstve. Dobre. Ďakujem pekne pán poslanec. Pani poslankyňa 

Kijevská.  

 

p. Kijevská, poslanec MZ: Dobrý deň prajem pán primátor. Dovoľte mi, aby som navrhla 

doplniť bod 63/2, aby som sa pridala ku kolegovi, pánovi Rusnákovi, vzhľadom k 

zmenám v personálnom obsadení Komisie životného prostredia a energetiky. Ďakujem 

veľmi pekne.           

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja asi zareagujem na faktickú poznámku kolegu Gibódu.  

 

p. Raši, primátor mesta: Môžete dať návrh na zmenu programu, lebo keďže nie je otvorená 

rozprava k žiadnemu bodu, tak ani pán poslanec Gibóda vám nemohol dať faktickú 

poznámku.    

 

p. Špak, poslanec MZ: Rešpektujem. Ďakujem.     

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o doplnení 

programu tak, ako bol navrhnutý jednotlivými poslancami. Čiže najprv budeme 

hlasovať o zaradení bodov, ktoré navrhuje pán poslanec Sidor. Čiže budeme hlasovať 

o doplnení uznesenia o bod označený ako 14/1, je to Zmena uznesenia MZ č. 742  

zo dňa 24.04.2017 „Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií 

v roku 2017“. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 1 o bode č. 14/1 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať o druhom bode. Je to 14/2, ktorý navrhuje pán 

poslanec Sidor. Je to Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2017. 

Nech sa páči, návrh na prerozdelenie dotácií.   

 

Hlasovanie č. 2 o bode č. 14/2 - za: 36, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať o návrhu na doplnenie bodu 14/3 Dotácie na 

mládežnícky futbal. Nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 3 o bode č. 14/3 - za: 37, proti: 1, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Polačeka, aby sa bod 

č. 14 stiahol z programu rokovania.   

 

Hlasovanie č. 4 o stiahnutí bodu č. 14 - za: 8, proti: 15, zdržali sa: 14 

 

p. Raši, primátor mesta: Potom budeme hlasovať o tom, aby bol ako bod 1/1 podaná správa 

ohľadom stavby nad Obchodný dom Mier? Pán poslanec Rusnák, Obchodný dom Mier? 

Ako sa volá ten pán? Prepáčte, Truchlý? Dobre. Lebo ja som mu písal, že dostane zajtra 

komplexnú informáciu. Písal mi v piatok mail a, že mu zajtra k tomu dáme komplexnú 

informáciu. Dobre. Nech sa páči, hlasujme.   
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Hlasovanie č. 5 o bode č. 1/1 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 11 

 

p. Raši, primátor mesta: Pôjdeme ďalej. Je to zaradenie bodu 63/1 Zmena v Komisii cirkví.  

 

Hlasovanie č. 6 o bode č. 63/1 -  za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak - zaradenie materiálu o parkovaní a vytvorení 

spoločného podniku tak, ako ste poslali, návrh uznesenia bez materiálu poslancom. 

Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 7 o bode č. 14/4 -  za: 17, proti: 4, zdržali sa: 17 

 

p. Raši, primátor mesta: Tento materiál sme nepodporili.  

Potom je to materiál 15/1, ktorý predkladal pán poslanec Kočiš. Petícia o MHD. Nech 

sa páči, prosí o prejednanie petície o MHD a potrebe financovania. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 8 o bode č. 15/1 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Raši, primátor mesta: Teraz je ďalší bod, aby sa Správa o mojej činnosti, to je návrh pána 

poslanca Gibódu, zaradila ako bod 2/1. Prosím hlasujte.    

 

Hlasovanie č. 9 o presune bodu č. 63 -  za: 6, proti: 11, zdržali sa: 20 

 

p. Raši, primátor mesta: A ďalším doplňujúcim bodom je bod 63/2, by sme ho označili - 

Zmena v Komisii životného prostredia a energetiky. Pani poslankyňa Kyjevská 

navrhovala. Prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 10 o bode č. 63/2 -  za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Tento návrh sme schválili. 

Odhlasovali sme teda všetky doplňujúce a pozmeňujúce návrhy s tým, že zaradenými 

budú pokiaľ bude schválený celý program. Body, ktoré navrhol pán poslanec Sidor, 

uznesenie alebo resp. bod, ktorý predniesol pán poslanec Rusnák k Obchodnému domu 

Mier, potom bude to bod o zmene v Komisii cirkví, potom to bude bod petícia MHD, 

ktorú predkladá pán poslanec Kočiš, bod, ktorý predkladá pani poslankyňa Kijevská, 

63/2. Myslím, že som prečítal všetky schválené body. Teraz budeme hlasovať 

o programe ako o celku aj s jeho úpravami, teda so schválenými doplnenými návrhmi 

bodu programu. Prosím, hlasujeme o programe ako o celku.       

 

Hlasovanie č. 11 o programe -  za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Raši, primátor mesta: Oznamujem, že dnes sa budeme riadiť týmto schváleným programom 

zasadnutia. 

- - - 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Briškár a JUDr. Tibor Bacsó  

- - - 
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Návrhová komisia 

 

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

zástupcov do návrhovej komisie. Pán predseda klubu Jakubov, nech sa páči.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci, 

dámy a páni, dovoľte, aby som za klub SMER - Sociálna demokracia do návrhovej 

komisie navrhol týchto pánov poslancov: pán poslanec Andrejčák, pán poslanec Kaifer, 

pán poslanec Sitkár.    

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nie sú iné návrhy? Nie je žiaden iný návrh. Dávam 

hlasovať o zložení návrhovej komisie v zložení páni poslanci Andrejčák, Kaifer 

a Sitkár. Prosím hlasujte. 

 

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

 

p. Raši, primátor mesta: Schválili sme návrhovú komisiu a bude pracovať v zložení: páni 

poslanci Andrejčák, Kaifer a Sitkár. Zároveň vás žiadam, aby ste si sadli na svoje 

miesta v druhom rade, vyhradenom. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy 

k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii 

po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 

  

Bod č. 1 

Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017 

 

p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Pod bodom č. 1 je 

Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2017 a 

zároveň otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Prvá interpelácia znela: 

„Ako bude mesto zabezpečovať údržbu rigolu nad Hanojskou ulicou pod Ťahanovským  

lesom na Sídlisku Ťahanovce?“ Odpoveď: Rigol nachádzajúci sa sídlisko Ťahanovce 

nie v majetku mesta, nebol mestu Košice delimitovaný a nebol ani predmetom kúpnej 

zmluvy uzatvorenej s Pozemnými stavbami š. p. v likvidácii, na základe ktorej bola 

odkúpená technická vybavenosť na Sídlisku Ťahanovce, mne, ako poslancovi 

mestského zastupiteľstva to nič nerieši. Mám len vysvetlenie, ale nerieši to nič. Čiže ja 

by som poprosil, vlastne, potom ja sa spojím s tými referátmi, ktoré to majú na starosti a 

jednoducho chcem riešenie. Ďalej, čo sa týka ďalšej interpelácie. Žiadam mesto Košice, 

aby vyzvalo spoločnosť EEI, aby riadne upravila, vyznačila parkovacie miesta na 

Šoltésovej, cca v úrovni Tichej ulice. Keďže sa jedná o platené parkovisku. Bol som sa 

včera pozrieť, nuž musím povedať, že je to zarastené dokonca burinou, žihľavou. To 

som dal na Facebook, je to žihľavou zarastené. Poprosím zástupcov EEI, ktorí boli na 

dopravnej komisii, naozaj, a dali prisľúb, že to urobia a tak isto vyznačia tie parkovacie 

miesta. Tak, jednoducho, aby to bolo realizované. Ďalej interpelácia v znení: „Kto je 

zodpovedný za údržbu zastávky MHD Hanojská na Sídlisku Ťahanovce? Žiadam o jej 

opravu.“ Mám odpoveď, tiež veľmi zaujímavú. Osadzovanie prístreškov MHD 

Mestskej časti Košice SídliskoŤahanovce nezabezpečovalo mesto, ale príslušná mestská 
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časť. Za údržbu prístreškov MHD je zodpovedná mestská časť, ktorá bude požiadaná o 

zabezpečenie jej opravy. Lenže mestská časť mi odpovedal nasledovne: Prístrešok a 

neexistujúca lavička neboli a nie sú majetkom mestskej časti. Čiže ja, ako poslanec 

mestského zastupiteľstva aj miestneho zastupiteľstva som medzi mlynskými kameňmi, 

kde neviem vôbec sa ako v riešení rozhodnúť ako ďalej. Poprosím, naozaj, aby ste sa 

spojili s mestskou časťou a dali tento problém do poriadku. Ďalšia interpelácia: „Komu 

patrí , resp. kto má v správe detské ihrisko za Bukurešťskou ulicou a kedy plánovaná 

jeho revitalizácia?“ Treba povedať, je to v žalostnom stave. Takže tu je napísané 

vlastne, že tu je dokumentácia, ďalšie náležitosti, Správa mestskej zelene, aby 

nezabudla na tento problém. Vďaka. Interpelácia v znení: „Žiadam, aby mesto 

zabezpečilo cestou odboru životného prostredia resp. iného konkrétneho pracoviska, 

výzvu vlastníkov pozemkov, kde je toho času skládka odpadu a to v oblasti Majetkár v 

Ťahanovskom lese v úrovni privádzač z Prešova do Košíc.“ Poradili ste mi, aby som 

podal podnet. Podnet som podal na životné prostredie, ideme tam zajtra fyzicky pozrieť 

so životným prostredím z Košíc. Takže vlastne to sú tie veci, ktoré som chcel riešiť. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Berberich.  

 

p. Berberich, poslanec MZ: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Moja interpelácia sa týkala 

podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý by, teda, pokryl náklady na 

nosiče na bicykle na autobusy MHD. V odpovedi som sa, teda, dozvedel, že sa 

neuvažuje s touto žiadosťou. A vysvetlené bolo, že preto, lebo je to malá suma a by to 

bola veľká administratívna záťaž. Tak, mrzí ma to, že sa to nejako takto zahralo do autu. 

Ja to aspoň, tú odpoveď takúto vnímam. Ale posledná veta v odpovedi bola: „Pokiaľ 

dôjde k obstaraniu, bude to z vlastných prostriedkov spoločnosti.“ Táto veta mi dáva 

určitú nádej, že teda nakoniec tie nosiče budú. Tak, ale by som sa chcel opýtať, 

odpoveď bola zo 16. mája a dnes už máme iný dátum, tak sa chcem spýtať, či sa teda v 

tom niečo robí? A ako? A ak by som nejakú teda konkrétnu odpoveď mohol dostať, že 

čo sa v tom ďalej urobilo. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Určite je tu zástupca dopravného podniku, možno 

vám tu odpoveď dá on-line, keď sa ho spýtate. Vedľa vás sedí. Pán poslanec Gibóda. 

Nech sa páči. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Pán primátor v odpovedi, ktorú ste 

mi zaslal na interpelácie ste opäť neuvádzal pravdu, respektíve zavádzate. Uviedol ste, 

prečo sú Košičania blokovaní vami alebo vašimi osobami, na stránkach mesta a prečo 

poslanci a občania mesta Košice nemôžu diskutovať na verejných profiloch mesta 

Košice a jeho organizácií. Ste uviedol, že títo sa údajne vyhrážali, vulgárne podlými 

klamstvami, osobnými útokmi a nevyberanými vyhrážkami, dokonca smrťou. A uviedol 

ste dokonca, že som k nim patril aj. Pán primátor, ja som blokovaný na tejto stránke už 

pred rokom 2014, nie v lete 2016, ako uvádzate vo svojej odpovedi. Tzn., že je to 

klamstvo. Buď je to klamstvo niekoho, kto vám túto odpoveď pripravoval, alebo je to 

klamstvo toho, kto blokuje týchto obyvateľov z tejto diskusie. Preto vás žiadam 

zverejniť na základe akých konkrétnych prehreškov som bol ja, ako aj zvyšní približne 

30 obyvatelia mesta Košice vyradení z tejto diskusie. Žiadam vás prijať konkrétne 

pravidlá na vyradzovanie obyvateľov z diskusie na Facebookovských stránkach, tak isto 

ako ste prijali, prepáčte, sa smejete z toho, ale tak isto, ako ste po tlaku verejnosti 

konečne prijali etický kódex zamestnancov podniku mesta Košice, tak je férové pre 
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obyvateľov, aby poznali na základe čoho vy ich vyradzujete z verejnej  diskusie. Čiže to 

je moja reakcia na vašu zavádzajúcu odpoveď v tomto smere. A druhá vec sa týkala 

bezplatných parkovacích kariet pre mesto Košice aj jeho organizácie. V tejto veci vás 

interpelujem pán primátor už po „X“-tý krát a už ma to reálne nebaví. Keď sa vás 

konkrétne spýtam, aby ste mi dali zoznam osôb a inštitúcií, ktorým boli vydané tieto 

karty, tak už ste konečne odpovedali, ale myslím si, že ani tá krava neuverí  tomu, že 

mesto Košice má 27 vozidiel pre bezplatné parkovacie karty. Preto ja sa chcem opýtať - 

chcem vedieť zoznam vozidiel, ktorým bolo vydaných týchto 27 bezplatných 

parkovacích kariet pre mesto Košice. Neviem, prečo je to tajné?! Neviem prečo je to 

také ťažké?! A ide to z vás ako z chlpatej deky a nedá sa to z vás dostať. Neviem prečo! 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Aj ja. Pán poslanec Špak. Chcem sa spýtať, Silvia, pán poslanec Špak 

minule žiadal, aby bol vyškrtnutý ten Pravý poslanecký klub, lebo už neexistuje. Pán 

poslanec, dobre hovorím? Hej. Čiže Silvia, na minulom zastupiteľstve požiadal pán 

poslanec Špak, aby sa Pravý poslanecký klub zrušil, keďže neexistuje. Tak to treba 

urobiť. Dobre? Nech sa páči, pán poslanec. Pardon, pán poslanec Gaj s faktickou na 

pána poslanca Gibódu.  

 

p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegovia, 

pán poslanec Gibóda zabudol zverejniť, že minimálne 15 z tých 30 prispievateľov na 

facebook, sú jeho a Polačkove feiky. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, chcete s faktickou na pána 

poslanca Gibódu? Pán Polaček má faktickú na pána poslanca Gibódu.  

 

p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, ja som vás chcel poprosiť, aby ste 

naozaj dali pokyn, aby sme boli odblokovaní, resp. pán Gibóda, aby bol odblokovaný zo 

všetkých facebookových stránok, ktoré prevádzkuje mesto Košice a firmy, ktoré majú 

podiel spolu s mestom. Či už sú to akékoľvek stránky, ktoré proste sú platené z 

verejných finančných prostriedkov. Pán Gibóda je poslanec a teda myslím si, že je 

správne, aby ste ho nechali komentovať. Ak poruší niekedy kódex, v poriadku, ale 

nemohol v roku 2016... Ale tento facebook spravujú ľudia, ktorí sú platení z verejných 

prostriedkov. I napriek tomu, že facebook je zadarmo! Spravujú ho ľudia, ktorých 

platíme z našich daní! Platí ho toto mesto. Ten facebook sa sám nespravuje. A nakoľko 

sú to verejné portály, tak vás chcem požiadať, aby ste odblokovali ľudí, ktorí s týmto 

mestom chcú komunikovať férovo!  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gáj na pána poslanca Gibódu, ešte 

faktická. Môže 2 krát, sme si to schválili. Dobre. Nech sa páči, Marian. A zatiaľ 

prečítajte mi rokovací poriadok, či môžem dať 2 krát faktickou reagovať. Nech sa páči. 

 

p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ak sa rozvinula debata na téme facebook a na 

prístupy alebo nie, títo dvaja páni poslanci nechcú od vás to, čo robia ľudia u nás na 

Severe. Je facebook stránka Košice - Sever 1, kde sa oni sústavne prevteľujú, doslova 

prevteľujú. Neviem, či to majú zábavku, alebo sú tak indisponovaní, ale naozaj chcú od 

vás to, čo sami robia. A sami to robia veľmi dlhodobo. Kto chce, nech si pozrie 

Facebook Košice - Sever 1. Ľudia sú zmätení. Myslia si že píšu starostovi a píšu 

Polačekovi. Sú to fakt chorí ľudia.  
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Budem na vás hovoriť pán primátor, keď už sme pri 

interpeláciách, tak budem na vás interpelovať rovno na začiatku. Ja som všetkým 

kolegom, ktorým záleží na tom, čo sa v meste deje, ponúkol bod programu Informácia k 

riadeniu statickej dopravy v Košiciach. Všetci kolegovia, okrem údajne dvoch, sme 

dostali podklady e-mailom. A pri oznámení bodu  hlasovania, ste v jednej vete 2 krát 

klamali, pán primátor. Ja nerozumie tomu. Ide o najväčšiu problematiku v meste, 

najvýznamnejšiu. A vy ste kolegom povedali, že nemáme materiály a povedali ste im, 

že ideme jednať o spoločnom podniku. Ani jedno ani druhé v tomto mojom návrhu nie 

je. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, poslali ste mail všetkým poslancom, kde ste poslali aj 

návrh uznesenia, kde bolo vytvorenie spoločného podniku. Dobre. Tak druhý raz si 

pripravte materiál tak, ako ostatní poslanci, ktorí chceli  dnes predložiť na rokovanie. 

Pán poslanec Polaček, nech sa páči.  

 

p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, ja som interpeloval pána primátora a 

mesta Košice s tým, aby nám predložilo investičné náklady vynaložené spoločnosťou 

EEI do 31. decembra 2016 v štruktúre harmonogramu. Viete, v nájomnej zmluve, ktorú 

mali uzatvorenú so spoločnosťou EEI je povedané, že spoločnosť EEI sa zaväzuje v 

meste Košice preinvestovať 2 mil. eur. Preto ma zaujímalo, k 30. decembru o akú sumu 

sa jedná? Okrem toho, že sa preinvestovalo 1,5 milióna eur a tu neni ani 20 % 

parkovacích miest postavených, je jeden fakt. Ale kolegovia, rád by som vás informoval 

o minimálne jednej položke, ktorá mi naozaj vŕta v hlave a nerozumiem, čo má 

spoločné s výstavbou parkovacích miest. Jedná sa o položku 140 tis. eur s názvom 

Letáková kampaň. My, Košičania, sme zaplatili, resp. spoločnosť EEI namiesto toho, 

aby nám postavila parkovacie miesta si vyúčtovala v rámci dvoch miliónov 140 tis. eur 

v položke „Informačná kampaň“. Prvé 2 týždne všeobecná, následne letáková v 

niekoľkých vlnách zameraná kampaň dopravného systému. Okrem toho, že tu bol jeden 

leták, možno pár drobností, ako neverím, že 140 tis. eur pán riaditeľ Lazúr podpísal a 

priznal a prebral takúto nejakú položku! Pán riaditeľ Lazúr, my sme vás poverili v 

minulom roku, aby ste tieto veci ustrážili. A ja neviem, nemôžem prísť na chuť tomu, 

ako je možné, že sme priznali 140 tis. eur na nejakú letákov kampaň! Za 140 tis. eur  sa 

dá koľko parkovacích miest postaviť?! Ako je to možné?! Teda vás interpelujem i v 

tomto bode, aby ste mi dali dodatočnú odpoveď, ako je možné, že sa v týchto položkách 

objavila suma 140 tis. eur na letákov kampaň spoločnosti EEI, namiesto výstavby 

parkovacích miest?! Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím pána riaditeľa, aby dal pánovi Polačekovi potom 

odpoveď. Najlepšie písomnou formou, aj všetkým médiám. Ďakujem. Pán poslanec 

Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja len ako veľmi krátko. 

Dávam fakt, tu, čo som v tom mestskom zastupiteľstve, vkuse dávam interpelácie nie 

preto, aby som si vypisoval tu s vedením mesta, alebo aby som dostal odpovede a sa v 

tom uchlácholil nejak, ale z toho dôvodu, že táto odpoveď ma má nejakým spôsobom 

posunúť, ako poslanca, ďalej. Čiže mi má ukázať cestu, trajektóriu, akým spôsobom 

vlastne ten problém daný riešiť pre občana. No, ja niektoré tie odpovede preto aj tu 

nejakým spôsobom poukážem na nich, z toho dôvodu, lebo sú veľmi strohé, ako 
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nejednoznačné a jednoducho mne nič neriešia. Príkladom je tá zastávka MHD na 

Hanojskej ulici. Jednoducho, ako mestská časť mi odpovie jedno, mesto mi odpovie 

druhé a ja, jednoducho som medzi mlynskými kameňmi. Takže naozaj, toto mne 

osobne, ako poslancovi mesta, ani miestneho zastupiteľstva na sídlisku Ťahanovce 

nerieši problém. Takže vás poprosím veľmi pekne naozaj, aj tie referáty, ktoré 

odpovedajú, aby odpovedali alebo nech si ho zavolajú, toho poslanca, si ho pozvú a 

jednoducho rozprávajú s nim. A komunikujú. Ale takéto odpovede... No fakt nič 

neriešia. To je všetko. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského 

zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 

24. 4. 2017.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 13 -  za: 35, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

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

Dve krátke poznámky. Pán poslanec Gibóda, sa ospravedlňujem, mali ste pravdu, iba 

raz sa dá reagovať na predrečníka. Takže sa vám ospravedlňujem, mali ste pravdu, 

podľa nového rokovacieho poriadku. A druhá vec, dostanete to aj písomne, ale vami 

uvádzaný náklad na propagáciu, ktorý dala spoločnosť EEI, nebol uznaný mestom. 

Takže sa nezarátaval do sumy dvoch  miliónov. Ale dostanete to aj písomne. To, čo ste 

sa vy pýtali, uznané mesto nebolo a náklad na komunikačnú kampaň nie je zarátaný do 

sumy investície 2 mil. eur. Ďakujem. 

- - - 

 

Bod č. 1/1    

Kontrola plnenia uzn. MZ č. 893 zo dňa 10.02.2014 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k prvému doplnenému bodu. Je to bod, ktorý navrhol pán 

poslanec Rusnák, týkajúci sa nadstavby obchodného domu Mier, keď to môžem tak 

nazvať. Poprosím pán poslanec Rusnák, nech sa páči, uveďte daný materiál.  

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Vážené kolegyne, vážení 

kolegovia. Nebudem hovoriť dlho, resp. ten úvod bude veľmi krátky. V roku 2014 na 

rokovaní mestského zastupiteľstva sme prijali, teda toto zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie, bolo to 10. februára 2014, ktorým zobralo na vedomie petíciu, ktorá bola 

nesúhlasná k predmetnej výstavbe - nadstavbe bytov na Obchodnom dome Mier. To po 

prvé. A v časti B) vyjadrilo nesúhlas z titulu vlastníka s realizáciou tejto nadstavby. 

Toto uznesenie, pokiaľ ma pamäť neklame, je platné, pretože zrušiť ho môže, 

samozrejme, iba ten kto ho prijal, tzn. toto zastupiteľstvo. A pokiaľ som si listoval v 

ďalších zastupiteľstvách, toto uznesenie zastupiteľstvom zrušené nebolo, takže je 

platné. V čom je zjavný rozpor. Zjavný rozpor je s tým, že dňa 8.12.2016 a následne 

24.2.2017 mesto Košice vydalo súhlasné stanovisko k predmetnej alebo k realizácii 

nadstavby bytov na Obchodnom dome Mier. Myslím, že nemusím ďalej ani veľmi 

file:///C:/HER_MAGISTRAT_ZOSTAVY/Export%20XML/z201703/0014.xml
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hovoriť. Jedná sa tu o evidentný rozpor medzi uznesením zastupiteľstva a týmito dvoma 

vyjadreniami mesta Košice, ktoré boli vydané pre účely územného konania, nakoľko 

investor, samozrejme, požiadal predtým opätovne o územné konanie a o vyjadrenie 

mesta. Čo môžeme urobiť? Môžeme urobiť dve veci. Buď zrušíme uznesenie prijaté vo 

februári 2014, teda v časti B, alebo zrušíme a požiadame, aby mesto Košice stiahlo 

svoje súhlasné vyjadrenia, ktoré vydalo k predmetnej nadstavbe. Keďže pán primátor 

ste hovoril, že ste informoval pána Truchlého o tom, že teda  zajtra sa vyjadríte, možno 

by bolo dobré, ak by, predpokladám že už náčrt toho vyjadrenia máte pripravený, teda 

zodpovedný referát resp. oddelenie ho má pripravené, aké to vyjadrenie bude? Lebo 

potom možno aj môj návrh uznesenia, ktorý mám pripravený, bude bezpredmetný. 

Takže ak môžem poprosiť, či je to možné, pán primátor. Môj návrh, keďže si myslím, 

že to uznesenie bolo prijaté, bolo korektné, uznesenie teda z 10. 2. 2014, tak môj návrh 

na uznesenie, ktorý mám pripravený znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach po A) 

konštatuje rozpor vyjadrenia mesta Košice k projektu nadstavby bytov Obchodný dom 

Mier, Košice, vydaných pre účely územného konania dňa 8. decembra 2016 a 24. 

februára 2017 pre AS development s.r.o., Národná trieda 56, Košice, s platným 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 893 zo dňa 10.2.2014. A po B) ruší súhlasné 

vyjadrenie mesta Košice k projektu nadstavby bytov Obchodný dom Mier, Košice, 

vydané pre účely územného konania dňa 8.12.2016 a 24.2.2017 pre AS development 

s.r.o., Národná trieda 56, Košice. Ďakujem. Neviem, keď môže niekto sa ešte vyjadriť k 

tomu, pán primátor.      

 

p. Raši, primátor mesta: Čakám kedy skončíte. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem.    

   

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím, kto je tu za stavebný úrad alebo za 

investičné? Pán Hudák, je tu niekto, kto sa môže vyjadriť okrem teba? No tak sa 

vyjadríš ty. Poprosím, je tu námietka zo strany pána Rusnáka, ktorý hovorí, že je rozpor 

medzi schváleným uznesením a tým ako stavebné úrady postupujú.   

 

p. Hudák, zástupca riaditeľa MMK: Dobrý deň prajem. Vážený pán primátor, vážené mestské 

zastupiteľstvo. Táto agenda je veľmi zložitá a vyjadríme sa písomne. Momentálne 

odborné útvary pripravujú písomnú odpoveď na uvedený dopyt pána Rusnáka. Ďakujem 

pekne.       

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. Pardon. S faktickou pán poslanec Gibóda na pána 

inžiniera Hudáka.    

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel aspoň v 

krátkosti, že v čom je to také zložité, keď mesto Košice prijalo nejaké uznesenie a 

orgány mesta Košice, ktoré pod neho spadajú, sa týmto uznesením neriadia, resp. ho 

ignorujú? Tak keby mohol aspoň načrtnúť, že v čom je to také zložité a prečo je naša 

rola ako zastupiteľstva v tomto prípade marginalizované? Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čiže vystúpi pán poslanec Ihnát a potom poprosím pána 

inžiniera Hudáka, aby ste odpovedali na otázku pánovi poslancovi Gibódovi, v čom je 

to zložité.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne pán primátor. Žiada k predmetnému bodu, aby 
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vystúpil obyvateľ Košíc, aktivista Karol Labaš. V zmysle rokovacieho poriadku by som 

poprosil, keby mohol vystúpiť. Ďakujem pekne.      

 

p. Raši, primátor mesta: Dobre. Chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas? Nie je. Takže 

budeme hlasovať o tom, či môže k danému bodu vystúpiť pán Labaš. Čiže hlasujeme o 

možnosti vystúpenia pána Labaša. Prosím hlasujte.     

 

Hlasovanie č. 14 - za: 15, proti: 4, zdržali sa: 14 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán aktivista Labaš nevystúpi. Takže ešte poprosím pána inžiniera 

Hudáka, aby ešte dal informáciu pre pána poslanca Gibódu.           

 

p. Hudák, zástupca riaditeľa MMK: Dobrý deň ešte raz. Ako som povedal. Nie je to 

jednoduchý problém. Každé konanie, či územné alebo stavebné, sa riadi stavebným 

zákonom. Aj príslušná investičná akcia sa riadi stavebným zákonom a je dôležité, aby 

uvedené veci sa nejakým spôsobom zosúladili. Čiže poprosím o trpezlivosť pána 

poslanca. Dostane zodpovednú písomnú odpoveď. Ďakujem veľmi pekne.       

 

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

 

p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, ja by som chcel do toho vsunúť dve 

roviny. Máme tu naozaj, musíme to vidieť z dvoch uhlov. Jeden je úloha stavebného 

úradu, ktorá sa prirodzene ako prenesený výkon štátnej správy urobí všetko to, čo mu 

zákon prikazuje a verím, že rozhodne správne. Ale na druhej strane je tu ten druhý uhol 

a ten druhý uhol sú podklady, ktoré mesto Košice stavebnému úradu dá. Treba si 

uvedomiť, že v tomto objekte mesto Košice vlastní časť tejto budovy alebo časť tejto 

budovy vlastní mesto Košice. To znamená mesto Košice aj na základe uznesenia, ktoré 

tu bolo prijaté pred asi 4 rokmi, cca, tromi rokmi, môže povedať, že jednoducho 

nesúhlasí s touto nadstavbou, pretože to je jeho objekt. Toto nie je o rozhodovaní štátnej 

správy. Jednoducho to je o našom majetku. Čiže ak mesto Košice na základe uznesenia, 

ktoré tu bolo prijaté, povie, že nesúhlasí s nadstavbou, pretože chce vyhovieť petícii, 

ktorej sme vyhoveli pred troma rokmi, nič neporušíme. Nič zlé sa nestane. Lebo 

jednoducho je to náš majetok. A tým pádom Stavebný úrad môže dostať ďalšie 

podklady na to, aby sa na to pozrel aj z iného pohľadu. Ale my sme v tejto chvíli dali 

všetky kladné stanoviská. Ale my máme právo, ako majiteľ, povedať, že máme výhrady 

voči tejto nadstavbe. Lebo je tam aj náš vlastný majetok. Alebo sme to už predali, pán 

primátor? Alebo je to tak blízko, že ak nie na tomto, tak na najbližšom zastupiteľstve to 

ideme predať pánovi Slávikovi? Lebo toto je celá príčina? Vyhovieť priateľovi? 

Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ja neviem. Ja priateľ s pánom Slávikom nie som. Viem, kto je to, 

lebo je to honorárny konzul, ktorý je tu, teda je zástupca diplomatického zboru SR, ale 

nechodím ani na Mier, nechodím ani na pivo, ani na obed, ani na nákup na rozdiel od 

vás, možno. Takže zbytočne tu vnášate niečo, čo neexistuje, pán poslanec. A vás 

poprosím, počujeme vás dobre. Nemusíte zvyšovať hlas a prechádzať do nejakých fistúl 

aj s pánom kolegom. Pani poslankyňa Grüllingová s faktickou a po nej pán poslanec 

Ihnát.      

 

p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som skutočne chcela poprosiť 

pánov kolegov, teraz Polačeka, predtým Gibódu, naozaj ja chápem, že oni sú odborníci 
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- úvodzovky hore, úvodzovky dole - na všetko, takže sú úplne najväčší odborníci. Ale 

môžete aspoň raz pristupovať k problematike vecne? Pán Rusnák predložil jeden vecný 

návrh, takže neviem, že to vaše vybíjanie je úplne zbytočné. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Prehovoril lekár. Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne za slovo. 

Dámy a páni, pán Labaš je členom petičného výboru, takže vlastne ako mal právo 

vystúpiť v tejto veci. No ale keď ste sa tak rozhodli, tak ste sa rozhodli. Ďakujem pekne.  

 

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

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Ako, my tu 

môžeme sa baviť rôznymi a hľadať rôzne vyumelkované odpovede, rôzne akékoľvek 

dohady, ale uvedomme si jednu vec. Tu sa jedná o bazálnu dôveru obyvateľov tohto 

mesta k orgánom mesta a k všetkým úradom, ktoré pod mesto spadajú. Pretože tu orgán, 

stavebný úrad, nerešpektoval rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré je spolu s 

primátorom druhým najvyšším orgánom v tomto meste. Čiže toto je závažná vec a preto 

som si dovolil vôbec tento bod navrhnúť. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Pán poslanec Rusnák, odpoveď, ktorú budú 

chystať odborné útvary sa bude riadiť iba platnými zákonmi a žiadnymi domnienkami 

ani emóciami a nebude nijako vyumelkovaná. Stavebné úrady sa musia riadiť 

stavebným zákonom. Nemajú ani vašou vôľou ani chcením, ani ničím iným, pretože 

postupujú podľa platného zákona. A taká musí byť aj odpoveď a taký musí byť aj 

postup, bez ohľadu na to, čo si považujete za vyumelkované alebo nie. Pretože keď 

budete investor vy, alebo aj niekto iný, vždy sa musí riadiť legislatívou, ktorá je platná. 

A v tomto prípade mi došla žiadosť od zástupcu výboru petičného a som požiadal, aby 

mi odborné referáty dali jedinú možnú odpoveď aká je v súlade so zákonom. Nič iné. 

Bez ohľadu na to, čo vy chcete alebo nie, alebo čo ja chcem alebo nie. Prosím návrhovú 

komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo po A) konštatuje rozpor vo vyjadrení mesta Košice k projektu 

„Nadstavba bytov Obchodný dom Mier, Košice“ vydaných pre účely územného konania 

dňa 8.12.2016 a 24.2.2017 pre AS development s.r.o., Národná trieda 56, Košice a 

platným uznesením mestského zastupiteľstva č. 893 zo dňa 10.2.2014. A po B) ruší 

súhlasné vyjadrenia mesta Košice k projektu „Nadstavba bytov Obchodný dom Mier, 

Košice“ vydané pre účely územného konania dňa 8.12.2016 a 24.2.2017 pre AS 

development, Národná trieda 56, Košice.“ Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať o tomto uznesení.      

 

Hlasovanie č. 15 - za: 8, proti: 2, zdržali sa: 25 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme neschválili. Ďakujem.   

- - - 
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Bod č. 2 

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 2. Prosím hlavného kontrolóra mesta, aby uviedol 

správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra.   

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený pán primátor. 

Okrem pravidelne predkladaných materiálov na mestské zastupiteľstvo tiež predkladám 

materiál Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 a stanovisko k Záverečnému 

účtu mesta za rok 2016. Útvar hlavného kontrolóra od posledného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva vykonal celkom 6 kontrol v 7 kontrolovaných subjektoch. V rámci týchto 

kontrol kontrolné zistenia poukazovali na potrebu zintenzívniť činnosť a prácu v oblasti 

nakladania s mestským majetkom v oblasti evidencie majetku, v oblasti inventarizácií, v 

oblasti dodržiavania zákona o finančnej kontrole a tiež poukázali na nedostatky a nízku 

kvalitu dopravnej a prepravnej infraštruktúry v meste. Na odstránenie zistených 

nedostatkov kontrolované subjekty prijali viacej ako 20 opatrení s tým, že Útvar 

hlavného kontrolóra zabezpečuje aj kontrolu týchto prijatých opatrení zhruba v ročnej 

periodicite po vykonanej kontrole. V súčasnej dobe Útvar hlavného kontrolóra 

vykonáva kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona o finančnej kontrole. Vykonáva 

kontrolu v dvoch základných školách. Je to Základná škola Ľudovíta Fullu a prvýkrát, 

dá sa povedať, po mnohých rokoch vykonávame kontrolu aj na základnej škole 

Podjavorinského na Luníku IX. Ako som spomínal, predkladám navyše ešte dva 

materiály do dnešného zastupiteľstva. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 

uvažuje s 12 kontrolami. Tieto kontroly budú zamerané na hospodárenie rozpočtových 

organizácií, budú zamerané na kontrolu verejnej správy, konkrétne na dodržiavanie a 

aktualizáciu obecne všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré boli prijaté v rokoch 

91 - 98 a súčasne bude vykonaná tematická kontrola zameraná na hospodárenie s 

prebytočným majetkom mesta. Čo sa týka stanoviska k záverečnému účtu mesta, 

dovolím si povedať, že aj toto stanovisko ukázalo, že mesto sa nachádza vo veľmi 

dobrej finančnej kondícii. Mesto pri zostavení záverečného účtu dodržalo všetky 

záväzné právne predpisy, preto odporúčam prijať bez výhrad záverečný účet mesta 

Košice za rok 2016. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k Správe o činnosti útvaru 

hlavného kontrolóra. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Polaček. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. Ja sa len chcem spýtať 

pána hlavného kontrolóra, čo sa týka zoologickej záhrady, tých problémov, ktoré sú. 

Teraz nebudem hovoriť o parkovisku, tam bolo to neodkladné opatrenie a vraj boli 

vyhovené súdom. Ale čo sa týka pozemkov a ďalších náležitostí. V akom stave to je 

vlastne, pán hlavný kontrolór? Či komunikujete s riaditeľom tejto záhrady? S tými 

vlastníkmi pozemkov, urbármi, atď.? Akým spôsobom sa ďalej tam budeme hýbať, lebo 

sú tam dosť veľké problémy, čo mám informácie. Vďaka.    

 

p. Raši, primátor mesta: Najprv ešte nechám slovo pánovi poslancovi Polačekovi, potom by 

som poprosil naraz to zhrnúť. Pán poslanec Polaček. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne kolegovia. Rád by som vypichol jednu informáciu 

od pána kontrolóra a to je „veľmi dobrá finančná kondícia mesta Košice“. Prosím 

zapamätajme si to. Opakujem „veľmi dobrá finančná kondícia mesta Košice“. Túto 
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informáciu určite budeme potrebovať v bode 14 pri tom, ako budeme predávať Kosit a 

tvrdíme, že nemáme dosť peňazí. A v tejto súvislosti pán kontrolór, ja som vám poslal 

niekoľko mailov a zároveň aj určite ste sa z novín dozvedeli  o niektorých mojich 

informáciách. Chcel by som vás poprosiť, ja vám nebudem dávať uznesenie, pretože v 

tomto pléne to nemá zmysel, ale podľa mňa aj z vlastnej iniciatívy môžete vykonať 

kontrolu. A teda vás chcem požiadať a informovať takto verejne, aby ste sa pozreli na 

faktúry spoločnosti Kosit, ktorá nám účtuje v tejto chvíli od 1.7, kedy sa zmenila 

účinnosť o odpadoch k marcu, do kedy som mal k dispozícii faktúry mesta Košice o 

tom, že aj spoločnosť Kosit nám vyúčtovala neoprávnene 150 tis. eur za spálenie 

plastov! Vytriedených plastov! Jedná sa o to, že tento zákon o odpadoch hovorí, že 

všetok náklad na triedený zber je nákladom organizácie zodpovednosti výrobcov, v 

našom prípade spoločnosti Natur Pack, ktorá tieto náklady preplatí spoločnosti Kosit, 

čiže Kosit nepríde na prázdno. A ja nerozumiem prečo vo vážnych lístkoch sa objavuje 

kód odpadu 200139, čo sú plasty, ktoré skončili v peci. Ak by to bol komunálny odpad, 

ktorý proste sa z tých plastov vytriedil, mlčal by som. Ale spoločnosť Kosit nám 

vyúčtovala spálenie plastov za 72 eur na tonu, prosím pozrite sa na to. Budem veľmi 

rád, ak z tých faktúr, z tých 150 tis. eur vyškrtnete a spoločnosť Kosit nám ich vráti. O 

nič iné mi nejde. Ide mi o to, aby to bolo na správnej mieri. Ak si to mesto Košice 

nevšimlo a Kosit si to nechcel všimnúť, prosím pozrite sa na to. Verím, že to nie je 

úloha nad nejaký veľký zázrak. A zároveň by som vás chcel poprosiť, aby ste sa pozreli 

aj na informáciu, ktorú som verejne publikoval a to je taká záhada, ktorú mi pán 

Christenko, ani pán primátor, nechcú vysvetliť, ako je možné, že mesto Košice platí za  

spálenie odpadu, komunálneho odpadu v Košickej spaľovni 72 eur za tonu. Rozprávame 

o náklade bez dopravy, bez DPH, bez manipulácie, bez nájmu kontajnerov, proste čistý 

náklad. Je to na faktúre. Tak sa to volá, likvidácia. Všetky ostatné položky v tej faktúre 

existujú, čiže je to čistý náklad. Oproti nákladu v okolitých obciach, ktoré platia od 10 

eur v Kokšov Bakši, 36 eur Kechnec, 30 eur Geča, Valaliky, 50 eur Turňa nad Bodvou a 

podobne. Ako je možné, lebo keď si tie faktúry pozriete, tak jednoducho budete vidieť, 

že to je čistá vyfakturácia za likvidáciu odpadov. Čiže v tom nie je žiaden iný náklad. A 

pán Christenko aj pán Raši sa nejakým spôsobom vyhýbajú tejto priamej odpovedi. 

Prosím pozrite sa na to, je to v záujme obyvateľov tohto mesta. Ako je možné, že proste 

sa takto platí. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja by som poprosil pána poslanca, aby využil 

príležitosť generálneho riaditeľa pri bode 14 a položil mu tieto otázky, aby sa nevyhol 

odpovedi a rovno nám to tu povedal. Čiže pri bode 14, poprosím, pán poslanec Polaček, 

položte tieto otázky a ešte dopovedzte, čo má povedať pán poslanec Gibóda. Dobre. 

Nech sa páči. Pán poslanec Gibóda, po ňom hlavný kontrolór. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujeme za radu pán primátor. Som rád, že sa zapájate do diskusie 

pred ukončením diskusie. Len chcel by som podotknúť to, že tieto otázky boli v tomto 

bode smerované na pána kontrolóra, ktorý je kontrolným určitým útvarom nášho mesta 

a tejto samosprávy. A my môžeme, ale nemusíme veriť vyjadreniam pána Christenka, 

pretože pán Christenko zastupuje väčšinového vlastníka v tejto spoločnosti a zastupuje 

jeho záujmy, tak nám to bolo vždycky prezentované. Takže ja chcem len na to 

poukázať, že bolo by vhodné, aby pán kontrolór preveril tieto nedostatky v účtovaní 

spoločnosti Kosit a zároveň tieto informácie o tom, že Košičania platia vzhľadom na 

okolité obce za samotnú likvidáciu odpadu, nie za nejaký zvoz alebo smetné bedne 

alebo hocičo iné, iba za to, že sa spáli, platia viacej, oveľa, oveľa viacej, ako iné obce. 

Ďakujem.       
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p. Raši, primátor mesta: Dobre. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie po 1.) Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od XV. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol:... 

 

p. Raši, primátor mesta: Aha? Odpoveď ste nedostali? Vidíte. No, dobre. Tak potom 

poprosím, pán hlavný kontrolór, uzavrel som rozpravu, bohužiaľ, začalo sa čítať 

uznesenie, preto v bode Rôzne by som vás poprosil, aby ste dali odpovede na otázky. Sa 

ospravedlňujem. Som prerušil diskusiu. Môžete pokračovať. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: (pokračoval v čítaní návrhu uznesenia) 

Mestská časť Sever, Festivalové námestie 2, Mestská časť Juh, ZŠ Trebišovská 10, 

Školská jedáleň Trebišovská 10, Materská škola Trebišovská 11, dodržiavanie VZN  

č. 70 o dani na užívanie verejného priestranstva. Po 2.) Stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta Košice k Záverečnému účtu mesta za rok 2016 a po B) schvaľuje Plán kontrolnej 

činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na 2. polrok 2017 podľa 

predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 16 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schváli. 

Pán hlavný kontrolór, čiže v bode Rôzne to nemôžete urobiť, tak vás poprosím, 

prihláste sa do diskusie v bode pri Kosite, aby ste zodpovedali otázky, ktoré boli 

položené, aby sme teda učinili zadosť požiadavke pánov poslancov. Takže pri bode 14 

vás poprosím, aby ste zareagovali na otázky, ktoré padli.                  

- - - 

 

Bod č. 3 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2016 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 3 Záverečný účet mesta Košice. Poprosím pani 

Ing. Kažimírovú, aby urobila krátky úvod k danému materiálu. 

 

p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené mestské 

zastupiteľstvo. Záverečný účet bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách, obsahuje predovšetkým plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov a návrh na 

rozdelenie prebytku hospodárenia, hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu, 

prehľad o stave a vývoj dlhu a hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a 

príspevkových organizácií. V roku 2016 sme dosiahli celkové príjmy viac ako 157 

mil. eur a výdavky takmer 153 mil., čo predstavovalo plnenie príjmov na 99 % a 

výdavkov na 96 %. Z hľadiska programového členenia rozpočtu sme mali najvyššie 

výdavky v Programoch vzdelávanie a to 60 mil. eur, v Programe doprava 30 mil. eur a v 

Programe životné prostredie 18 a pol milióna eur. V minulom roku sme zrealizovali 

niektoré významné investičné akcie, akými boli napr. stavebné úpravy a rekonštrukcie 

komunikácií za 6 mil.: Ázijská, Gemerská, Vojenská, Bernoláková, Poštová, Košická 
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Polianka. Dokončila sa rekonštrukcia kúpaliska Červená hviezda za 3 a pol milióna, 

zrekonštruovali sa školy a škôlky za 1 mil. obnovil sa bytový dom na Šoltésovej ulici, 

zrekonštruovali sa multifunkčné ihriská a atletické ovály. Poskytli sme účelové dotácie 

pre mestské časti na ich rozvojové projekty, zrekonštruovali sa niektoré verejné 

osvetlenia v mestských častiach Juh, KVP, Nad jazerom, Západ, Dargovských hrdinov, 

Luník IX. Pokračovalo sa v spracovávaní nového územného plánu mesta Košice, začali 

sa rekonštrukcie električkových tratí v rámci projektu MET a pokračovali sme 

v majetkoprávnom usporiadaní pozemkov za účelom realizácie ďalších investičných 

akcií, predovšetkým ide o rozšírenie Slaneckej cesty. V roku 2016 mesto splatilo úvery 

vo výške 5 mil. eur a zostatok dlhu k 31. decembru bol v sume 45 mil. Percento dlhovej 

zaťaženosti predstavuje ku koncu minulého roka 32 %. Hospodárenie všetkých 

príspevkových organizácií mesta skončilo so ziskom. Navrhujeme ho použiť v prospech 

rezervného fondu každej organizácie. Celkový výsledok hospodárenia mesta 

predstavuje 4,4 milióna, po odpočítaní štátnych prostriedkov vo výške 753 tis., ktoré sú 

účelovo viazané na použitie v roku 2017,  navrhujeme v súlade so zákonom o 

rozpočtových pravidlách 3,6 milióna eur prideliť do rezervného fondu. Ešte doplnok, 

poslanci túto informáciu nemali, máme už správu od audítora, ktorá nám potvrdila, že 

priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta, 

že bola zostavená v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a v súlade so 

zákonom o účtovníctve a taktiež odporúča teda záverečný účet schváliť bez výhrad  

audítor mesta. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pani inžinierka. Otváram rozpravu k tomuto bodu. 

Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje po 1.) Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Košice 

za rok 2016 bez výhrad. Príjmy, výdavky, rozdiel, prebytok podľa predloženého návrhu. 

Príjmy vrátane finančných operácií podľa predloženého návrhu. Výdavky vrátane 

finančných operácií podľa predloženého návrhu. Celkový výsledok hospodárenia - 

prebytok, podľa predloženého návrhu. Po 2.) Vratka do Fondu rozvoja bývania mesta 

Košice vo výške 52.860 eur. Po 3.) Prídel do Rezervného fondu mesta Košice vo výške 

podľa predloženého návrhu. Po 4.) Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu Slovenskej republiky. Po 5.) usporiadania finančných vzťahov k rozpočtovým 

a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice nasledovne: 5.1. 

Finančné usporiadanie rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnej pomoci mesta 

Košice podľa predloženého návrhu. 5.2. Finančné usporiadania rozpočtových 

organizácií škôl a školských zariadení podľa predloženého návrhu. Príspevkových 

organizácií: Knižnica pre mládež, Zoologická záhrada, Psychosociálne centrum, Správa 

mestskej zelene, K 13 - Košické kultúrne centrá podľa predloženého návrhu v prospech 

rezervného fondu organizácii. A po 6.) Finančné usporiadanie účelových finančných 

prostriedkov pre mestské časti podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 17 - za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 
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Bod č. 4 

Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach 
 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 4. Je to Petícia za výstavbu polopodzemných a 

podzemných kontajnerov v Košiciach. Po nej bude potom bod 5, ktorá je Správa o 

pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v 

spolupraci so spoločnosťou Kosit, ktorý teda bude naväzovať na tento bod. Ctené dámy, 

vážení páni viete, že bola doručená, zaevidovaná, petícia občanov za výstavbu 

polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach v ktorej sa žiada, aby sa urobil 

pilotný projekt, aby sa zabezpečila realizácia prvých polopodzemných a podzemných 

kontajnerovísk a pripravila sa projektová dokumentácia, žiadosť o dotáciu z finančných 

prostriedkov EÚ. Na tento účel a vyčlenili sa finančné prostriedky aj z rozpočtu mesta. 

Mesto vyhovuje petícii v celom rozsahu a v tom ďalšom bode budete mať aj konkrétne 

návrhy, ktoré predložila spoločnosť Kosit, ako realizovať požiadavky, ktoré boli... boli 

doručené, takže teraz otváram bod číslo 4. Nech sa páči. Pán poslanec Polaček. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne pán primátor. Vážení kolegovia o slovo ma 

poprosil pán Rastislav Trnka, ktorý je člen petičného výboru a rád by k tejto veci 

vystúpil ako člen petičného výboru. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Takže je všeobecný súhlas? Nie. Dobre, takže budeme hlasovať o 

tom, aby vystúpil člen petičného výboru. Čiže, znamená, že môžeme dať vystúpiť 

členovi petičnému výboru a kandidátovi na predsedu Košického samosprávneho kraja? 

Nech sa páči, pán Trnka máte 3 minúty. 

 

p. Trnka, člen petičného výboru: Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Pán primátor, 

kolegyne, kolegovia, tak, dovoľte mi, aby som v skratke odhliadnuc od tých poznámok, 

k danému bodu vystúpil. Čiže od začiatku sme sa snažili pracovať na tomto projekte, 

alebo na tejto petícii, veľmi by som povedal nezaujato a nerobiť v úvodzovkách cirkusy, 

ako často nás označujete za cirkusantov a pod. Čiže petícia má jednoznačne cieľ, aby sa 

Košice posunuli ku mestám ako Nitra, Moldava, Bratislava, ktoré už spustili tieto, by 

som povedal, projekty polopodzemných a podzemných kontajnerovísk. Majú niekoľko 

výhod, ktoré sme spísali v petícii. Tzn. nešíri sa zápach v týchto kontajneroviskách, 

zvyšuje sa alebo znižuje sa nájazd tých ľudí, kvôli ktorým často musíme uzamykať 

kontajneroviská, zároveň sa znižujú náklady na prevádzku atď., atď. Nebudem rozvíjať. 

Čiže chcel som len upozorniť, že medializované informácie zo strany Kosit-u a zo 

strany mesta Košice, tzn. na spustenie pilotného projektu je v počte jedno uzamykateľné 

kontajnerovisko, nie polopodzemných kontajnerovísk a potom jedno kontajnerovisko 

polopodzemných kontajnerovísk. Tak to nie je pilotný projekt, pretože, čítam z tej našej 

petície, žiadali sme, aby sa zabezpečila realizácia prvých polopodzemných 

kontajnerových stojísk už v priebehu roka 2017. Čiže malo by to byť niekoľko 

polopodzemných a podzemných kontajnerových stojísk v rámci tohto roka a nie jedno 

oplotené alebo uzamykateľné kontajnerovisko, o ktoré sa už niekoľko rokov realizujú 

napr. mestskej časti Terasa. Čiže to je všetko. Žiadame len, aby sa Košice posunuli k 

európskym štandardom a aj v rámci nášho mesta, aby občania si mohli dopriať ten 

štandard, ktorý si môžu dopriať už aj v Moldave a v Nitre, napr. na Slovensku. Čiže 

veľmi pekne ďakujem a prosím, aby sa v zmysle petície postupovalo a nevymýšľali sme 

nejaké iné názory na petíciu, ktorú sme predložili. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ako som povedal na začiatku, petícii bude 
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vyhovené, lebo máme presne taký názor, ako vy, pán poslanec. Pán poslanec Ihnát, nech 

sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, že petícii bude vyhovené, 

pán primátor. Len treba povedať ešte jednu vec, že keby nie tohto petičného výboru, 

ktorý nazbieral tie tisíce podpisov, tak pokiaľ ja si dobre pamätám, tak som čítal aj 

odpoveď pánovi Lörincovi, kde mesto jednoznačne tvrdilo, že jednoznačne týmto 

spôsobom riešenia nepôjde. A to bolo pred časom pol roka, rok asi zhruba. Takže som 

veľmi rád, že vlastne tento petičný výbor pohol aj tým myslením a celkove by som 

povedal, smerovaním tohto mesta ísť týmto spôsobom riešenia odvozu alebo 

skladovania odpadu. Takže svoj význam to určite malo a samozrejme má význam aj to, 

že vlastne ďalšie body, ktoré nás teraz čakajú budú smerované práve ku Kositu, ku 

týmto kontajneroviskám a konečne sme sa dopracovali k tomu aj bez hádok a bez 

nejakých vojen politických. Ďakujem pekne. Všetko. 

 

p. Raši, primátor mesta: Presne tak, pán poslanec. Presne tak. Dokopy podpísalo petíciu 1290 

osôb, 106 podpisov bolo neplatných. Pán poslanec Petruško, nech sa páči. 

 

p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ctené dámy 

poslankyne, páni poslanci, milí hostia. Aj ja musím zareagovať, pretože bol som pri 

otváraní prvého uzamykateľného kontajneroviská, boli tam aj médiá. Vieme, že sme 

naštartovali projekt, hovorí sa o uzamykateľnom a o podzemnom kontajnerovisku, nie o 

polopodzemnom kontajnerovisku. Súhlasím s tým, čo vy ste povedali, je to riešenie do 

budúcna, ktoré určite má mnohé výhody, ale má aj mnohé nevýhody. Práve tento 

projekt, ktorý sme teraz odštartovali, máme tu aj pána starosta Hlinku, ktorý verím 

tomu, že určite potvrdí moje slová, je práve o tom, aby ľudia mali možnosť si vyskúšať, 

čo chcú, pretože predpokladám, že aj vy, ako petičný výbor nechcete riešiť niečo, čo 

ľudia nebudú chcieť. A súhlasia určite s tým, že tak jeden model, ako aj druhý má aj 

svoje výhody aj nevýhody. To ste dokonca v petícii aj vymenovali. Takže my by sme 

boli radi, keby mali možnosť ľudia si skúsiť tak jeden typ, ako aj druhý typ a spoločne s 

mestskou časťou si vybrali čo chcú. Pretože už momentálne teraz mnohokrát máme 

indície, že ľudia majú problém s dostupovými vzdialenosťami a nechcú chodiť ďalej ku 

podzemným kontajneroviskám. Čiže my sme dali tú možnosť, aby si ľudia vyskúšali tak 

jeden ako druhý. A už teraz viem, že aj mestské časti sa pripájajú a chcú realizovať tieto 

veci. Čiže naozaj je to štart a predpokladám, že v Košiciach vyrastie viacero takýchto. A 

už keď ste narážali, pán kolega, na uzamykateľné kontajnerovisko, ktoré realizoval 

Kosit, nie je to, ktoré sa realizujú na Terase. To je trošku iný model, by som povedal, 

taký trošku modernejší a vyspelejší aj vo vzťahu ku komunálnemu odpadu, ku iným 

typom odpadu, dokonca ku šatstvu a ku batériám. Takže ja len na dovysvetlenie. A 

verím tomu, že ľudia budú mať možnosť sa zoznámiť, tak ako som spomínal, buď s 

jedným riešením alebo s druhým a z pohľadu všetkých výhod – nevýhod, inžinierskych 

sietí, dostupových vzdialenosti z toho, čo ľudia budú chcieť spoločne s mestskou časťou 

a so spoločnosťou Kosit si vyberú vlastne to, čo chcú hlavne ľudia. Takže ja si myslím, 

že tej petícii sme vyhoveli. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán Petruško. Nedá mi 

nereagovať! Ale ja nerozumiem, čo chceme skúšať? A načo sú nám pilotné projekty? 

Už v Kambodži vedia, ako sa majú budovať kontajneroviská! Ak chceme ísť dopredu a 
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chceme niečo v tomto meste vybudovať, tak poďme rozprávať o územnom plánovaní, 

poďme rozprávať o tom, že nové sídliská, nové priestory budú mať regulatív, kde to 

bude podmienkou. Ale aby sme tu niečo skúšali a testovali, čo už na svete je vymyslené, 

k čomu je odbornej literatúry na kilometre! Prosím vás, nerobme si z ľudí srandu. 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Nemôžeš, pán námestník. Nemôžeš reagovať faktickou. My nejdeme 

robiť nič nové. Pilotný projekt znamená v zmysle toho, aby ľudia reálne videli, ako 

podzemné kontajnerovisko funguje. A poviem vám aj prečo. Pretože si uvedomte, že 

keď budeme robiť podzemné kontajneroviská v Starom meste, až to bude možné v 

mestskej časti Juh alebo na Ťahanovciach, môžeme naraziť na tú základnú vec - 

inžinierske siete.  Staré Mesto, to môžu byť rozličné historické časti nášho mesta, to je 

prvá vec. Druhá vec je, treba si uvedomiť, že keď urobíme podzemné kontajnerovisko, 

kde bude kapacita nie 1.100 litrov ako je v súčasnosti kontajner či klasická bedňa, ale 

5 m kubických na každý druh odpadu, tak samozrejme tieto kontajneroviská ani fyzicky 

nebudú môcť byť uložené tak frekventovane, ako sú teraz. Preto je dôležité vyjadrenie 

mestskej časti aj obyvateľov, ktorých sa to týka, pretože tá petícia bola preto, aby sme 

začali robiť tieto kontajneroviská. Na druhej strane, tých ľudí má tento nový spôsob 

zberu odpadu tešiť a nie znervózniť. Preto tam je dôležitá aj mestská časť aj obyvatelia 

danej štvrte. Pretože tí musia rozhodnúť, keď to je technicky zrealizovateľné, čo tam 

chcú. Preto je dôležité, aby sa daná oblasť bytových domov alebo sídliska, ktorej sa to 

bude týkať, k tomu vyjadril. Aby sme im neurobili niečo, čo nebudú žiadať. Čiže budú 

sa robiť iba postupy, ktoré sú štandartné. V Kambodži som nebol, ale určite sú 

podzemné kontajneroviská v mnohých iných štátoch, ale musí to byť na prospech ľudí. 

Dobre? Čiže preto je dôležité, čo si ľudia budú myslieť, aký budú mať názor. A tých 

riešení je nadzemné, polopodzemné alebo podzemné a z toho bude treba vybrať, alebo 

kombinované, samozrejme. Aby sa nám nestalo, že urobíme niekde podzemné 

kontajneroviská, kde zvýšime vzdialenosť ku danému kontajnerovisku pre ľudí tak, že 

to pre nich bude neakceptovateľné. Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec 

Jakubov. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Chcem len na vás zareagovať, že 

tých tisíc podpisov, respektíve o koľko ste to očistili, teda je to asi tisíc podpisov pod tú 

petíciu, je to stále viac ako - v úvodzovkách - tých vašich 4 tis. za podporu parkovania 

od spoločnosti EEI. A k tomuto bodu, ja sa chcem opýtať, že či na váš pozitívny prístup 

ku tejto petícii a celkovo ku týmto riešeniam nemá vplyv to, že aj vy, pán primátor, 

kandidujete na predsedu VÚC a nehanbíte sa za to. Takže neviem, prečo titulujete 

ostatných, keď idú vystupovať v diskusii a vy sám sa nepriznáte. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prepáčte, ja som to vtedy nedoplnil,  pretože som pozeral reláciu, kde 

z desiatich Košičanov 9 nevedelo, že pán Trnka kandiduje. Tak som považoval za 

dôležité ho takto osloviť, aby ho ľudia spoznali. Pán poslanec Gaj s faktickou. 

 

p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som všetkých poprosil, aby ste svoje 

predvolebné mítingy presunuli na svoje ihriská a nie tuná. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, určite 

podzemné a polopodzemné kontajneroviská sú krokom vpred. Určite je to ekologické 
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plus a určite mesto Košice sa tomu brániť nebude. Na Rade starostov sme tak isto túto 

problematiku prerokovali a jednoznačne sme sa dohodli a požiadali sme vedenie mesta, 

aby tieto pilotné projekty, a všade, ak je niečo prvýkrát, sa označuje slovom pilotný 

projekt, boli realizované minimálne vo všetkých veľkých mestských častiach, ideálne 

vo všetkých mestských častiach sa nájde priestor, aby, samozrejme, sa po dohode s 

mestskými časťami mesta, mestom a Kositom začala táto príprava, kde mestské časti 

podobne, ako to bolo na mestskej časti Juh zabezpečili inžiniersku prípravu, tzn. 

vytipovanie priestoru, komplet všetky vyjadrovačky, potrebné ku osadenie týchto 

kontajnerovísk a mesto Košice a Kosit musia zabezpečiť realizáciu. Chcel som povedať 

jednu vec. Neviem, ako je to v Ugande, afrických štátoch, ale myslím si, že nie sú naším 

vzorom. Chcem len povedať, že je veľmi veľa metropol v Európe, počnúc tzv. hlavným 

európskym mestom Bruselom, atď., kde neumožňuje situácia všade osadiť takéto formy 

zberu odpadu a napr. buď sa to rieši igelitovými vrecami, ktoré sa v pravidelných 

intervaloch vykladajú vonku na ulice. Hovorím to preto, pretože aj u nás v niektorých 

mestských častiach bude podobná situácia. Neviem si predstaviť osadenie podzemných 

alebo polopodzemných kontajnerovísk napr. v historickom centre mesta. A určite bude 

veľmi veľa lokalít, kde vzhľadom na inžinierske siete, na hustotu jednotlivých objektov, 

teda zástavby, nebude toto možné. Nehovoriac o tom, že samozrejme, je to dlhodobý 

projekt. A v blízkej budúcnosti určite aj to, čo realizujeme už roky na Terase tzv. 

uzamykateľné kontajneroviská sa realizovať budú. Po druhé, vzhľadom na vlastnú 

skúsenosť odporúčam, aby vždy sa komunikovalo s občanmi v tej-ktorej lokalite, 

pretože pravdepodobne sa v mnohých prípadoch predĺžia dochádzkové vzdialenosti ku 

kontajneroviskám. A je možné, že nie všade to obyvatelia príjmu s pozitívnym ohlasom. 

Ale samozrejme, tento projekt je dobrý a predpokladám, že tak, ako Juh a tak ako sme 

odsúhlasili na Rade starostov sa do toho zapoja všetky mestské časti tohto mesta. 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ja som veľmi rád, že sa tento pilotný projekt odštartoval konečne aj 

v našom meste. Aj na základe petície je dobré, že sa začalo, pretože vieme aj 

vyhodnotiť plusy prípadné mínusy a každá vec nová má svoje dve stránky. Takže nie 

všade sa takéto vyššieho štandardu a vyššej vybavenosti kontajneroviská môžu osadiť. 

Predovšetkým tie podzemné. Tzn., že my na Juhu sa už niekoľko mesiacov zaoberáme v 

spolupráci s Kositom a s mestom Košice na ploche, ktorá bude najvhodnejšia pre 

umiestnenie a vybudovanie toho druhého typu kontajnerovísk, čiže zapustených 

v podzemí, nakoľko potrebujeme nájsť plochu, ktorá je podľa možnosti s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva v tej ploche, aby sme nepredlžovali tie vzdialenosti ľuďom 

ku kontajnerom a po druhé, aby to bolo miesto, ktoré je prístupné pre odvoz týchto 

veľkých kapacitných kontajnerov vozidlami Kosit. A po tretie, aby tam neboli, 

samozrejme, inžinierske siete. Takže ja ďakujem za to, že sa to začalo a môžem iba 

potvrdiť tie slová mojich predrečníkov o ktorých hovorili k vecnej téme, čiže ako pána 

námestníka, tak aj kolegu Jakubova, ostatných niektorých. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Túto problematiku sme riešili na ostatnej 

komisii dopravy a výstavby. A ja by som v súvislosti s ňou požiadal a dal návrh 

uznesenia. Prečítam ho celé. Žiadosť o zvolanie Komisie dopravy a výstavby pri 

mestskom zastupiteľstve (toto vynechám, poviem len to základné) žiada predsedu 
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komisie Ing. Stanislava Kočiša o mimoriadne zvolanie zasadnutia komisie dopravy a 

výstavby vzhľadom k prijatým informáciám k riadeniu statickej dopravy v Košiciach, 

ktorú sme obdržali od spoločnosti EEI po analýze ich návrhu ekonomickými a právnymi 

referátmi mesta Košice a vzhľadom k pilotnému projektu kontajnerovísk pripojiť na 

zasadnutie komisie informáciu od spoločnosti Kosit, jej prizvaným zástupcom a 

zástupcom danej mestskej časti, z dôvodu vyhnutia sa potencionálnym petíciám z 

dôvodu umiestnenia či typu kontajneroviska. Na predmetné stretnutie pozvať všetkých 

účastníkov zmluvných strán, zástupcov Kositu a Mestskej časti Košice - Juh. Predmetné 

stretnutie uskutočniť v priebehu mesiaca jún 2017. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu. Poprosím, budeme hlasovať o najprv 

o návrhu uznesenia doplňujúcom a potom... Pardon. Pán poslanec Sitkár ešte bol 

prihlásený, nech sa páči.  

 

p. Sitkár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V podstate viete, že sa zaoberáme na mestskej 

časti a  mne to pripadlo nejak do vienka, tie kontajneroviská. Veľa povedal už náš 

starosta, pán Jakubov. Ja mám skôr takú otázku na petičný výbor, či upozornili pri 

vyberaní týchto podpisov týchto ľudí práve na tieto veci, ktoré sme upozorňovali. Ja ich 

možno zhrniem. Jednou z dôležitých sú inžinierske siete, kde z päťdesiatich 

kontajnerovísk, ktoré máme momentálne uzavreté na Terase, by sme vedeli len na troch 

miestach osadiť podzemné kontajneroviská. Jednoducho, naozaj, toto je obrovský 

problém. Bolo by kopa ulíc, kde nevieme dať,  jednoducho, tie podzemné sa nedajú dať. 

Už to pochopili aj aktivisti, lebo zo začiatku išli len o podzemné, nakoniec to pochopili, 

som rád, že už aj tie nadzemné uzamykateľné sú im dobré. Druhá vec, robíme 

kontajneroviská tam, kde to ľudia žiadajú. Nerobte ich nasilu. Naozaj, treba poslať aj 

poslancov za jednotlivé obvody von, medzi ľudí. Ja tam chodím dosť často a viem, kde 

ľudia chcú, kde nechcú, pretože im prekáža aj presunutie o 20 m, kde nejaká 

dvadsaťročná kočka vám potom povie, že ona predtým mohla vybehnúť v papučkách a 

teraz sa musí obliekať a obúvať. Jednoducho, naozaj, oslovte tých ľudí, pretože tá 

veľkosť tých kontajnerovísk je taká, že zoberiete z troch štyroch miest, dáte ho do 

jedného. A tí starší ľudia vám nepôjdu 250 m, 300 m. To je k inžinierskym sieťam, 

vzdialenostiam. Mne bolo povedané, že treba zvozovú techniku, ktorá tak isto potrebuje 

miesto, pretože pri nejakej jednosmernej ulici to auto musí prísť, zapätkovať  a vy, keď 

budete za ním stáť 15 minút, keď budete chcieť odísť, pretože on to musí naozaj 

zmanipulovať. To nie je tak, že on tam za pol minúty vie toto urobiť. To je druhá vec pri 

tých jednosmerných uliciach, alebo pri uliciach, kde nie je miesto. A ďalšia je nejaká 

častosť vývozu musí ostať tak, ako je teraz, aj keď tam bude väčšie nádoba atď. To isté 

si mysleli v Moldave, kde si dali raz za dva týždne a to nestačí. Posielajú mi ľudia 

fotky, kde okolo tých podzemných kontajnerov je neskutočný bordel, je tam taký odpad, 

že jednoducho je to zle nastavené. Bude musieť sa zaoberať aj častosťou vývozu 

odpadu. Takže toľko asi k tým podzemným kontajneroviskám. Potom ešte k pilotnému 

projektu asi vystúpim, len som chcel, aby to ľudia vedeli, už to viacerí spomenuli. Chcel 

som to len zhrnúť, naozaj tu nie je nie je ľahké umiestniť podzemný kontajner. 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Presne to, čo som vravel, že jedna vec 

je „Hurá, poďme do toho!“ Druhá vec, je že má to byť na prospech. A preto bude 

komplikované vyberať tie lokality. A presne Terasa je príklad, kvôli inžinierskym 

sieťam toho, že keď tam teraz tri miesta vychádzajú a z päťdesiatich. Pán poslanec Špak 

s faktickou na pána poslanca Sitkára. 
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja chcem poďakovať pánu poslancovi Sitkárovi. 

Presne toto je dôvod, prečo chcem týmto uznesením zvolať mimoriadnu komisiu 

dopravy a výstavby. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden 

doplňujúci návrh od pána poslanca Špaka v znení: „Mestské zastupiteľstvo žiada 

predsedu komisie Ing. Stanislava Kočiša o mimoriadne zvolanie zasadnutia Komisie 

dopravy a výstavby pri mestskom zastupiteľstve, vzhľadom k prijatým informáciám k 

riadeniu statickej dopravy v Košiciach, ktorú sme obdržali od spoločnosti EEI po 

analýze ich návrhov ekonomickými a právnymi referátmi mesta Košice. A vzhľadom k 

pilotnému projektu kontajnerovísk pripojiť na zasadnutie komisie aj informáciu od 

spoločnosti Kosit jej prizvaným zástupcom a zástupcom danej mestskej časti z dôvodu 

vyhnutia sa potencionálnym petíciám z dôvodu umiestnenia či typu kontajneroviska. Na 

predmetné stretnutie pozvať všetkých účastníkov zmluvných strán, zástupcu Kositu  

a Mestskej časti Košice - Juh. Predmetné stretnutie uskutočniť v priebehu mesiaca jún 

2017.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 18 - za: 12, proti: 1, zdržali sa: 23 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme neschválili. Poprosím 

pôvodný návrh. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po A) berie na 

vedomie petíciu za výstavu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach  

a návrh pilotného projektu k výstavbe. A po B) vyhovie požiadavkám uvedených  

v petícii v celom rozsahu podľa textu petície.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 19 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 5 

Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných 

kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 5. Je to Informatívna správa o pilotnom 

projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so 

spoločnosťou Kosit. Rovno k tomuto bodu otváram rozpravu. Dostali ste materiál s 

možnými riešeniami, vrátane podzemných kontajnerovísk, uzamykateľných, 

nadzemných, tak by som povedal so swot analýzou, ktorú pripravila spoločnosť Kosit. 

Vidím tu zástupkyňu spoločnosti Kosit pani Karolyiovú, keby boli nejaké otázky na ňu. 

Takže súvisí to s predchádzajúcim bodom. Rovno otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán 
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poslanec Sitkár, nech sa páči. 

 

p. Sitkár, poslanec MZ: Ja som ešte zabudol pri predchádzajúcom bode, keďže tam hovorili, 

že to  pohlo len petíciou s Kosit-om. Nie je to až tak celkom pravda. My sme hneď po 

nastúpení s pánom starostom do vedenia mestskej časti pred dvoma rokmi rokovali na 

Kosit-e presne o tejto problematike. Verím, že to potvrdí aj pán Jakubov, kde sme boli 

priamo u pána Christenka, ak dobre hovorím, a už tam, pred dvoma rokmi sme to 

rozoberali. My tak isto chceme na mestskej časti podzemné, dúfam, že niekde nájdeme 

miesto. A teraz k tým nadzemným, ktoré bolo urobené. Je to síce esteticky veľmi pekné, 

ale treba ešte technicky dotiahnuť niektoré veci na tom kontajnerovisku. Vysvetlím 

prečo. Vieme, ako úhor sa prešmykne pomedzi ruky, tak sa neprispôsobivý prešmykne 

na 15 centimetrovej medzere. Jednoducho, na tom nemôže byť viac ako 10 cm, tie 

priestory kdekoľvek necháte viac ako 10 cm, do kontajneroviska sa vám dostane ten, čo 

sa tam chce prehrabávať. Dole, na dverách ja sa prepchám na Juhu, naozaj je tak vysoká 

tá brána, mám zopár kíl, ale prepchal by som sa tam. Druhá vec je, na štyroch šrúbkach 

nemôže byť zvonka hlinikáč uchytený, pretože zoberiem si osmičku alebo desiatku kľúč 

a celé to pláto hliníkové dám dole. Skôr by som bol za materiál, ako sú dvere, z toho 

dierkovaného pevnejšieho oceľového plechu, aby boli boky. Reklamná plocha je taká, 

že keď sa ja opriem so 120-timi kilami, tak tam prepadnem cez to. A som rád, že si 

uvedomili, že vrch musí byť uzavretý. Ale nestačí na to pletivo, ale musí tam byť kari 

rohož. Čo sa týka zámku, tak isto treba tam dať taký štift, pretože poodtiahnú, ak je tam 

5 mm medzera, dávajú železo a vyklepávajú  hore jazýček. Bude sa vám kaziť jazýček. 

Nechcem sa hrať na múdreho, je to len z našej vlastnej skúsenosti. Dorazová plocha tak 

isto nejaká gumená, pretože o chvíľu ľudia budú kričať, že sa tam búcha s tou bránou. A 

musím povedať, že nielen občania, ale aj hlavne kosiťáci keď sa ponáhľajú, občas to 

poriadne tresnú tou bránou. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec za praktické nápady. Pán poslanec 

Gibóda s faktickou. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja chcem zareagovať na pána 

Sitkára. Ja mu chcem poďakovať, samozrejme Terasa má najväčšie skúsenosti s 

uzamykateľnými kontajneroviskami a preto by som ho chcel poprosiť, aby 

spolupracoval so spoločnosťou Kosit, keďže očividne sama neprišla za tým 

najskúsenejším -šou mestskou časťou s týmto, tak aby odovzdal tieto vedomosti 

spoločnosti Kosit. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, nech sa páči. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: Mne tam chýba v tých textoch nejaké finančné zhodnotenie celého 

toho projektu aj vzhľadom na to, že sa tu v bode 14 budeme baviť o tom, že Kosit 

potrebuje investovať. Čo je prvá vec. Neviem, prečo to tam chýba? A druhá vec je, ako 

tu už bolo povedané pánom poslancom Sitkárom, mestská časť Západ už vynaložila 

nejaké úsilie a zrejme aj nejaké peniaze a čas na to, aby zistila, že z 50 kontajnerovísk 

iba tri vyhovujú na tie polopodzemné. A teda, keď bol taký dobrý pán Sitár odpovedať, 

že či to je iniciatíva mestskej časti alebo mesto začalo vyzývať niektoré mestské časti k 

tomu, aby teda našli vhodné miesta? Pretože je neznáme, akým spôsobom bola vybraná  

aspoň iným mestským častiam menej známe, ako bola vybraná mestská časť Juh práve 

ako pilotný projekt? Že či to bolo... z akého hľadiska pripravené najlepšie 

a najrýchlejšie? Skrátka potrebujeme k tomu, aby sme vedeli tento pilotný projekt 
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naozaj z veľmi dobrým svedomím posunúť ďalej, trochu viac informácií, než sme ich 

dostali v tých správach k tomuto bodu. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Jakubov, potom pán 

poslanec Betuš. A potom by som poprosil za Kosit len tú informáciu, prečo pilot na 

Juhu a ako ďalej postupovať, keby mestské časti mali záujem sa na tomto podieľať. 

Ďakujem. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Halenár, 

mestská časť Západ sa už dlhodobo zaoberá uzamykateľnými kontajneroviskami 

a zisťujeme, proste, za akých podmienok by sa tam dalo realizovať niečo iné. 

A samozrejme, aj pri týchto uzamykateľných máme niekedy problém s inžinierskymi 

sieťami. Takže mesto nás neoslovilo v tomto kole, musím povedať, to je odpoveď za 

pána kolegu Sitkára, ale z vlastnej iniciatívy, vzhľadom na to, že vidíme ako sa vyvíja 

situácia v meste, sme začali pripravovať niektoré lokality a preverovať si, kde by sme 

vôbec tieto kontajneroviská vedeli umiestniť. A samozrejme tam, kde budeme v 

budúcnosti počítať s podzemnými alebo polopodzemnými, dnes už nechceme realizovať 

tieto uzamykateľné, ktoré postupne vymieňame na Terase. Čiže je to naša vlastná 

iniciatíva a je to iniciatíva aj na základe posledného rokovania rady starostov. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán starosta Betuš, nech sa páči, po ňom pán 

starosta Hlinka. 

 

p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Veľmi rýchlo sa vyjadrím k 

tomuto problému, ktorý teraz prebieha. Už pol roka predtým ako vznikla táto petičná 

akcia sme mali u nás na návšteve pána Christenka, generálneho riaditeľa, kde sme o 

týchto veciach hovorili. Potom sme navštívili niektoré mestá, ako napr. Moldavu nad 

Bodvou, Liptovský Mikuláš, kde sme sa teda trošku popozerali o to, ako by to malo 

byť, teda mohlo byť. V našej mestskej časti, poznáte, 400 ľudí na hektár, tam sa 

jednoducho na podpätku neotočíte. Urobili sme prieskum, vygenerovali sme 4 miesta, 

ešte bez znalosti, čo je pod tým. teda pod povrchom, 4 miesta, kde by mohli byť 

podzemné kontajneroviská, to samozrejme musí okolo toho prebehnúť ešte nejaká 

diskusia, atď. Bude to veľmi zložité. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán starosta Hlinka. A pani poslankyňa, to je 

faktická, či? Faktická. Čiže pán poslanec Hlinka najprv, potom pani poslankyňa 

Kijevská s faktickými. Stále reagujeme na posledného rečníka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Iba na vysvetlenie, že podobne, ako 

niektoré iné mestské časti aj Mestská časť Košice - Juh sa už dlhodobo zaoberala 

možnosťou nového spôsobu ukladania odpadov v našej mestskej časti. Tzn., s komisiou 

našou príslušnou sme si našli niekoľko vhodných lokalít, o týchto veciach sme 

informovali, spolu na stretnutí generálneho riaditeľa Kosit-u a vlastne takto vznikol ten 

návrh alebo nápad, aby sa tieto záležitosti urobili. Podľa ich vyhodnotenia, zrejme, v 

lokalite, ktorá bola najbližšie ku Kosit-u, tzn. začalo sa s mestskou časťou Juh, ale nie je 

to téma, tak ako aj u ostatných kolegov, s ktorou by sme sa dlhodobo nezaoberali 

predtým. Skôr naopak, sme ich volali na jednania k nám. A tak isto my sme boli s nimi, 

našiel som si čas, podobne, ako kolega Betuš som bol aj v Moldave, aj v meste Nitra, 

kde tieto veci už majú zabehané. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kijevská. (Poprosím vás, aj keď je 

to asi východniarsky „Šport do Košíc a ny východ“ zmeňte „na východ“. Dobre. 

Ďakujem pekne.) Pani poslankyňa Kijevská. 

 

p. Kijevská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela 

vyjadriť svoj názor. Dúfam, že sa vmestím do časového limitu. Ale naozaj v krátkosti. 

Naozaj, nie je tu nič nové a nič vymyslené, podľa môjho názoru, žiaden pilotný projekt. 

Vrátim sa ešte k mojim kolegom a kolegyniam, v roku 2011, kedy sme na Rade 

starostov za mestskú časť KVP doniesli tento projekt, s mladým mužom, ktorý 

naprojektoval uzamkynateľné kontajneroviská. Mestská časť Košice - Západ si tieto 

kontajneroviská prijala ako prvá, takže naozaj, klobúk dole a všetci starostovia sa k 

tomuto projektu, ktorý prišiel z KVP pridali. Chcem len toľko povedať, že Sídlisko 

KVP má vytipované lokality, kde sa tieto kontajneroviská dajú vybudovať. Samozrejme 

okrem podzemných. A poviem z akého dôvodu. Už vtedy som dala na základe 

spolupráce s ÚH vypracovať celé sieťovanie sídliska. Chcem podať jednu veľmi vážnu 

záležitosť. Tak ako Sídlisko KVP, ani ostatné mestské časti nemajú územia, kde sa tieto 

podzemné dajú dať. Veľmi, veľmi málo. Musím povedať, že na KVP je to len jedno 

jediné miesto, aj to s prekládkou, keď si dobre pamätám, plynovou. Ďakujem veľmi 

pekne. Čiže pozor na tieto miesta. A ešte veľmi dôležitú vec by som chcela povedať, 

naozaj by som dávala do pozornosti všetkým developerom, naozaj ich regulovať, aby 

pri nových stavbách, nových objektoch obytných domoch, aby to tam bola podmienka, 

čo sa týka uzamkýnateľných kontajnerovísk. Lebo jedno kontajnerovisko je 5 až 6 státí, 

súčasných, na zrušenie. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Preto je dôležité to prejsť, lebo vidíte že jedna vec je 

emócia a druhá vec je potom realita skutočnosť. Pán poslanec Petrvalský, potom pán 

Kočiš stále faktické. 

 

p. Petrvalský, primátor mesta: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za 

slovo. Musím tu podotknúť jednu vec o ktorej sa vôbec nerozpráva. Nezabudnite, že my 

teraz vynakladáme obrovské finančné prostriedky, aj celá diskusia tu vznikla len kvôli 

tomu, že my riešime jeden sociálny problém, a to neprispôsobivých občanov, ktorí z 

celého kraja sa zlietajú do nášho mesta vyberajú nám kontajneroviská, vyberajú nám 

odpad, cestujú s týmto odpadom mestskou hromadnou dopravou, cestujú Železnicou 

Slovenskej republiky a tento sociálny problém my sa teraz snažíme vykompenzovať 

tým, že vymýšľame pilotné projekty a robíme niečo proste, aby sme zabránili týmto 

ľuďom vyberať odpad. To je to je jeden aspekt. Tieto peniaze, samozrejme, sme mohli 

použiť na niečo úplne iné. A druhý aspekt je, nezabúdajme na to, že napríklad u nás na 

Ťahanovciach je obrovský problém s pozemkami. Tzn., že pokiaľ my chceme niekam 

umiestniť kontajnerovisko nové, musíme mať pod tým vysporiadaný pozemok. A toto je 

problém. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Presne tak. Pán poslanec Kočiš, po ňom pán 

poslanec Špak. 

 

p. Kočiš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len krátko chcem reagovať, 

že ako stavbár sa pozerám na to technicky. A myslím si, že vieme to, tie pozemné, po 

osvedčení, samozrejme, a po skúsenostiach vieme ich zakomponovať pri schvaľovaní 

územných plán zón. Čiže tam to vieme pretláčať, keď sa to osvedčí. A z technického 

hľadiska zas myslím si, že trošku meškáme aj s názorom respektíve, proste, ľudia sú 
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myšlienkovo pozadu s technickým riešením. Chcem povedať to, že aj ľudia si musia 

zvyknúť na tie podzemné kontajnery. Jeden problém tu je hneď, ktorý mi nevysvetlil 

nikto. A budeme musieť mať aj klasické kontajnery. A to je napr. budeme potrebovať 

olej niekedy zbierať. Ako to budeme liať do podzemia, atď.? Čiže k tomu prídu možno 

nejaká iná ešte nejaká komodita, ktorá sa bude separovať. Čiže budeme musieť mať, či 

sa nám to páči, či nie, aj klasické kontajnery. Druhý problémy je, ako zabránime  

ľuďom, aby prihadzovali do tých kontajnerov tí, ktorí tam nebývajú atď. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Máme tu kopec faktických 

poznámok a všetky sa týkajú jedného. A to je toho, čo som spomínal v predošlom 

návrhu uznesenia, poďme pracovať, poďme robiť na tom, aby sa nám nestalo, že bude 

mať zlé umiestnenie alebo typ kontajneroviska na danom mieste. Ja verím tomu, že sme 

ten návrh neodsúhlasili kvôli poslednej vete, tzn. tú poslednú vetu vyradím a po pánovi 

Halenárovi ho prednesiem ešte raz. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Len, akýkoľvek návrh môžete 

predložiť, tak či tak, mestské časti o tom budú diskutovať. Lebo ten váš návrh je , viete, 

to je niečo, čo tie mestské časti robiť chcú, aj budú robiť. Môžete si dať schváliť 

čokoľvek. Oni aj bez vás, je to v ich záujme na tom pracovať, že môžete schváliť aj 

komisiu, každý deň zasadať. Proste tie mestské časti, je to v ich záujme, aby si vybrali 

taký spôsob. Lebo máme petíciu, ktorá hovorí o budovaní, ale mestská časť musí 

zadefinovať a jej obyvatelia, čo chcú a kde. Pretože má to byť na osoh. Preto vravím, že 

to musí byť o ráciu a nie o emócii. Takže kľudne vám schválime aj trojdňové komisie 

zasadať, ale aj tak to bude vždy na mestských častiach a na vyjadrení obyvateľov. Lebo 

keď sa aj na komisii schválite, o čomkoľvek, keď povie mestská časť, že to riešenie, 

ktoré schválite je zlé, tak jednoducho nebude. Toto len, aby ste vedeli, že určite to 

myslíte v dobrom, len je to zbytočný krok, lebo o tomto sa bude diskutovať na úrovni 

mestských častí. A musia potom ten výsledok, ktorý mestské časti prenesú, pôjdu určite 

cez komisiu, aj cez zastupiteľstvo. Lebo to „B“ je naviazanie finančných prostriedkov, 

ktoré budú musieť byť schválené v rozpočte. Lebo tento pilotný projekt robí Kosit bez 

nároku na financie mesta. Ale na budúci rok, keď pôjdeme do podzemných, 

polopodzemných alebo uzamykateľných nadzemných, budeme musieť k tomu schváliť 

adekvátnu rozpočtovú položku. Prepáčte, som vstúpil do toho. Pán poslanec Halenár, po 

ňom pán poslanec Špak v diskusii. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: Odznelo tu od pána poslanca Petrvalského, čo je vlastne príčina 

toho, že tu debatujeme na tú tému. Ja by som si dovolil nesúhlasiť s pánom poslancom 

Petrvalským. A uvádzam hlavný dôvod, prečo je treba, ale teraz nie polopodzemných, 

ale naozaj o tom jednoduchšom riešení, a to teda obmedziť množstvo ľudí, ktorí majú 

prístup k stanovištiam kontajnerom s komunálnym odpadom. A tými príčinami sú dve. 

Prvá príčina je technický stav súčasných kontajnerov 1.100 litrových, kde pri úplne 

otvorenom vrchnáku a pri košickom vetre dochádza k značnému znečisťovaniu celého 

okolia, hlavne ľahšími vecami. Jednoducho vietor vyfúkne z tých kontajnerov von veci. 

Je možné, že práve, keď budú uzavreté tieto stanovištia, tak množstvo tých veci, ktoré 

sa dostane mimo stanovištia bude omnoho nižšie. Druhým vážnym dôvodom, ktorý je 

omnoho vážnejší než to, čo tu spomína pán poslanec Petrvalský je kontaminácia 

kontajnerov na separovaný odpad iným odpadom. Jednoducho, je to naozaj na veľké 

zamyslenie, počudovanie, koľko občanov tohto mesta je, ja neviem, ako to povedať, 
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nesústredených na farbu a bežný domový odpad, vhadzuje do kontajnerov farebných, 

teda určených na separovaný odpad. A deje sa to, tak preto, áno, a v tomto súhlasím s 

pánom poslancom Petrvalským, že napr. sú často otvorené kontajnery na separovaný 

odpad, hlavne na sklo a áno, dochádza dokonca k vyberaniu papiera z modrých 

kontajnerov. V tomto vidím obrovský význam. Mimochodom to, že žijeme v krajine, 

kde musíme mať kontajnery na komunálny odpad na verejných priestranstvách je iba 

dôsledok toho, že sme tu žili 40 rokov v krajine, ktorá si povedala, že takto má byť. Ale 

sú krajiny, kde ľudia majú kontajnery s komunálnym odpadom priamo v bytových 

domoch, kde pristupujú k dovozu tohto komunálneho odpadu z priestorov, ktoré sú vo 

vnútri v bytoch - teda pardon, v spoločných priestoroch bytových domoch. Ale čo som 

ešte chcel povedať, že skrátka, keď toto robí Kosit momentálne bez finančných 

nárokov, je treba, aby sme poznali do budúcnosti  - určite tie vytypované miesta, koľko 

ich vlastne je, a teraz hovorím o polopodzemných, tzn. o tých, kde je nutná nová 

technika, nový spôsob prístupu k odvozu odpadu, aby sme to mali spočítané tak, aby 

sme to dostali do rozpočtu, aby sme potom neboli prekvapení, že na to nie sú peniaze 

alebo čokoľvek iné. 

 

p. Raši, primátor mesta: Áno, presne tak. V tom materiáli aj sú pri niektorých riešeniach aj 

odhadované náklady, keď si pozriete na výstavbu kontajnerovísk. S faktickou na pána 

poslanca Halenára pán poslanec Sitkár, potom v diskusii pán poslanec Špak, nech sa 

páči. 

 

p. Sitkár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja chcem reagovať len na 

pána poslanca Halenára, lebo začal hovoriť o separácii alebo separovanom zbere. 

Chcem len potvrdiť to, že naozaj tam, kde sú klietky zamknuté, začalo tu fungovať 

oveľa lepšie, možno 85 až 90 %. Naozaj, tí ľudia, keď je kontajnerovisko uzamknuté, 

tak už málokedy sa tam hodí do toho komunál. Aj my chceme byť modernejší na 

Terase, aj nám by sa páčili tie podzemné, polopodzemné, no momentálne, naozaj sa 

osvedčili aj tieto klietky, ako to nazývajú mnohí stále. Aj my vyhľadávame chyby, stále 

sa nájde, aj na tých našich ešte niečo, čo musíme dotvoriť, vylepšiť. Vieme o tom, že  

s kľúčmi je problém. Chceme ich obnoviť, takže možno o rok, o dva vymeníme kľúče 

za také, ktoré sa nedajú kopírovať. Jednoducho budú na kód, urobí sa zmluva so 

službou, bude len čisto kľúč pre jednu rodinu, nebudú vedieť kosiťáci skopírovať, nikto. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak v diskusii, nech sa páči pán 

poslanec. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, že predošlý návrh 

uznesenia, dosť som skrátil tú možnosť starostom alebo zástupcom mestských častí 

komunikovať so svojimi obyvateľmi. Myslím si, že každý starosta alebo starostka má 

svoju armádu poslancov, ktorí vedia komunikovať s obyvateľmi, možno okrem kolegu 

Halenára a tzn., tí ľudia môžu byť v teréne, môžu rozprávať, môžu sa stretnúť počas 

možno pekných dlhých letných večerov a opýtať sa, či na týchto konkrétnych dvoch 

troch miestach to kontajnerovisko chceme. Ja týmto pádom vás poprosím, dám nový 

návrh uznesenia a nebudem to obmedzovať na jún, pretože si chceme asi vydýchnuť a 

verím, že dovolíte tejto komisii pracovať v prospech obyvateľov Košíc. Ďakujem pekne. 

Takže návrh uznesenia, asi ho nebudem čítať, len okrem poslednej vety, bude to isté. 

Môže byť tak? Ďakujem veľmi pekne. 
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p. Raši, primátor mesta: Návrhová komisia to prečíta potom. Dobre. Ďakujem pekne. 

Uzatváram rozpravu teda k tomuto bodu a poprosil by som návrhovú komisiu, teda 

najprv by sme opäť dali pozmeňujúci návrh pána poslanca Špaka, ktorý tam vyškrtne 

vetu a potom by sme hlasovali o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v materiáli. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre. Návrhová komisia obdržala 

jeden doplňujúci návrh od pána poslanca Špaka v znení: „Mestské zastupiteľstvo žiada 

predsedu komisie Ing. Stanislava Kočiša o mimoriadne zvolanie zasadnutia Komisie 

dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach, vzhľadom k prijatým 

informáciám k riadeniu statickej dopravy v Košiciach, ktorú sme obdržali od 

spoločnosti EEI, po analýze ich návrhov ekonomickými a právnymi referátmi mesta 

Košice a vzhľadom k pilotnému projektu kontajnerovísk pripojiť na zasadnutie komisie 

aj informáciu od spoločnosti Kosit jej prizvaným zástupcom, zástupcom danej mestskej 

časti z dôvodu vyhnutia sa potencionálnym petíciám z dôvodu umiestnenia, či typu 

kontajneroviska. Na predmetné stretnutie pozvať všetkých účastníkov zmluvných strán, 

zástupcu Kositu a Mestskej časti Košice - Juh.“ Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže hlasujeme najprv o návrhu pána poslanca 

Špaka. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 20 - za: 16, proti: 0, zdržali sa: 18 

 

p. Raši, primátor mesta: Tento návrh sme neschválili a hlasujeme o pôvodnom návrhu 

uznesenia. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie Informatívnu správu o pilotnom projekte budovania 

uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou Kosit.“ 

Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 21 - za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

Bod č. 6  

Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 

2012 

 

V úvode rokovania stiahnutý z programu. 

- - - 

 

Bod č. 7 

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo 

II. SKR 2017 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 6 bol vyradený z rokovania tohto mestského zastupiteľstva. 

Prejdeme k bodu číslo 7. Je to Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 
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rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra na základe výzvy, 

ktorej číslo máte uvedené. Ide o civilnú obranu a o projekt v hodnote 4 a pol tisíc eur, 

kde mesto sa má zúčastňovať v objeme kofinancovania 225 eur. Sú to sily a prostriedky 

na podporu krízového riadenia. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 

uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po 

1.) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na základe výzvy číslo II. SKR 2017. A po 2.) 

financovanie projektu vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na 

projekt dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva 

vnútra na základe výzvy číslo II. SKR 2017. Požadovaná výška dotácie 4.500 eur, 

spolufinancovanie mesta z rozpočtu civilnej ochrany na rok 2017 vo výške 225 eur.“ 

Ďakujem. 

 

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

 

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

 

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

- - - 

 

Bod č. 8 

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo 

III. SKR 2017 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 8. Je to tak isto žiadosť o dotáciu zo štátneho 

rozpočtu cez kapitolu Ministerstva vnútra na základe výzvy III. SKR 2017. Je to opäť 

výzva na sily a prostriedky na podporu krízového riadenia v objeme 14.300 eur, kde 

mesto má z rozpočtu kapitoly civilnej ochrany kofinancovať 715 eur. Otváram k tomuto 

bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

schvaľuje po 1.) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na základe výzvy číslo 

III. SKR 2017. A po 2.) financovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na základe výzvy číslo III. SKR 2017 

požadovaná výška dotácie 14.300 eur, spolufinancovanie mesta z rozpočtu civilnej 

ochrany na rok 2017 vo výške 715 eur.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 23 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 
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Bod č. 9 

Predloženie 3 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života  

v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. Zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 

zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a 

hluku 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 9, sú to 3 žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci integrovaného regionálneho operačného programu, os 4 Zlepšenie 

kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a cieľa 4.3.1. Zlepšenie 

enviromentálnych aspektov mesta a v mestských oblastiach prostredníctvom budovania 

prvkov zelenej infraštruktúry adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, 

ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Táto 

žiadosť sa týka troch časti nášho mesta. A je to sídlisko Železníky, sídlisko Kuzmányho 

a sídlisko Nad jazerom v sumách, ktoré máte uvedené v projekte s 5-percentným 

kofinancovaním zo strany mesta. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán 

poslanec Špak, máte slovo. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať zodpovednej osoby, či mi 

vie odpovedať, kto bol v komisii na výber týchto troch lokalít? Respektíve, či existovala 

komisia, ktorá vyberala tieto pekné lokality? 

 

p. Raši, primátor mesta: Samozrejme. Pani Ing. Hanušovská, poprosím vás, nech sa páči. 

 

p. Hanušovská, zástupkyňa riaditeľa MMK: Dobrý deň prajem. Tak, ako odpoveď na vaše 

otázky uvádzam, pán poslanec, že vzhľadom k tomu, že všetky tieto územia sú 

spravované Správou mestskej zelene, vyberala tieto lokality Správa mestskej zelene a 

bol spracovaný materiál, ktorý bol predmetom rokovania aj porady primátora. Všetky 

tieto tieto lokality boli vyberané v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve. Čiže 

muselo ísť o istým spôsobom priestranstvá, ktoré majú charakter medziblokovej zelene, 

teraz neviem presne teda, ako boli identifikované, ale nesmie tam prechádzať doprava, 

musia byť ohraničené blokovou zástavbou a musí vlastne ísť o priestranstvá, ktoré vedú 

k pokračovaniu komunitného života ľudí z blokov. Sú to pomerne veľmi veľké lokality, 

ktoré boli vybrané. A čo sa týka ešte obmedzenia, mali sme len určitú sumu finančných 

prostriedkov. Stačí? 

 

p. Raši, primátor mesta: Ja mám doplňujúcu informáciu, pán poslanec, že museli sme nájsť aj 

územia, ktoré boli majetkovo neproblematické. Takže, pokiaľ by váš dotaz smeroval k 

mestskej časti Ťahanovce, tak hľadali sa vnútroblokové priestory vyhovujúcich 

rozmerov, bez majetkovej záťaže  v zmysle vlastníckych práv. Pán poslanec Špak, nech 

sa páči, máte slovo. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za odpoveď. A tým pádom, že vyberala Správa mestskej 

zelene a predpokladám, že tu je zástupca Správy mestskej zelene, tak nech mi povie, kto 

konkrétne vybral tieto tri priestory? 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán riaditeľ, pán inžinier, keď ste tu niekde, buďte taký láskavý 

odpovedajte pánovi poslancovi. 
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p. Trtík, riaditeľ SMsZ: Dobrý deň. Tieto zóny vyberala pani, ktorá má na starosti projekciu 

detských ihrísk a revitalizáciu už existujúcich detských ihrísk. 

 

p. Raši, primátor mesta: Dobre. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. To znamená, že na základe toho, čo ste povedali, 

pán primátor, napríklad na Sídlisku Ťahanovce neexistuje taký priestor, ak dobre 

rozumiem? Takže rád by som poprosil o zoznam, možno skúmaných priestorov, kde 

sme tieto prostriedky mohli umiestniť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Poprosím, pán riaditeľ, pripravte písomne zoznam skúmaných 

priestorov pre pána Špaka, aby dostal informáciu, ktorú požaduje. Ďakujem. Uzatváram 

rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V tomto bodu bode budú 3 návrhy na 

uznesenia, pán primátor, takže prvý návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 

realizácie projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky“ podľa 

predloženého návrhu. Po b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. Po c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu podľa predloženého návrhu. Po d) zabezpečenie financovania 

prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu z 

rozpočtu mesta. A po e) zabezpečenie financovanie prevádzky a udržateľnosti projektu 

minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“ To je prvý návrh na uznesenie. 

 

p. Raši, primátor mesta: Čiže budeme hlasovať o prvom návrhu na uznesenie. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 24 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči druhý návrh. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po schvaľuje 

po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“ podľa 

predloženého návrhu. Po b) zabezpečenie realizáciu projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. Za c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

podľa predloženého návrhu. Za d) zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu z rozpočtu 

mesta. A po e) zabezpečenie financovanie prevádzky a udržateľnosti projektu 

minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 25 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. A poprosím tretie 

uznesenie. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh v rámci tohto bodu: 
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„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a) prípravu na predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku 

sídliska Nad jazerom“ podľa predloženého návrhu. Za b) zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Za c) zabezpečenie finančných 

prostriedkov podľa predloženého návrhu. Po d) zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu z rozpočtu 

mesta. Po e) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 

rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 26 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesie sme schválili. 

- - - 

 

Bod č. 10 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia 

Mlynského náhona v Košiciach“, v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 

prostredie 

 

p. Raši, primátor mesta: Je to žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt 

Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach v rámci IROP–u priorita 4 Zlepšenie 

kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Otváram k tomuto bodu 

rozpravu. Pán poslanec Gibóda.  

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám iba jednu otázku na predkladateľa 

alebo spracovateľa tohto návrhu. Spomína sa tu modernizácia odtokového objektu. 

Pokiaľ viem, hlavným problémom Mlynského náhonu je vlastne jeho úzky priepusť, 

tzn. úzky odtok vody, ktorá odteká z tohto náhonu. To spomaľuje vlastne tok vody a 

spôsobuje celé tie naše problémy, kde síce určite tie fontánky a prevzdušňovače tomu 

pomôžu, ale či sa počíta s nejakým tým riešením, čo sa týka zlepšenia odtokového 

odtoku tohto Mlynského náhonu naspäť do telesa, alebo do nejakých iných kanálov? 

Čiže, chcel by som vlastne na toto vedieť odpoveď, či tento projekt s tým ráta alebo 

nie?  

 

p. Raši, primátor mesta: Pani Hanušovská, alebo niekto z kompetentných.  

 

p. Hanušovská, zástupkyňa riaditeľa MMK: Dobrý deň, ešte raz. Ja síce nie som technik, 

nemám na starosti technickú prípravu, čiže projektovú dokumentáciu, ale áno, 

predmetom projektu je aj istým spôsobom riešenie toho odtoku. Tam tá odtoková časť 

bola rekonštruovaná, pokiaľ viem, niekedy 94 – 98, čiže nie celkom sa stotožňujú 

technici s vašim tvrdením, že toto je najväčší problém. Problém je pri Rokoku, tam, kde 

sa zužuje koryto toku do nejakých dvoch rúr o priemere 600 mm. A tým, že je to 

prekryté, prikryté, tak tam sa zachytávajú nečistoty a tam ten hnilobný proces spôsobuje 

v postate tie problémy, ktoré sú aj so zákalovou vodou. Áno, rieši sa aj to, čo hovoríte 

vy, ale rieši sa aj časť pri Rokoku, rieši sa aj časť napúšťania vody. Pretože tam problém 

s tými hrádzkami a pretekaním vody z jazera pri Rybe teda Kúpaliska Ryba,  v tej časti 

toho už odkloneného toku Hornádu je takisto, spôsobuje tie procesy, ktoré zvyšujú 
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fosfor a dusík vo vode. A v podstate vedie to k rozvinutiu siníc a rias.  

 

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

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som chcel iba zareagovať, že som 

neprezentoval svoj názor, ale názor ľudí, ktorí pracovali na tomto projekte, tak ako 

spomenula pani z magistrátu v minulosti. A toto bol jeden z neurologických bodov. 

Takže ďakujem za odpoveď.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú 

komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje po a) prípravu a predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Revitalizácia Mlynského náhonu 

v Košiciach“ podľa predloženého návrhu. Po b) Zabezpečenie realizácie projektu v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po c) Zabezpečenie finančných prostriedkov 

podľa predloženého návrhu, po d) Zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov, ktoré budú nevyhnutné respektíve vyvolané predmetným 

projektom z rozpočtu mesta Košice. A po e) Zabezpečenie financovanie prevádzky a 

udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 27- za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 11 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch, názov projektu „Nákup vysokoenvironmentálnych 

nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 11, je to Predloženie žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, názov projektu: 

Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.  

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Gibóda a pán poslanec 

Špak.  

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som len, vzhľadom na medializované 

informácie poprosil predstaviteľov Dopravného podniku mesta Košice o odpovedanie 

na dve otázky. Prečo v tomto návrhu nie sú vyšpecifikované, koľko ideme nakúpiť teda 

tých elektrobusov a koľko autobusov? To, že výzva ešte nie je jasná, alebo niečo, to je 

síce pekné, ale vy máte určitý zámer, čo chcete nakúpiť. Druhá vec je, keď už sa 

zameriavame na ekologické prostriedky dopravy, prečo sa nezameriame na obnovenie 

trolejbusov? Prečo sa zameriavame na nákup predražených elektrobusov, ktoré nemajú 

také výkonnostné parametre? Nedokážu zvládnuť to, čo zvládnu trolejbusy, nedokážu 
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výjsť v takých svahoch, v takých podmienkach, ako napr. trolejbusy, čo je ich veľká 

výhoda oproti autobusom aj v zimných mesiacoch. To znamená, ja sa chcem opýtať, 

prečo sa opäť uberáme nákupom? Lebo z toho materiálu to tak vyzerá – elektrobusov? 

Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak a potom dám slovo dopravnému podniku.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja nie na základe medializovaných 

informácií, ale na základe toho, že som členom dopravnej komisie. Asi bude najlepšie, 

keď počkám na slovo pána riaditeľa, potom sa vyjadrím. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ešte sekundu. Pán poslanec Ihnát ešte, nech to máme potom 

komplexne. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, ja by som nadviazal   na 

pána poslanca Gibódu. Ja som dostal odpoveď už na snáď 10. interpeláciu, čo sa týka 

trolejbusovej dopravy. Tu je mi napísané, podľa nej je trolejbusová doprava do roku 

2020 utlmená. Čiže do roku 2020 má byť trolejbusová doprava úplne utlmená. Pritom 

vo vašom volebnom programe bolo, že sa urobí ešte jeden okruh, ďalší. Ja fakt 

nerozumiem tomu, ja nie som v dopravnom podniku, ale tie informácie hovoria, že tie 

baterky, ako aj v tých elektrobusoch sú obrovsky drahé. Čiže, fakt, aj generálneho 

riaditeľa sa budem pýtať vlastne, koľko taká baterka stojí? To ma bude zaujímať, atď. 

atď. Čiže to sú ďalšie a ďalšie veci. Ďakujem pekne.  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, pred tým ako dám slovo pánovi generálnemu 

riaditeľovi, viete, že som niekoľkokrát odpovedali, že keď budú výzvy robené na 

trolejbusy, ale zároveň aj na technickú infraštruktúru trolejbusov, dopravný podnik 

deklaroval, že sa hlásiť bude. Takže to je odpoveď. Asi tá výzva robená nebola. A keby 

tá výzva bola, tak určite o nej všetci viete. „X-krát“ som vám to povedal a vám to 

poviem ešte aj osobne aj písomne aj ako chcete. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ.  

 

p. Majza, generálny riaditeľ DPMK: Dobrý deň. Vážený pán primátor, vedenie mesta Košice, 

vážené poslankyne, vážení poslanci, k uvedenému materiálu by som uviedol, Dopravný 

podnik chce zareagovať na výzvu, ktorá doposiaľ nebola zverejnená, obnovu vozového 

parku. Podľa informácií, ktoré máme, v súlade s touto výzvou máme v pláne obstarať 

malé autobusy a tzv. dlhé kĺbové autobusy. Presný počet nie je známy. Bude známy po 

zverejnení tejto výzvy a v presnej sume, ktorou môžeme na túto výzvu reagovať. V 

prípade kĺbových autobusov je potrebné ešte vykonať aj verejné obstarávanie. Takže je 

to aj čiastočne odpoveď pre poslanca, pána Gibódu. Počet bude známy po zverejnení 

výzvy v priebehu verejného obstarávania. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ešte tam bola otázka prečo z eurofondov nenakupujte trolejbusy?  

 

p. Majza, generálny riaditeľ DPMK: Postupujeme v súlade so stratégiou, ktorú spracoval 

externý spracovateľ. Čo sa týka trolejbusov, môžem uviesť, že trolejové vedenie pre 

trolejbusy v Košiciach, v jej ďalšej výstavbe sa nepokračovalo pred desiatkami rokov. 

A veľmi presne sledujeme vývoj v trolejbusovej doprave, a sledujeme aj rôzne nové 

hybridné systémy, ktoré by umožňovali nasadenie trolejbusov aj na miestach, kde dnes 

nemáme trolejové vedenie. Táto výzva, podľa našich informácií, neobsahuje priestor na 

obstarávanie trolejbusov.  
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem zatiaľ. Najskôr s faktickou pán poslanec Gibóda na pána 

riaditeľa a potom máme rozpravu ďalej. Nech sa páči.  

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Možno, že to je na predkladateľa, alebo na pána 

riaditeľa, neviem, ktorý z vás dvoch bude ten, kto na to dokáže odpovedať? Prečo 

schvaľujeme dopravnému podniku zapojenie sa do výzvy, ktorá ešte nebola zverejnená? 

V predchádzajúcich projektoch sme sa zapájali do projektov, ktoré sú už známe. Tzn., 

my schvaľujeme dopravnému podniku, že sa môže zapojiť do výzvy, ktorá ešte ani 

nevieme či bude alebo nebude. To nie je taký problém zvolať mestské zastupiteľstvo, 

keď bude výzva, aby schválilo ku konkrétnej výzve už konkrétne údaje. A keď už bude 

dopravný podnik aj konkrétne vedieť, čo konkrétne ide obstarávať. Takže ja sa chcem 

opýtať, prečo ideme takto zrazu dopredu? A prečo to nerobíme až potom, čo sa vlastne 

spraví výzva, aby sme vedeli, čo ideme obstarávať.  

 

p. Raši, primátor mesta: Neviem, pán riaditeľ alebo pán generálny?  

 

p. Lazúr, riaditeľ MMK: Dobrý deň prajem, trošku pán poslanec Gibóda opomenul, že na 

začiatku sa doplnil program o číslo výzvy. Čiže tak mesto, ako aj dopravný podnik 

dennodenne komunikuje s riadiacim orgánom v tomto smere. Tá výzva je nachystaná. 

Čiže, ozaj je len otázka zverejnenia. A pripraveným šťastie praje. My stále chytáme 

pána boha za nohu, keď dačo môžeme financovať za 5 % a pomôcť dopravnému 

podniku a mestu. A tým, že máme schválené uznesenie, sme pripravení na ďalší postup. 

Keby sme ho nemali, tak buď sa nestretneme cez leto a je to potrebné, lebo je málo 

poslancov, alebo čakáme do septembra a môžeme stratiť príležitosť. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec 

Petrvalský.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Pán primátor chcem sa opýtať vlastne 

pána generálneho riaditeľa v prvom rade, ako cena toho elektrobusu v porovnaní 

s batériou toho elektrobusu, to by ma zaujímalo. Čiže cena batérie a cena elektrobusu. 

A potom ma zaujíma ešte jedna vec. V čase, keď som bol členom dozornej rady 

Dopravného podniku mesta Košice, tak určité tendre na nákup trolejbusov boli. Ak si ja 

dobre pamätám, vtedy to len tak hmlisto nám vtedy nejak tie trolejbusy aj šli nejak do 

Košíc a potom ušli do Prešova, či kde. Čiže tu boli nejaké také náznaky tendrov, aj 

všetkého ku trolejbusom, jednoducho sa nejak - nijak akosi sa nekonalo. Čiže by som 

chcel vysvetlenie, ako to bolo predtým? Lebo to je len určitá hmla, ako. Ale 

jednoducho, ako to bolo predtým a prečo nejdeme touto cestou? Samozrejme, je 

pochopiteľné, že trolejové vedenie, ktoré hrdzavie a sa nevyužíva, tak jednoducho 

pomaly ale iste hrdzavie a končí. Čiže sa neobnovuje. A tu je pozastavenie trolejbusovej 

dopravy do roku 2020, je utlmená. Takže ja neviem, s čím sa počítalo, s tým, že sa 

rozpredajú tie trafostanice alebo všetko komplet? Takže naozaj toto vedenie mesta by k 

tomu malo dať zásadné stanovisko. Lebo ja tu čítam, ale to je zase len omáčka určitá, 

ktorá mi takmer nehovorí vôbec nič. Takže tu cenu by som chcel a potom aj tie tendre, 

ktoré boli. Vďaka pekne.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Petrvalský, po ňom pán poslanec Špak 

a potom generálny riaditeľ.  
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p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len zopakujem svoju prosbu z mestskej 

rady. Bol by som veľmi rád, keby sme neopomenuli v týchto dopravných prostriedkoch 

klimatizáciu. Aby sa to nestalo tak, ako sa to stalo s nízkopodlažnymi električkami, že 

sme ich obstarali a nie je v nich klimatizácia. Viete veľmi dobre,  že cestujúci v týchto 

našich klimatických podmienkach túto záležitosť by už mali mať štandardne 

zabudovanú. Takže pekne prosím, nezabudnime, keď budeme obstarávať na 

klimatizáciu. Ďakujem pekne.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Možno na chvíľočku zareagujem na kolegu poslanca 

Ihnáta. Možno toho robí veľa, ale medzi mojimi interpeláciami a odpoveďami na nich 

sú ceny aj elektrobusov, aj batérií. Ale opýtam sa na jednu konkrétnu vec pána riaditeľa 

DPMK,  číslo tejto výzvy a to mi stačí. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán riaditeľ.  

 

p. Majza, generálny riaditeľ DPMK: Takže, pán poslanec Ihnát, obstarávali sme elektrobusy 

spolu s batériami. Nie zvlášť elektrobusy a zvlášť batérie. Podľa informácií, ktoré 

máme, batérie predstavujú 6 % z ceny elektrobusu. Čo sa týka trolejbusov, v súlade so 

stratégiou dopravy na budúce obdobia, udržiavame trolejové vedenie v stave, ktorý by si 

nevyžadoval vyššie náklady na opätovné spustenie do prevádzky. Ešte raz opakujem, že 

zamýšľame sa nad možnosťami hybridných systémov u trolejbusov. Momentálne máme 

vyhodnotenia od kolegov iných dopravných podnikov, trolejbusy s konvenčným 

dieselovým pohonom a čakáme na zavedenie napr. trolejbusov s batériami v dopravnom 

podniku Banská Bystrica a ich výstupy, pretože by sa jednalo o spustenie ďalšej trakcie 

v meste Košice.  

Odpoveď na otázku pána poslanca Petrvalského. Áno, ak to bude technicky možné, 

budeme tu klimatizáciu tam vyžadovať. Nie vždy je to možné. To je ale samostatná, 

potom téma aj v komunikácii s našimi zákazníkmi, s cestujúcimi ohľadom tej 

klimatizácie.  

Pán poslanec Špak. Mám otvorenú stránku IROP-u a čakáme na zverejnenie tejto 

výzvy, takže... 

 

p. Raši, primátor mesta: Číslo bude súčasťou uznesenia, ktoré chcel pán poslanec Špak, tak to 

bude prečítané v uznesení. To som vravel na začiatku že 16.-teho došlo číslo, teda kód 

výzvy.  Ďakujem.  

 

p. Majza, generálny riaditeľ DPMK: Tá stránka je www.ropka.sk/aktuality. Tam čakáme na 

zverejnenie tejto výzvy.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Nech sa páči, návrhová 

komisia.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Dopravným podnikom mesta Košice v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu na základe výzvy číslo IROP-PO1-SC121-2017-21 za účelom realizácie 

projektu s názvom „Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD 

v DPMK“ vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 
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7.000.000 eur bez DPH podľa predloženého návrhu. Po b) zabezpečenie realizácie 

projektu DPMK a. s. v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku v prípade 

schválenia žiadosti o NFP. Po c) zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov na projekt 

t.j. 350.000 eur bez DPH. Po d) zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu podľa predloženého návrhu. A po e) 

zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po 

ukončení realizácie projektu DPMK Košice.“ Ďakujem.  

 

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

 

Hlasovanie č. 28 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

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

- - - 

 

Bod č. 12  

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch, Špecifický cieľ, poslanec MZ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 12. Je to Predloženie žiadosti o NFP v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 1 - Bezpečná 

a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu 

Modernizácia odbavovacieho systému v MHD a DPMK a.s. Otváram k tomuto bodu 

rozpravu. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Pardón, vraciam sa naspäť. Ďakujem za slovo.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne za príspevok. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a) 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok DPMK Košice v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu na základe výzvy číslo IROP-PO1-

SC121-2016-12 za účelom realizácie projektu s názvom Modernizácia odbavovacieho 

systému autobusov MHD vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu 

maximálne 700.000 eur bez DPH podľa predloženého návrhu. Po b) zabezpečenie 

realizácie projektu DPMK Košice v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku v 

prípade schválenia žiadosti o NFP. Po c) zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov na projekt 

t.j. 35.000 eur bez DPH. Po d) zabezpečenie finančných prostriedkov podľa 

predloženého návrhu. A po e) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti 

projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu DPMK Košice.“ Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
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Hlasovanie č. 29 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 13  

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch, Špecifický cieľ, poslanec MZ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 13, je to Žiadosť o NFP v rámci IROP-u, 

Prioritná je to os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Zvyšovanie atraktivity 

konkurencieschopnosti a konkurencie schopnosť verenej osobnej dopravy za účelom 

realizácie projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Teraz už aj poviem niečo. Ďakujem. Chcem sa opýtať zodpovednej 

osoby, kto vyberal konkrétne zástavky na túto investíciu? Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím, asi pani inžinierka, prosím.  

 

p. Hanušovská, zástupkyňa riaditeľa MMK: Nemám tu svojich kolegov z dopravy, ktorí by 

vám vedeli odpovedať presne na vašu otázku, ale zastávky vyberal dopravný podnik 

spolu s kolegami z referátu dopravy.  

 

p. Raši, primátor mesta: Je tu dopravný podnik, tak možno pán riaditeľ môže.   

 

p. Majza, generálny riaditeľ DPMK: Dobrý deň. Vybrali sme zastávky, ktoré predstavujú 

prestupné uzly. Významné prestupné uzly.   

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje po 1.) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 

účelom realizácie projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných 

systémov“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, 

kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 vo výške celkových oprávnených výdavkov 

projektu 990.000 eur s DPH podľa predloženého návrhu. Po 2.) zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po 3.) zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu podľa predloženého návrhu, 

t.j. minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 49.500 eur s DPH. Po 

4.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

A po 5.) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 

rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 30 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 14 

Prevod 29 % podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – 

uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 14, je to Prevod 29-percentného podielu akcií, 

podielu mesta Košice na základnom imaní spoločnosti Kosit a.s. – uplatnenie 

predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd. Mestská rada 

odsúhlasila prerokovať tento materiál s pripomienkou, aby bolo súčasťou odpredaja, 

pokiaľ by bol schválený, garantovanie zachovania jednotkovej ceny za odpad počas 

trvania kontraktu pre obyvateľov mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech 

sa páči. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja sa budem predstaviteľov Kosit-u, 

ktorí sú tu prítomní, pýtať, koľko má ročne mesto Košice z podielu na zisku z terajších 

34 %? Čo som komunikoval s dámami z ekonomického, to okolo 100 tis., 200 tis., 

niekedy aj nič. Tak sa mi vyjadrili. Ročne.  

Druhá otázka. Koľko presne a do čoho chce konkrétne investovať firma Kosit a kedy? 

Tretia otázka. Aký by bol podiel mesta na investíciách do obnovy spaľovne a toho 

zariadenia Kosit-u?  

A štvrtá otázka. V prípade, že by si mesto uchovalo celých 34 % podielu, či by bol 

Kosit ochotný formou zápočtu s podielom na zisku pre mesto Košice kompenzovať 

investície, ktoré sám investoval? Čiže, myslené ako laicky, keď je to 200 tis. ročne 

vlastne, tak tie roky vlastne by sa to nazbieralo, aby sa splatila tá čiastka, ktorú Kosit 

počíta, že mesto musí investovať za ten čas. Takže vlastne, ten podiel celý by si mesto 

nechalo a by sa vlastne len započítavalo stále, stále dookola. To je jedno z riešení 

vlastne, možnože nezmyselné, ale skúsme pouvažovať, či aj takéto riešenie by nebolo 

prijateľné.  Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím, aby si zástupcovia Kosit-u písali otázky, zrejme 

ich bude viacej, lebo padli tu aj niektoré pri kontajneroviskách, ktoré sa zrejme týkajú 

viac tejto témy. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Zvoz, likvidácia a vôbec nakladanie s 

komunálnym odpadom je pre samosprávy a hlavne s čoraz postupujúcim množstvom 

tohto odpadu, veľmi, veľmi dôležitou témou. Preto si dovolím načrtnúť v krátkosti také 

krátke CV-čko tej našej Košickej spaľovne, ktorú tu máme. Pokiaľ ma pamäť neklame, 

v roku, tuším ´88, bola táto, alebo niekedy koncom 80. rokov, bola táto spaľovňa 

spustená do prevádzky s cieľom likvidovať odpad spaľovaním pre Košice a čo možno 

najväčšie okolie, najširšie okolie obcí v regióne Košíc. Spravovala ho mestská firma, 

bol to majetok mesta, prvý prielom, čiastočný, nastal v roku ´96, kedy bola spaľovňa 

prenajatá spoločnosti EKOTHERMAL 99, čo si niektorí ešte tu pamätáme, ten môj 

postoj osobne, ako poslanca mestského zastupiteľstva, je konzistentný, som bol proti 

tomu vtedy, som proti predaju a privatizácii spaľovne aj dnes. A možno také... na 

pobavenie možno, alebo na také memento, pri obede, počas toho rokovania mestského 
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zastupiteľstva v tom roku ´96 poslanci, ktorí hlasovali za prenájom spoločnosti 

EKOTHERMAL 99, mali na stoloch sekt, fľašu sektu. Rok ´96 bol tým, čo sme aj 

hovorili, teda tí, ktorí sme boli proti tomu, aby spoločnosť EKOTHERMAL 99 

vykonávala zvoz, likvidáciu odpadu, a k tomu vtedy tam bola ešte aj letná - zimná 

údržba komunikácií, pokiaľ ma neklame pamäť. Čo samozrejme došlo, následkom toho 

bolo, že v roku 2001 došlo k vypovedaniu tejto zmluvy mestom Košice a vlastne k 

vzniku spoločnosti Kosit, vyhlásením súťaže. Mesto vyhlásilo súťaž, potom vznikla 

firma Kosit, v ktorej mesto Košice malo 34 % a zvyšné percentá do stovky mala 

spoločnosť 4-ITALY. To si už samozrejme pamätajú viacerí kolegovia v poslaneckých 

laviciach. No a posledná zmena sa udiala vlastne, to sú tuším, koľko? 4 roky? Či 3 - 4 

roky, kedy vlastne firma 4-ITALY odišla a nahradil ju už súčasný majoritný akcionár 

Kosit-u, spoločnosť WOOD Waste Management Ltd. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, prihláste sa ešte raz, aby sme dodržali Rokovací 

poriadok. Môžete dať druhý príspevok. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. Súčasný stav dnes je taký, že teda ideme predať 29 % 

akcií, čím si myslím a čas to samozrejme ukáže, možno postupne dokonávame ten akt, 

ktorý bol možno niektorými vtedajšími poslaneckými kolegami zamýšľaný už v tom 

roku ´96, a to, ako dostať definitívne spaľovňu komunálneho odpadu do súkromných 

rúk. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Petrvalský. 

 

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

Trošku doplním pána Rusnáka preto, lebo týchto procesov, ešte kedy som nevedel, čoho 

sa zúčastňujem, som sa zúčastňoval ako tlmočník. Preto, lebo  koncom 90. rokov prišiel 

pán Alvíze Gerotto do Košíc a ponúkol mestu zhodnotenie spálenia odpadu tým 

spôsobom, on hovorí, že v Taliansku on zváža a likviduje odpad zadarmo a jeho zisk je 

vo výrobe elektrickej energie. Tzn., že on ponúkol nielen zvoz a likvidáciu odpadu, ale 

ponúkol aj podiel z výroby elektrickej energie, ktorá mala byť akože hlavným cieľom. 

Pričom pán Gerotto vtedy mal trošku väčšie oči, lebo bola tu delegácia aj z Maďarska, 

pokiaľ sa dobre pamätám, potom tu bol nejaký francúzsky technológ s ním a dohadovali 

sa tak, že ten zvoz odpadu bude zo širšieho okolia a toho odpadu bude dostatočné 

množstvo na to, proste, aby celá táto záležitosť sa uživila z výroby elektrickej energie. 

Tak toľko len na doplnenie. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. O slovo požiadal poslanec Národnej rady, Zsolt 

Simon. Zsolt, nech sa páči, kdekoľvek, okrem môjho mikrofónu. Poprosím 3 minúty, 

tak ako každý, Zsolt. 

 

p. Simon, poslanec NR SR: Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, tak to pre 

mňa bude lepšie, lebo chcem, pani poslankyniam a pánom poslancom mestského 

zastupiteľstva - v prvom rade ďakujem pekne za to, že môžem tu vystúpiť, i keď mi to 

zákon umožňuje, ale nie všade je to prirodzené. Dovoľte, aby som sa vyjadril k tomuto 

bodu, ktorý teraz prijímate. Je pravdou, že rozhodovanie bude na vašich pleciach. A vy 

sa musíte rozhodnúť. Dlhodobo sa už zaoberám oblasťou odpadu a odpadového 

hospodárstva a musím povedať, že odpad sa produkuje a likvidovať sa musí. Z toho 

explicitne vyplýva, že každý, kto podniká v tejto oblasti, tak podniká v strategickom 

odvetví. Za to platiť budete musieť. Keď sa pozerám na to, čo ide Smer urobiť 
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v Košiciach, ide privatizovať Kosit, teda svoj podiel v spoločnosti, tak nechápem. 

Pretože v Bratislave kolegovia zo Smeru presadzujú záujem, že strategické podniky 

musia byť v rukách štátu, musia mať naňho vplyv a v Košiciach sa ide urobiť presný 

opak. Úprimne musím povedať, že nechápem ani to, že prečo sa ide predávať 29 %. 

Buď všetko alebo nič. Preto, aby Kosit, teda majitelia Kosit-u, nebudem hovoriť 

o Kosit-e, ale majiteľoch Kosit-u, o akcionároch, ktorí to idú kúpiť, oni potrebujú len 

0,6 % akcií. Zbytok je pre nich zbytočný. S 0,6-timi percentami akcií budú mať dve 

tretiny akcií a tým pádom môžu prijať akékoľvek rozhodnutie. Môžu kedykoľvek prijať 

rozhodnutie, že zvýšia základné imanie a tých 5 %, ktoré tam nechá mesto, sú absolútne 

bezcenné. Tzn., že, keď už ich chcete predať, tak možnože by bolo lepšie, keby ste ich 

predali všetko. Alebo potom absolútne nič. Dnes som si to vypočul, doteraz tú diskusiu, 

ktorá tu bola, a musím povedať, že vo veľkej časti bola veľmi zaujímavá. Jednak hlavný 

kontrolór hovorí o tom, že mesto je v dobrej finančnej kondícii, teda nechápem, prečo je 

treba predať akcie, keď ste v dobrej finančnej kondícii. Keď čokoľvek sa dialo, tak 

vystupuje za Kosit niekto, kto vysvetľuje, čo sa tam deje. Osobne si myslím, že za 

Kosit, teda za akcie mesta v Kosit-e, by mal vystupovať niekto, kto zastupuje záujmy 

Kosit-u, a nie záujem väčšinového akcionára. Takže toto by bolo asi také základne 

všimnutie z toho, čo sa tu dneska udialo. Dovoľte, aby som na vás apeloval.  

Prehodnoťte svoj postoj k privatizácii. Skúste zodpovedať na niekoľko otázok. Prečo 

občania mesta Košíc platia za likvidáciu odpadu pre vlastný podnik o 15 euro viac, ako 

Kosit ponúkol pre likvidáciu pre občanov v Prešove a 50 % viac ako v iných okolitých 

obciach. Či je hospodárne pre mesto predať rozhodujúci podiel akcií za cenu, ktorá bola 

stanovená pred dvomi rokmi? Keď medzičasom hodnota Kosit-u stúpla, keď kúpila 

niekoľko skládok v okolí mesta, teda v 50-kilometrovom okruhu, určite nezodpovedá tá 

cena tomu, za ktorú dneska idete predávať, dnešnej hodnote, než za tú, ktorá bola 

ocenená v tom čase. Aký má zmysel si ponechať tých 5 % akcií? Keď už, tak 

prehodnoťte a predajte ich všetky. Dnes 34 % akcií je zaujímavý pre kohokoľvek, kto 

na svete, ísť a investovať, lebo dostane rozhodujúci balík, teda tú zlatú akciu, ako 

hovoria Američania, máte vy práve v rukách a môžete ovplyvniť výšku ceny. Paradoxne 

hovoriť o zafixovaní tej ceny, že štyri roky bude mať mesto zafixovanú tú cenu a 

nebude sa zvyšovať. Ja chápem, že je to dobre a správne to vyznieva. Ale úprimne 

musím povedať, že tzn., že občania Košíc aj budúcich štyroch rokov budú platiť viac, 

ako platia občania okolitých obcí pre samotný Kosit, čo znamená, že buď mesto dotuje 

občanov okolitých obcí, alebo mesto neúmerne platí viac do Kosit-u, nevedno prečo. A 

ešte jedna otázka. Dnes to, že kto sú, kto je konečným majiteľom Kosit-u, teda 

akcionára Waste Management, nikto nevie. Je to zaregistrované na Malte. A viete prečo 

to budete prijímať teraz? Lebo na Slovensku platí zákon, že do 31. 7. 2017, každý, kto 

prijíma peniaze z verejného sektora, tak je partnerom verejnej správy a musí sa 

registrovať ako konečný užívateľ výhod. Do 31. 7. každý občan Košíc by sa dozvedel, 

kto stojí skutočne za spoločnosťou, ktorá je registrovaná na Malte. A neustále si 

kladiem otázku, prečo na Slovensku a prečo aj v Košiciach, potrebujú niekoho z Malty, 

z Cypru, neviem skade? A nie normálneho občana, ktorého poznajú tu v Košiciach, kto 

za tým, za tým stojí, a prečo sa to neodkryje? Predaju podielu asi ja veľmi ťažko 

zamedzím. Je to vaše rozhodnutie, ale dovolil som si prísť a apelovať na vás, aby ste 

skúsili prehodnotiť svoj postup a postoj v tejto otázke, pretože nie je mi jedno, či 

občania v Košiciach budú z dlhodobého hľadiska platiť viac. A možnože aj pre vás nie 

je jednoduché, alebo nie ste s tým stotožnení, že o vás o pár rokov budú hovoriť, že vy 

ste tí, ktorí ste dokonali privatizáciu odpadového hospodárstva v Košiciach. Ďakujem 

pekne. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem Zsolt. A využívam, podľa zákona 

príležitosť vystúpiť ako poslanec Národnej rady. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta a poslanec NR SR: Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, 

musím zareagovať a musím vám ozrejmiť niektoré skutočnosti, ako poslanec Národnej 

rady. Využívam to, čo hovoril Zsolt. Ad jedna Zsolt Simon je v tíme kandidáta na 

predsedu KSK pána Trnku, len aby nám to bolo jasné, prečo prišiel prvý raz za tie roky 

na naše zastupiteľstvo s niečím vystúpiť. Po druhé. Beriem ako výzvu jeho nápad 

predať všetky akcie Kosit-u, môže to byť téma do budúcnosti. Ale v princípe stojíme 

pred jednoduchou otázkou dnes. Máme, sme, minoritným akcionárom firmy Kosit. 

Minoritným akcionárom privátnej firmy Kosit. Čiže žiadna privatizácia majetku tu 

nenastáva ani nenastane. Akcionár WOOD Waste Management má 66 %. Je to privátna 

firma o ktorej chode a manažmente nerozhodujeme, ani nerozhodujete. Rozhodlo sa 

predať 29 % akcií preto, aby mestu ostalo v rámci piatich percent miesto v kontrolných 

orgánoch spoločnosti Kosit. To je ten jediný dôvod, pretože tá druhá možnosť bola 

predať kľudne všetky akcie Kosit-u, ale preto, aby sme mali miesto v dozornej rade, 

neviem, či, myslím, že predsedu tam budeme mať, tak preto sa rozhodlo o predaji 29 % 

akcií. Cena. Cena Kosit-u nebola určená pred dvomi rokmi, ani tromi, ani štyrmi, Zsolt. 

Bola daná znalecká minimálna cena, potom prebehla súťaž, ktorá túto cenu navýšila 

z pôvodných 3,1 čo bola znalecká cena, na 4,6 milióna eur. Čiže Zsolt, tá cena bola 

vygenerovaná súťažou. Spoločnosť Kosit neponúkla najvyššiu cenu a využila 

predkupné právo na to, aby to, aby túto cenu, teda využila možnosť túto cenu dorovnať 

a teda dorovnáva na cenu, ktorá je o 1 a pol milióna vyššia, ako bola cena podľa 

posudku. Čiže bola to cena v súťaži. A máme v podstate dnes dve možnosti. Schváliť 

alebo neschváliť. Možnosť neschválenia znamená to, že sa budeme spolupodieľať na 

investovaní do súkromnej firmy Kosit, ktorá má v súčasnosti, jej majiteľ, 66 %  

z peňazí všetkých Košičanov, bez toho, aby sme z toho čokoľvek teraz mali, pretože tie 

peniaze pôjdu na úkor rozvoja mesta, na úkor rozvoja mestských časti. Alebo máme 

možnosť tejto súkromnej spoločnosti predať časť svojho podielu a využiť tieto peniaze 

na rozvojové projekty, o ktorých budem hovoriť neskôr, na podporu mestských častí, 

ale aj na to, napríklad, aby sme v tomto roku mohli mať šesť kosieb a nie štyri, ako v 

minulom roku, aby sme vyriešili problémy mestských častí, ktoré majú s financovaním 

sociálnych služieb, ktoré ste viacerí aj avizovali, aby sme vedeli zvýšiť kapitálové a 

bežné výdavky na rozvoj mestských častí. Čiže tu sa opäť jedna téma spolitizovala. 

Spolitizovala sa téma súkromnej firmy Kosit, ktorá dávno nie je žiadnou spoločnou 

firmou. Je to privátna súkromná firma, predáva sa jej ďalších 29 % akcií s tým, že náš 

reálny manažérsky výkon sa tým nijako neovplyvní. A poprosím potom pána riaditeľa 

Kosit-u, aby naozaj zodpovedal všetky otázky, vrátane, kto je majiteľom a všetkých 

otázok, ktoré položil nielen pán poslanec Ihnát, ale ktoré položili aj ďalší poslanci. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Dúfam, že Rokovací poriadok umožňuje reagovať aj na poslanca 

Národnej rady. Takže nech sa páči páni - pán Jaroslav Polaček a potom Gibóda. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, ja reagujem 

na poslanca Národnej rady, pána Richarda Rašiho. Pán poslanec, viete, povedali ste 

mnohé fakty, ale povedali ste tu dve cesty, predať - nepredať. Je tu aj tretia cesta. A tá 

tretia cesta hovor, byť zdržanlivý, počkať, nastaviť nové procesy a posunúť celú 

diskusiu do roviny možno, možno potom v septembri, možno potom, ako si necháme 

spracovať nový znalecký posudok, pretože spoločnosť Kosit tu nakúpila množstvo 
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majetku, skládky a pod. To je jedna časť. A druhá časť, je veľmi dôležité a prosím, 

nezavádzajme, či máme 36 %, 34 % akcií alebo 5. Stanovy spoločnosti Kosit, ale aj 

obchodný zákonník jednoznačne hovorí, aký je v tom rozdiel. A tých 0,6 %, ako 

povedal pán poslanec Zsolt Simon, je naozaj zlatou tehličkou. Ja vo svojom príspevku 

vám vyrátam o čo všetko prídeme. 

 

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

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor, pán poslanec 

Národnej rady, lebo na vás reagujem. Tak pán poslanec Národnej rady, aj vy ste 

niektoré fakty povedal zle. Spoločnosť Kosit využila, možno nie svoje predkupné právo, 

ale spoločnosť Kosit a.s. sa neobvyklo zapojila sama do súťaže, tzn., že väčšinový 

vlastník sa asi presadil svojím manažérskym nejakým právom a zapojil sa do tejto 

súťaže, aby teda nevyzeralo to blbo, že sú tam iba tie dve firmy, ktoré súťažia o tie 

akcie Kosit-u, tak tam bola aj tretia, ktorá sa volá Kosit a.s. No a čo sa týka toho, že aký 

je náš manažérsky podiel a že pri 5 % bude taký istý, no asi ťažko, keď teraz máme 

dvoch-troch ľudí v Kosit-e a potom by sme mali iba jedného. A pri vašom 

manažérskom vyberaní týchto zástupcov, tak či je tam jeden alebo traja, tak pri vás, na 

čele, je to jedno. 

 

p. Raši, primátor mesta: Schvaľovalo ich mestské zastupiteľstvo. To len aby ste nezabudli. 

Pán poslanec Rusnak. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Áno. Spomenul ste, že mesto Košice by muselo dorovnať svoj 

podiel. Ale treba podotknúť, pre faktografiu, že takto sa dialo aj v rokoch, kedy vo 

firme Kosit majoritným akcionárom boli Taliani,  spoločnosti 4-Italy, kedy sa tuším 

viackrát navyšovalo základné imanie a riešilo sa to takou formou, že to mesto Košice 

nestálo ani cent, ani slovenskú korunu kešu. Riešilo sa to inou formou po dohode 

s akcionárom. Pýtam sa dnes, s dnešným akcionárom, toto nie je možné? Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím potom pána generálneho riaditeľa, aby si aj tieto 

otázky dopísal. Pán riaditeľ, nech sa páči, ešte ako predkladateľ. 

 

p. Lazúr, riaditeľ MMK: Pán poslanec, to navyšovanie v minulosti, v tých našich obdobiach 

pred nami, bolo raz a bolo robené tak, že Taliani dali pôžičku mestu a tú pôžičku 

splácame, myslím do roku 2018. Čiže nič zadarmo, ale na plné „oné“ aj s úrokovou 

sadzbou. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. S faktickou, pán poslanec Polaček. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na pána riaditeľa magistrátu. 

Pán riaditeľ, ja by som sa chcel spýtať, prečo tu medzi nami nesedí zástupca, ktorý ide 

kúpiť podiel? Pretože to nie je Kosit. To nie je pán Christenko. Tu by mal byť povolaný 

niekto, kto by nám mal hovoriť, aké má plány za akcionára! Čiže ja očakávam a veľmi 

som pobúrený, že prečo sme nepozvali toho najkompetentnejšieho, teda toho, kto 

zaplatí, kto nám vie dať záruky, kto to bude kupovať. Mne tu tento človek chýba. Preto 

sa pýtam, prečo nebol pozvaný na toto rokovanie? 

 

p. Raši, primátor mesta: Tu už asi vám došli argumenty. Predpokladám, pán generálny 

riaditeľ Christenko, že ste akcionárom splnomocnený, poverený hovoriť všetko.  
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(pozn.: p. Christenko mimo zvukový záznam odpovedal: „Áno, áno som.“ Pán primátor 

jeho slová zopakoval.) 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Jakubov. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: No, dostali sme, ako poslanci, obdržali sme list firmy Kosit, ako po 

1. januári 2017 súčasná zmluva neobsahuje žiadne obmedzenie pre zvyšovanie cien 

firmy Kosit. A toto mi dosť chýba, že my tu nehovoríme o dvoch cenách. Nehovoríme o 

cene, ktorú Kosit dáva mestu a nehovoríme o cene, ktorú Kosit dáva občanom tohto 

mesta. No a pokiaľ mám, moje informácie sú, že mesto vyberá alebo vybralo v roku 

2016 asi 8 mil. eur od občanov, pričom v rozpočte je cez 11 mil. eur pre Kosit. A, čiže 

už dnes platíme firme Kosit, možno za doplnkové, možno nie služby, niečo, nejakú 

určitú čiastku peňazí, a tu je treba povedať a mimochodom, aj rozhodnutie alebo 

uznesenie rady bolo o tom, že Kosit stabilizuje cenu pre občanov. Nie je to pravda. 

Cenu pre občanov stanovuje zastupiteľstvo vo VZN-ku. A chcem tým povedať toľko, že 

cena pre občanov je naozaj rozhodnutie tohto zastupiteľstva. Žiaľ, vzhľadom na to, že 

nedostávame kompletné informácie a dokonca tvrdím, chcem povedať, že jedna 

informácia bola mierne zavádzajúca, ak nie zavádzajúca a to je list, Kosit je súkromná 

spoločnosť, dištancuje sa od agendy komunálnych politikov,  kde máme tabuľku, kde sú 

mestá v tejto krajine s počtom obyvateľov, ďalší stĺpec je poplatok, ktorý platia títo 

občania v tých mestách, a nakoniec je v poslednom stĺpci - náklady na odpadové 

hospodárstvo na obyvateľa na rok v euro, a vzhľadom na rozpočet mesta. A tam vyzerá, 

skrátka Košice tam vyzerajú veľmi dobre. Pretože nemajú ani najvyšší poplatok na 

osobu na rok a ani najvyššie náklady na odpadové hospodárstvo na obyvateľa. Ale to je 

zavádzajúca informácia.  Keďže tu nehovoríme o tom, koľko mesto dopláca Kosit-u, tak 

tá informácia o poplatku na osobe a rok nie je kompletná. Pokiaľ hovoríme o rozpočte, 

ktorý schvaľujú opäť poslanci, nemôžeme považovať informáciu o nákladoch na 

odpadové hospodárstvo, vzhľadom na rôzne rozpočty rôznych miest v tejto krajine, za 

rozhodujúcu a dôležitú informáciu pri posudzovaní toho, že či je alebo nie je výhodné 

predávať akcie. 

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. S faktickou, pán poslanec Polaček. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som rád doplnil pána 

poslanca Halenára v poslednej časti, ktorú hovoril o tej časti tabuľky, kde sa porovnáva 

rozpočet mesta na počet obyvateľov. Treba si uvedomiť, že v tej cene nie je povedané, 

čo tá samospráva má. Niektorá samospráva má v cene za likvidáciu odpadov za celý ten 

komplex napríklad prenájom kontajnerov, niekto má dezinfekciu nádob 2-krát, 3-krát, 

5-krát za rok. Čiže každá samospráva si naobjednáva služby v nejakom inom intervale. 

Niekde sa odpad vyváža 2-krát do týždňa, niekde 3-krát do týždňa, niekde raz do 

týždňa. Je to o tej samospráve, ako veci vníma. Tzn., porovnávať rozpočet, náklady na 

to, koľko zaplatíme tým odpadovým spoločnostiam v prepočte na rozpočet na obyvateľa 

je proste blud. Tá informácia nie je, nie je presná, je zavádzajúca. A teda porovnávať 

tieto čísla, túto tabuľku, je naozaj, naozaj nepatrí na toto rokovanie, nie je v poriadku. 

Ďakujem. 

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Do rozpravy, pán starosta Jakubov. 

 

p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, pán poslanec Simon tu hovoril o 

privatizácii spoločnosti Kosit. V Bratislave spoločnosť OLO je v rukách mesta. 

Stopercentným vlastníkom je mesto Bratislava. Je to dobre. Spoločnosť Kosit 
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neprivatizujeme teraz, spoločnosť Kosit bola sprivatizovaná v roku 2001, kedy mestské 

zastupiteľstvo, ako spomínal predo mnou pán poslanec Rusnák, rozhodlo o odpredaji 

66 % akcií. Akonáhle má akcionár viac ako 50 %, okrem jedinej veci vie unitárne 

rozhodnúť o všetkom. A tá jediná vec je, čo pán poslanec Simon správne spomenul, 

zmena stanov. To jediné vie zablokovať akcionár, ktorí má viac ako jednu tretinu 

hlasov. To je tých 0,6 %. Nič iné nevieme dosiahnuť. Minulý týždeň zasadla dozorná 

rada, ktorá zhodnotila hospodársky výsledok, zhodnotila mieru zisku Kosit-u. Na 

dozornej rade som hlasoval za akcionára mesto Košice, aby podiel zo zisku bol 

rozdelený akcionárom. Samozrejme, svojimi 34-mi percentami som bol prehlasovaný. 

Nebude sa rozdeľovať podiel na zisku. To nám vie urobiť Kosit vždy. Následne zasadlo 

predstavenstvo, kde bol opäť náš zástupca a tak isto bol prehlasovaný. Nebude sa 

rozdeľovať. Treba si uvedomiť, že ako minoritný akcionár máme jediné právo 

ovplyvniť rast základného imania spoločnosti, nič iné. Naše jediné právo je, ako 

zmluvného partnera, mesto Košice a spoločnosť Kosit, kde buď sa vieme dohodnúť na 

cenách, alebo nie. Tam je naše právo. Nemusíme sa dohodnúť, budeme hľadať iného 

odberateľa, alebo sa dohodneme na cene. Jediná vec, ktorú vieme našimi minoritnými 

percentami zablokovať, je rast základného imania. Nič iné. Pretože pravidlá akciovej 

spoločnosti hovoria jednoznačne, väčšia berie. Ďakujem pekne. 

 

 

p. Raši, primátor mesta: S faktickými poznámkami pán Polaček.  

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, ja by 

som len vás doplnil. Viete, vy hovoríte o tom, že dnes alebo keď ste boli na rokovaní 

dozornej rade, Kosit využil svoje, nazvem to takto hlúpo, majetnícke právo a 

jednoducho vás prehlasoval. Ale to práve je to, o čom tu stále hovoríme!  Je to záruka 

toho, že za pár rokov nás táto spoločnosť využívaním svojho majetníckeho práva 

zoderie z kože! A nemáte pravdu, keď hovoríte o stanovách, o imaní. Tých  dôvodov a 

tých bodov je niekoľko.  Dostanem sa vo svojom príspevku k tomu.  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dovoľte, aby som zareagoval na to, ako 

povedal pán Jakubov, že nemôže navýšiť základné imanie. Nuž potom nerozumiem 

tomu, prečo tu niektorí strašili, že ak nebudeme investovať spolu s Kosit-om, tak ten 

proste zvýši základné imanie a náš podiel tak, či tak klesne. Takže kolegovia, v 

minulosti touto rétorikou strašili, dnes, keď sme vás na to upozornili, že to nie je 

správne a že to nie je v zmysle práva, tak ste sa zrazu všetci právne podkuli a už všetci 

uznávate, že to takto nemôže byť. A práve preto náš podiel v tejto spoločnosti... No 

dobre, dnes sa nevyplatili tieto výnosy, ale neverím, že majoritný akcionár si jedného 

dňa nebude chcieť vyplatiť určitý zisk? A vtedy dostaneme tieto peniaze aj my, ako 

mesto Košice. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, potom pán poslanec Petrvalský.   

 

p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja chcem reagovať na tú časť, čo povedal pán 

poslanec Jakubov, že: vyberieme si iného dodávateľa. No, vzhľadom na to, čo tu 

odznelo aj vzhľadom na list ktorý sme obdržali od firmy Kosit, v ktorom v bode d) píše, 

že „akvizície spoločnosti, ktoré realizovala spoločnosť Kosit v poslednom období, 

nemajú v tomto momente, v tomto momente, škoda, že toto nebolo zdôraznené, žiaden 
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vplyv na trhovú hodnotu Kosit.“   Ale podľa..., a to by som bol rád, ak by firma Kosit 

teda to ozrejmila, podľa niektorých informácií boli skúpené firmy v širokom okolí 

mesta a dokonca aj tie, ktoré skládkujú. Tzn., Kosit má spaľovňu, má firmy, ktoré 

skládkujú, tak ako to myslíte, pán poslanec Jakubov, že otočíme sa na nejakého iného 

dodávateľa? 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán starosta Petrvalský.  

 

p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán primátor. Ešte nie som 

starosta. Ďakujem pekne za titul, ale... 

 

 p. Raši, primátor mesta: Cyril prepáč. 

 

p. Petrvalský, poslanec MZ: ...ale nestojím oňho. Chcel by som len toľko povedať k tomu 

všetkému, že s tým navyšovaním imania to bude asi trochu iné. Preto, lebo  pokiaľ 

firma Kosit navýši imanie a my ho dorovnáme, tak sa nám percentá nebudú znižovať. 

Nám sa percentá budú znižovať len v tom prípade, pokiaľ firma Kosit imanie bude 

navyšovať a my svoj podiel nebudeme navyšovať. Áno, vtedy jednoznačne príde k 

strate percent. Takže zhruba toľko k matematike.  Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím, stále, aby si zástupcovia Kosit-u všetko 

spisovali otázky, aby sme potom vedeli urobiť aj prvé kolo odpovedi, keď prejde prvé 

kolo otázok. Za starostov mestských častí, nech sa páči. 

 

p. Lesňák, starosta MČ Košická Nová Ves: Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Milan 

Lesňák, Košická Nová Ves. V rámci operácie,  ktorá je  chystaná k prevodu o 29 % 

akcií Kosit-u boli v éteri nejaké informácie, nejaké čísla, ja by som rád ešte nejaké 

doplnil. A s tým, že všimol som si aj článok, ktorý vyšiel v denníku Korzár „Kosit je 

slušná firma“.  Bola tam otázka na pána riaditeľa Christenka, či by mali ceny za odpad 

rásť? No odpoveď bola: „Robíme všetko pre to, aby sa tak nestalo. Zvyšovanie cien a 

investície do firmy sú dve spojené nádoby. Ak nebudeme investovať do rozvoja, skôr či 

neskôr bude nutné cenu zvýšiť. Čím bude Kosit väčší a silenejší, tým menej budeme 

odkázaní na zdroje z mesta Košice. Za menej ako 3 roky sa nám podarilo znížiť 

závislosť od mesta už takmer na polovicu. To vyžadovalo a bude vyžadovať ďalšie 

investície.“ Tu mi to trošku nekorešponduje, pretože stiahol som si zo stránky mesta 

Košice fakturáciu firmy Kosit a taktiež som si pozrel účtovnú závierku spoločnosti 

Kosit za roky 2014 - 2015, kde pri tržbách Kosit-u za služby stojí 14.417.000 eur, z 

čoho mestu tvorilo, alebo málo fakturáciu 13.676.000, tzn. 94,86 % tržieb je táto 

súkromná firma závislá na meste. V roku 2015 mala tržby 15.213.000 euro, z toho 

fakturácia na mesto Košice bola 14.034.000 eur, čo predstavuje 92,25 %. Chcem len 

zdôrazniť, že v tomto nie je iba skládkovanie, respektíve spaľovanie odpadu 

komunálneho, ale je  v tom aj zimná údržba.  Po tom, čo sa týka, čo tu vystúpil pán 

poslanec Národnej rady, pán Simon, povedal, že v Bratislave je firma OLO, a. s.  Odvoz 

a likvidácia odpadu, táto firma pri tržbách 25 mil. eur v roku 2015 vygenerovala  4,3 

milióna eur zisku. Zatiaľ čo firma Kosit  pri 15 miliónoch tržieb vygenerovala zisk 704 

tis., čo zdôvodňuje haváriou turbogenerátora v roku 2015, kde bol výpadok príjmov. 

Mali by sme však myslieť aj na to, že Kosit sa stáva monopolom v Košiciach. Pretože 

máme na Slovensku dve spaľovne, ktoré sú schopné spaľovať komunálny odpad . Tou 

prvou, ako už bolo povedané a  viackrát spomenuté, je spaľovňa v Bratislave a tou 

druhou je spaľovňa v meste Košice. Tieto spaľovne, na to, aby mohli spaľovať 
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komunálny odpad, musia byť ohodnotené certifikátom R1, s tým, že majú mieru 

zhodnotenia odpadu 0,60. 0,6 je koeficient, keď sa dokáže vyrábať teplo a toto teplo je 

následne vyrobené na komerčné účely. Takže vlastne ešte aj z tohto spaľovania sa tvoria 

ďalšie výnosy. (pozn.: zaznel zvukový signál) Môžem dokončiť? Alebo sa prihlásiť ešte 

raz? 

 

p. Raši, primátor mesta: Dokončite. Zarátame vám to.  

 

p. Lesňák, starosta MČ Košická Nová Ves: Ešte by som poukázal fakt aj na skutočnosť, že 

pán Jakubov sa tu rád poukazuje trebárs na Poľsko, kde sú súmestia, kde vlastne všetko 

prebieha v poriadku, podľa plánu, tak ako by sa samospráva rozvíjala. Ja by som v tejto 

súvislosti rád poukázal aj na veci, že žil som istý čas aj v zahraničí a trebárs, keď ste 

v Londýne, zneškodňovanie odpadu robia firmy, ktoré sú pod samosprávou mesta, resp.  

mestských častí, tak isto aj parkovanie. Tieto dva zdroje príjmov dopĺňajú tretí zdroj, 

ktorým sú dane. Takže samosprávy v zahraničí žijú z daní, žijú z príjmov zo 

zneškodňovania odpadu a z príjmov z parkovného. My v Košiciach vlastne sa snažíme 

druhú vec predať súkromnej spoločnosti, kde 92 % a viac percent týchto príjmov je 

závislých od mesta Košice. Na to by som rád poukázal. A fakt, aby sa nestalo to, že v 

budúcnosti potom, ak bude niekto iný primátorom, za pánom Rašim, aby nebol škrtený 

a aby  nenastala situácia, ako bola trebárs v Neapole pred tromi rokmi, alebo v Londýne  

pred dvoma desaťročiami, keď sa komunálny odpad váľal  po uliciach mesta až po 

kolená, pretože partner, ktorý bol zodpovedný za likvidáciu odpadu si odmietol plniť 

svoje záväzky z titulu toho, že chcel navýšiť ceny.  Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne.  Porosím potom zástupcu spoločnosti Kosit, aby 

teda povedal potom, aký je ten podiel mesta na likvidácii odpadu, lebo, ako povedal pán 

starosta, on hovoril zrejme o zimnej a letnej údržbe. Takže, podiel mesta v rámci, keď to 

je informácia normálna, v rámci likvidácie odpadu spoločnosti Kosit, ako partnera, 

obchodného. S faktickými pán poslanec Jakubov a Polaček. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Súhlasím s mojim 

predrečníkom. V mnohých metropolách mesta spravujú odpad atď., atď. A povedal som 

to na začiatku svojho vystúpenia. V roku 2001, kedy sme sa vzdali nadpolovičného 

vlastníctva v spoločnosti Kosit, vtedy sme ju pustili do súkromných rúk. Či chceme 

alebo nechceme. Pán Halenár sa pýtal na to, ako to myslím. Myslím to tak, že tu 

možnosť budeme mať. Samozrejme, ide o to, či bude vhodnejší zneškodňovateľ a 

lacnejší zneškodňovateľ? Ja to neviem. Nie som vizionár. Dnes, vďaka rozhodnutiu v 

roku 2001 sa Kosit stali monopolom čiastočne pre Východné Slovensko. Bohužiaľ. A 

znovu trvám na tom, čo som povedal. Ten kto má viac ako 51 %, sedia tu mnohí 

podnikatelia, ľudia, ktorí prešli súkromnou sférou a vedia, čo sú akciové spoločnosti, 

má právo rozhodnúť o všetkom, okrem zvýšenia základného imania. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Kaifer.  

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ak dovolíte, ja by som doplnil pána starostu o 

jedno jediné číslo. Vo výročnej správe z roku 2014 spoločnosti Kosit je suma za 

energetické zhodnotenie odpadu, teda príjem, áno príjem spoločnosti Kosit v hodnote, 

nie som si istý, buď to je 1,6 alebo 1,8 milióna eur. Čiže takúto sumu spoločnosť Kosit 

získala z energetického zhodnocovania odpadu. To bol rok 2014. 2015 neporovnávam, 

pretože boli tie problémy, ktoré boli. Ale dnes už je všetko v poriadku. Tzn. 
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nezabudnime, že to energické zhodnocovanie, ako hovoril pán starosta, tá R1 tu existuje 

a máme z toho príjem. Toto v minulosti nebolo. To sú nové veci, nové čísla, ktoré, 

proste, o nich máme vedieť a ktoré by sme nemali pozabudnúť. A možno ešte taká malá 

faktická k tým veciam, ktoré tu povedal. My máme byť vizionármi! My máme držať 

ručnú brzdu, aby jednoducho sa nestali monopoly v tomto meste na odpadoch.  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer, nech sa páči. 

 

p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Nadviažem na pána 

Polačeka, ale nie  na neho reagujem. Na pána starostu. Jakú ručnú brzdu my máme teraz 

v ruke? Ja nemám žiadnu ručnú brzdu. A monopol je Kosit, kde máme akcie. Nám tých 

34 % akcií nerobí žiadnu ručnú brzdu. Pán Polaček, na stretnutí, ktoré sme mali minulý 

týždeň ste sami povedali, treba investovať do Kosit-u. Otázka je výška sumy.  Teraz sa 

vrátim k pánovi starostovi. Bolo povedané, že aby sme sa nedostali do tej situácie, 

máme tak hlasovať, aby sme potom neboli škrtení cenou. Už teraz môžeme byť škrtení 

cenou zo strany Kosit-u. Je v manažmentskom ovládaní väčšina členov predstavenstva 

spoločnosti Kosit, ktoré  patria WOOD and Company. Keď oni sa raz rozhodnú 

navrhnúť cenu  900 eur za tonu, a žiadny iný dôvod nebude zmeny ceny, tak sa 

nedohodneme na ničom inom. Takže nemáme žiadnu iné možnosť už ani teraz, ovládať  

túto spoločnosť skrz ceny, ktorá môže byť poskytnutá. Ale  práve tých 5 % a byť v 

dozornej rade a mať informácie nám môže zabezpečiť, aby sme vedeli lepšie vyjednať 

lepšiu cenu zo strany spoločnosti Kosit.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán starosta, nemôžete sám na seba reagovať. Tak 

sa prihláste potom do rozpravy alebo zareagujete potom na iného poslanca. Pán 

poslanec Gibóda, to je reakcia na pána starostu? Hej? Nech sa páči. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán starosta správne uviedol, aby sme sa 

nedostali do bodu, keď nás tu niekto bude môcť vydierať. A ja teraz nerozumiem, aj 

vzhľadom na vyjadrenie pána starostu, ale aj druhého starostu a poslanca mesta, lebo 

jeden tvrdí, že nás Kosit nebude môcť vydierať, keď sa budeme opäť rozhodovať o 

zmluve a druhý tvrdí, že nás už dnes vydierajú. To znamená, ak nás spoločnosť Kosit 

vydiera, chceme sa nechať vydierať a chceme sa dostať do tej väčšej područe alebo 

nechceme? Podľa mňa by sme sa nemali dostať do väčšej područe spoločnosti Kosit.  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, nech sa páči. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: No, celé sa to tu točí o ubezpečovaní, že Kosit nebude zvyšovať 

cenu pre mesto. A teda  zrejme aj mesto pre občanov. Ako som už povedal, radi by sme 

počuli, aspoň ja rád by som počul aj nejaké skutočné čísla, o ktorých sa tu zhovárame. 

Prečo tu je tých 72 euro? A ako  platíme vlastne, a za čo Kosit-u? Nejakú, naozaj teraz, 

informáciu. Ale viete, tá informácia o fixácii a stabilizácii ceny má hodnotu iba vtedy, 

pokiaľ si neuvedomíme, že ide o 4 roky. Po tomto nejestvuje žiadna informácia o cene 

pre Košičanov. A ako som už povedal v bode o pilotnom projekte  pre polopodzemné 

kontajnery, v tomto meste okrem ceny za zber a zneškodnenie komunálneho odpadu 

musíme sa vedieť zaoberať aj vplyvom stávajúceho systému na čistotu a životné 

prostredie. Nielen cena je dôležitá. Dôležité je tiež poznať, nakoľko vieme v tomto 

meste vytvoriť v tomto segmente trhu konkurenčné prostredie. Podľa informácie, ktoré 

už priznali aj v Kosit-e, došlo ku skupovanie firiem a s tým súvisiacich skládok na 

ukladanie odpadu v okolí mesta. Vyzerá to tak, že vzniká monopol na zber a 



49 

 

zneškodnenie komunálneho odpadu v meste a jeho okolí.  Ako bude monopol po 

štyroch rokov stanovovať cenu? Ako si budeme môcť vyberať dodávateľa tejto služby? 

Súčasný technický stav kontajnerov s komunálnym a separovaným odpadom je často 

nevyhovujúci. Súčasný stav v separovaní a zhodnocovaní je nevyhovujúci v tomto 

meste. Je treba hľadať riešenie pre budúcnosť, nie riešenie pre štyri roky.  

 

p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Petrvalský.  

 

p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Tu veľmi divne sa 

nakladá s niektorými informáciami. Pokiaľ ja viem dobre, je cena zafixovaná až do  

roku 2027. T.j. na 10 rokov. Nie na 4 roky. To je moja informácia posledná. Montáže sa 

mýlim. To, pokiaľ sa mýlim, sa ospravedlňujem. A druhá vec, že tvorba ceny je vždy 

závislá od toho, ako sa dohodneme. Je to vec dohody. A tretia vec, ani jeden z 

poslancov Národnej rady vám nepovedal, že európska únia chystá zákon o zákaze 

skládkovania. A my sme pripravení na to, že odpad zneškodňujeme tak, ako 

zneškodňovať ho máme, teda energeticky a neskládkujeme ho. Lebo pokiaľ skutočne 

začne platiť smernica európskej únie, tí čo skládkujú odpad, veľmi horko zaplačú. 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. (Silvia, rátate faktické poznámky? Dobre.) Ja len 

krátku informáciu k pánovi Polačekovi. Fakt je, že končí ochranná lehota, keď to tak 

nazvem, na cenu odpadu. Tzn., že pokiaľ dôjde k predaju akcií, je pripravený dodatok k 

zmluve o dielo, kde sa daná cena fixuje po dobu trvania kontraktu. My nemôžeme 

zafixovať cenu odpadu po ukončení platnej zmluvy s Kosit-om, pretože potom bude 

musieť prebehnúť verejná súťaž, ktorá určí nového spracovateľa a likvidátora odpadu. 

Takže súčasťou dodatku k zmluve o dielo je práve časť, ktorá hovorí o tom, že tá cena 

sa nebude zvyšovať, a je tam preto, pretože od 1. 7. 2017 môže majoritný akcionár cenu 

zvýšiť. A nepotrebuje nás na to. Čiže preto sme dali podmienku predaja to, že sa cena 

zafixuje. Keď sa predaj neuskutoční, bolo avizované majoritným akcionárom, že cenu 

odpadu zvýši o 11 %. Hej? Čiže chceme tomu zabrániť aj tým, že keď sa podiel predá, 

tak cenu zafixujeme. Keď sa nepredá, tak majoritný akcionár  urobí rozhodnutie, ako 

majoritný akcionár, a cena odpadu pôjde hore. Ale tá fixácia môže byť len do doby 

platnosti zmluvy. Pán poslanec Polaček, to bola reakcia pána poslanca Gibódu? Asi. 

Lebo neviem, kto mal vstup. Nech sa páči. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Pán primátor, vy ste teraz mali faktickú či vystúpenie? Lebo ja 

som...  

 

p. Raši, primátor mesta: Ako predkladateľ materiálu.  

 

p. Polaček, poslanec MZ: Takže na vás, ak dovolíte.  

 

p. Raši, primátor mesta: Na mňa? Tak na mňa.  

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. OK. Pán primátor, ste si asi všimli, že keď tu 

bola tá diskusia, som si vytiahol ten dodatok číslo 4, preto ste reagovali, ako ste 

reagovali. Kolegovia, by som vás chcel upozorniť na dodatok číslo 4, ktorý hovorí, že 

cena 72 eur je fixovaná do 30. decembra 2016. Teda 1. januárom 2017 sme mali zmeniť 

cenu. Tá cena bola fixovaná preto, pretože sme sa zaručili Talianom, že 5 rokov budeme 

držať túto cenu, lebo sme išli do energetického zhodnocovania. Išli sme do veľkého 



50 

 

projektu a potrebovali tí Taliani záruku, že tu niekto bude platiť za to, aby sme nastavili 

platobné pravidlá tak, aby sme to energetické zhodnocovanie rozbehli.  A dnes sme mali 

túto cenu znižovať. A pán primátor, ešte jedna vec. Ak chceme fixovať cenu, prečo pred 

nás nie je predložený dodatok? Chceme ho vidieť dnes! Chceme vidieť dnes, čo sa 

ideme dohodnúť s Kosit-om! A potom poďme predávať!   

 

p. Raši, primátor mesta: Tak ja tu ten dodatok mám. Takže vám ho ukážem dnes, keď ho 

chcete vidieť dnes. A navrhujem, keďže padlo veľa otázok, aby vystúpil zástupca 

spoločnosti Kosit. A už len na dovetok, keďže my, ako zastupiteľstvo nemáme majoritu 

v spoločnosti Kosit, aby sme rozhodli o znížení ceny odpadu. Zvýšenie ceny odpadu, 

keď k tomu pristúpi a keď sa nedohodneme na jej zafixovaní, bude rozhodnutím 

majoritného akcionára  a neurobíte s ňou nič, ani keby ste sa tu roztrhali,  pán poslanec 

Polaček. A dobre to viete. Poprosím zástupcov Kosit-u, aby  zodpovedal na otázky, 

ktoré boli doteraz položené, lebo bolo toho veľa. 

 

p. Christenko, generálny riaditeľ Kosit, a.s.: Dobrý deň. Vážené dámy a páni, ďakujem veľmi 

pekne za slovo. Tých otázok tu padlo pomerne hodne. Tak dúfam, že sa  mi podarí v 

skrátenom čase reagovať na tie najzásadnejšie. Začnem asi tými investíciami. Ja už 

teraz presne nepamätám si, ktoré to bolo mestské zastupiteľstvo, ale myslí, že to bolo to, 

kde som sa po prvýkrát zúčastnil. Vtedy sa objavil na mestskom zastupiteľstve 

dokument, ktorý hovoril o pláne na II. etapu modernizácie spaľovne, ktorú predkladal 

ešte predchádzajúci majoritný akcionár a hovorilo sa tam o sume 70 mil. euro. Ja presne 

nepoznám úplne  históriu toho dokumentu,  ale bol to podnet preto, prečo vlastne sme sa 

začali v Kosit-e  pozerať na to, aké sú skutočné investičné potreby spaľovne, alebo 

Kosit vo všeobecnosti. A po niekoľkomesačnej práce sme sa dopracovali k rozpočtu vo 

výške 51 mil. euro, ktorý by sa mal uplatniť do konca roku 2021, čiže počas trvania 

súčasného zmluvnému záväzku. Samozrejme, keď sme sa dopracovali k tomuto záveru, 

ten postup bol absolútne štandardný a dnešné stretnutia alebo dnešná diskusia je v 

podstate ako keby vyvrcholením tej celej diskusie, ktorá začala tým, že sme investičný 

plán odprezentovali  majoritnému akcionárovi, ktorý nás poslal ku komerčným bankám, 

ktoré ho preštudovali a povedali, že áno, sú ochotné zapojiť sa do financovania takýchto 

projektov za predpokladu, že aj majoritný aj minoritný akcionár, tak, ako keď si fyzická 

osoba kupuje rodinný dom, tak banka tak isto vyžaduje aj nejakú participáciu na tom 

financovaní. Zase sme sa vrátili k majoritnému akcionárovi, odprezentovali sme, že 

potrebujeme dodatočné prostriedky, ten to odsúhlasil. A nasledovala diskusia s mestom, 

ako s minoritným akcionárom, čo viedlo zasa následne k diskusii o tom, že či 

investovať alebo predať. Atď., atď.  

K cene 72 eur za tonu spálenia odpadu. Cena 72 euro je nepostačujúca na to, aby 

vykryla bežnú prevádzku spaľovne. Ak zrátame odpisy, ostatné fixné náklady a mzdy 

zamestnancov, ktorí na spaľovní pracujú, tzn. všetko, čo je potrebné, kým vôbec 

spaľovňa začne niečo spaľovať, dostaneme sa na sumu, ktoré je vyššia ako 72 euro za 

tonu. Podľa našich zistení, 72 euro za tonu je súčasne najnižšia cena za spálenie odpadu, 

ak sa pozriete do strednej a východnej Európy. Keď sme sa pozerali na internet, 77 euro 

Brno, 77 euro Budapešť, 80 euro Bratislava, Praha 100 euro. Samozrejme, že všetky 

spaľovne tie ceny, ktoré účtujú, kompenzujú práve príjmami z odpredaja elektrickej 

energie a tepla. A to musí robiť aj Kosit. Keďže Košice vyprodukujú zhruba 60 - 70 tis. 

ton odpadu, je to málo, pretože to nepostačuje ani na 100 percentný chod jedného kotla, 

počas toho roka. Tzn., že Kosit musí získavať dodatočný odpad na to, aby mohol 

vyrobiť elektrickú energiu a teplo, aby mohol financovať stratovú cenu, ktorú účtuje 

mestu.  
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Koľko investovať a do čoho? V priebehu posledných rokov alebo mesiacov sme 

predložili na mestské zastupiteľstvo niekoľko materiálov, ktoré sa týkali rozdelenia toho 

investičného balíka, vysvetľovali sme, že z celkového objemu 51 mil. euro je drvivá 

väčšina venovaných na obnovovacie investície v rozsahu okolo 32  mil. euro. Z toho 

balíka 51 je zhruba asi polovica určená pre spaľovňu. Ďalší veľký balík smeruje do 

obnovy vozového parku. Môžeme sa kľudne k tomuto samozrejme vrátiť, ale ja si 

myslím, že tých informácii sme už poskytli pomerne hodne.  

Rád by som sa vyjadril aj k téme Prešova, pretože táto otázka tu padla už niekoľkokrát.  

Dovolím si upozorniť na to, že informácia o tom, že Kosit ponúkol Prešovu cenu 57 eur 

nie je pravdivá alebo je nekompletná. V ponuke, ktorú sme zaslali mestu Prešov, bolo 

uvedené, že cena v prípade, že sa dohodneme na spolupráci dlhšej, tuším že v tom 

prípade išlo o 10 rokov, bude 57 inicializačná cena, ktorá sa bude ďalej zvyšovať v 

závislosti od toho, ako budú rásť poplatky za skládkovanie, tzn. poplatky za uloženie 

odpadu na skládku. Pokiaľ by tieto poplatky rástli, zvyšovala by sa aj cena pre mesto 

Prešov. A v konečnom dôsledku by priemerná cena, ktorú by Prešov platil spoločnosti 

Kosit, dosiahla úroveň takú istú, akú má mesto Košice, tzn. 72 euro. Na margo toho, kto 

je majiteľom spoločnosti Kosit,  pokiaľ viem tak spoločnosť WOOD&Company už bola 

zaregistrovaná v rámci Registra partnerov verejného sektora, tzn., že to, kto je 

majiteľom spoločnosti WOOD&Company si môžu všetci pozrieť na internete. Sú to 3 

fyzické osoby: pán Šoltýs a jeho dvaja kolegovia z WOOD&Company, ktorí zastrešujú 

Českú republiku. Tá informácia je verejne dostupná, takže môžete sa s ňou, 

samozrejme, oboznámiť.  

Ešte k vystúpeniu pána Lesňáka. Pán starosta, vy ste posudzovali zrejme asi údaje, ktoré 

sú na INSTATE. Týkajú sa tržieb. Na INSTATE si tie údaje môžete pozrieť a ku 

fakturácii treba prirátať ešte ostatné výnosy. V roku 2016 celkový obrat spoločnosti 

dosiahol hodnotu 22,5 milióna euro. Z toho 12 a pol milióna euro je fakturácia na 

mesto. Tzn., že 10 mil. euro predstavujú výnosy z ostatných činností mimo odpadového 

hospodárstva pre mesto Košice a mimo oblasti čistoty. Tzn., že bavíme sa zhruba asi o 

jednej polovici. Myslím, že otázky som vyčerpal. Ak ešte nejaké budú, som k dispozícii. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ešte urobíme druhé kolo. Keď budú ďalšie otázky od pánov 

poslancov a dám poslankýň. S faktickou, pán poslanec Gibóda, potom do rozpravy pán 

poslanec Polaček.   

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám iba jednu faktickú na pána Christenka, 

lebo ja tomu stále nerozumiem. Kolegovia, pletieme si, že kto kupuje akcie. Či WOOD 

Company alebo WOOD Waste Managenet, čo je teraz aktuálne väčšinový vlastník 

sídliaci na Malte. Nie WOOD Company alebo Kosit. Teda ja sa chcem opýtať pána 

Christenka, koho zastupuje? Zastupuje Kosit, spoločnosť, v ktorej má síce WOOD 

Waste Management 66 % akcií? Ale je tam aj 34 % akcií, teda na 34 % by mal 

zastupovať aj mesto Košice. Alebo zastupuje spoločnosť WOOD Waste Management? 

Lebo v prípade, ak zastupuje spoločnosť WOOD Waste Management, neviem, či 

môžem vždycky dôverovať jeho slovám? Pretože, samozrejme, že bude hájiť záujmy 

tohto väčšinového akcionára na úkor nás, mesta Košice, tzn., nemusí nám poskytovať v 

takej miere tie správne informácie. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Potom v druhom kole by som poprosil pána 

Christenka, aby tieto otázky na telo zodpovedal. Pán poslanec Ihnát s faktickou, potom 

v rozprave pán poslanec Polaček. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja zopakujem tie 

otázky moje. Koľko má ročne mesto Košice z podielu na zisku z terajších 34 % 

podielu? Druhá otázka. Koľko presne a do čoho chce konkrétne investovať firma Kosit 

a kedy? Tretia otázka. Aký by bol podiel mesta na investíciách do obnovy spaľovne? 

Štvrtá otázka. V prípade, že by si mesto uchovalo celých 34 % podielu, či by bol Kosit 

ochotný formou zápočtu s podielom na zisku pre mesto Košice kompenzovať investície, 

ktoré investoval sám. Čiže to sú tie 4 otázky, na ktoré som ja odpoveď zatiaľ nepočul. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Poprosím pán poslanec, nedali by ste ten papier do ruky pánovi 

generálnemu, aby mohol podľa nich ísť potom. Aby viete, aby mal vernú kópiu vašich 

otázok. To je dôležité. Poprosím pán generálny, potom odpovedajte na otázky pána 

poslanca. Pán poslanec Halenár, nech sa páči faktická. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. To čo sme tu počuli od pána riaditeľa 

Christenka, že Kosit má obrat cca 22 mil. euro, mi plynie asi toľko, že je to asi 

zaujímavý obrat pre banky a ak mesto ako 34-percentný vlastník akcií by prišiel do 

banky a povedal, že potrebujeme toľko a toľko peňazí na to, aby sme navýšili, teda 

prispeli k modernizácii tejto spaľovne, ja si myslím, že by bolo zopár bánk ochotných 

dať peniaze mestu. 

 

p. Raši, primátor mesta: Určite áno. Len chcem podotknúť, že v súčasnej dobe sa úvery musia 

aj splácať. Pán poslanec Polaček, máte slovo v diskusii. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vážený pán primátor, vážení 

hostia, dovoľte, aby som sa pokúsil v mojom príspevku zareagovať hlavne na to, čo tu 

bolo povedané. Nechcem dávať nové informácie, aby sme boli naozaj, čo najhlbšie v tej 

problematike. K stanovám. Ja tvrdím, že Kosit je dnes blokovaný v zmysle platných 

stanov spoločnosti Kosit a je aj blokovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Nejde len 

o akékoľvek rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, ale 

musíme si uvedomiť, keď si prečítate stanovy, myslím, že je to čl. 7, nie som si istý, áno 

čl. 7 stanov hovorí aj o tom, že akákoľvek zmena stanov, tzn. dnešné stanovy nám 

nedávajú žiadnu záruku na to, že tak ako to tam je dnes povedané - napísané, že sa niečo 

nezmení. Väčšinový vlastník, teda ten kto získa 0,6 % respektíve WEST management, 

môže stanovy meniť akýmkoľvek spôsobom. Zároveň rozprávame o tom, že má 

možnosť, akonáhle získa tento balík, akékoľvek rozhodnutie o zvýšení alebo znížení 

základného imania spoločnosti alebo vydávania dlhopisov. Akékoľvek zmeny práv 

viažucich sa k akciám. Pozor! Práv viažucim sa k akciám! Tým našim piatim. 

Rozhodovanie týkajúce sa kúpy, predaja, zaťažovanie alebo prenájmu akéhokoľvek 

majetku spoločnosti, ak účtovná hodnota takéhoto majetku samotného, alebo spolu, 

prekročí 25 % z platného základného imania. A zároveň získa aj možnosť rozhodovania 

týkajúcich sa poskytovania garancie a záruk spoločnosťou v celkovej základnej hodnote 

prekračujúcej 2,3 milióna eur. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že ten kto 

má kontrolu nad tým, že tá druhá strana nemá dve tretiny, jednoducho vždy je 

pripravená tá druhá strana a musí rokovať. Musí hľadať riešenia. Pretože potrebuje 

svojho partnera. A my potrebujeme tiež svojho partnera, aby sme mali záruky. Preto je 

tento stav dnes vyvážený. A dovoľte mi zareagovať k znaleckému posudku. Ten tu bol 

prepieraný mnohokrát. Znalecký posudok máme vypracovaný k 30. decembru 2016. 

Vážení kolegovia, stál 22 tis. eur.  22.800 eur a je tajný. My poslanci k nemu nemáme 

nárok. Mne ho mesto Košice odmieta vydať! Zároveň tento znalecký posudok 
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neobsahuje spoločnosti AV Jasov, ktorú Kosit získal 24. novembra a premenoval na 

Kosit Jasov. AV Východ ktorú 17. februára 2017 Kosit premenoval na KOSIT EAST.  

Duteco a.s. prekládková stanica v Prešove 26. mája. To je preto, aby ten biznis aj v tom 

Prešove mohol fungovať. Skládka Ozón Hanušovce 26. máj 2017. Skládka Ozor  s.r.o. 

2. jún 2017. A ďalšie firmy, ktoré v obchodom registri nemusím celkom vedieť 

identifikovať. Zároveň spoločnosť Kosit zaregistrovala dve nové spoločnosti Kosit 

WEST a Kosit Services. To je všetko náš majetok, kolegovia. To nikde nie je povedané, 

v žiadnom znaleckom posudku. Kolegovia, dajme si vypracovať nový znalecký 

posudok! Neponáhľajme sa. Uvidíme, čo s ňou bude. 

 

p. Raši, primátor mesta: Uvidíme. Pán poslanec Dečo, nech sa páči. 

 

p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Myslím, že sme svedkami procesu, ktorý, ako 

správne poznamenal pán kolega Rusnák, začal veľmi nešťastne už v roku 2001. Ja mám 

najmenší dôvod robiť advokáta, obhajcu KDH. Ale boli to predovšetkým vtedy poslanci 

KDH, ktorí upozorňovali na to, aj iní pravicoví poslanci, ale proste bolo ich málo, že sa 

štartuje proces, ktorý je veľmi riskantný a je v neprospech Košičanov. Myslím, že to 

nemusím veľmi rozoberať, pretože tie peniaze, ktoré mesto splácalo a neviem, či 

niektoré ešte aj dnes nespláca, z tých nešťastných rozhodnutí vtedajšieho vedenia, 

odtieklo z mestskej kasy strašne, strašne veľa. Dnes my ideme dovŕšiť jeden nefér 

obchod na Košičanoch. Proces, ktorým prešla spoločnosť Kosit na súčasnú spoločnosť, 

radšej nejdem rozoberať, lebo to je možná, že na niekoho iného, na nejaký iný žáner. A 

fakt je ten, že dnes už je táto spoločnosť novou spoločnosťou. A faktom je aj to, že 

všetky tie technické pripomienky, všetky tie finančné pripomienky, či cena, ocenenie, 

znalecký posudok, monopolizácia, atď., sú len takým koloritom celej tej 

netransparentnosti a celého toho spôsobu, akým sa Smer správa na Slovensku, kde 

v podstate, mne to tak veľmi paradoxne pripadá a možnože to aj doslova sedí s tým 

spojením, že „spaľovňa“ a za Smerom v tejto krajine spálená zem. Košice a Košický 

Smer sa tak trošku k tomu prikladá. Pán primátor, nehnevaj sa, môžem svoj názor 

vysloviť. Hej? Aj keď sa ti veľmi nepáči. Ja viem, že ty tieto veci nemáš rád. A viem, že 

imidž, ktorý ty vytváraš a neraz aj veľmi pozitívne si ho vytváral, takéto vyjadrenia 

poslancov asi nepodporujú. Ale za niekoľko rokov si páni poslanci pozrite do dobových 

správ, ako bude lukratívne profitovať spaľovňa, aké zisky bude mať. Možnože niektoré 

sa podarí veľmi zaujímavo skryť a kdesi inde preveliť. Hej? A tak isto si potom pozrite 

aj na faktúru, ktorá vám dôjde domov, čo budeme platiť. Som presvedčený, že toto 

dokonávanie tohto procesu my už veľmi, veľmi ťažko zvrátime. Ale môžeme ho 

ovplyvniť. A preto som za to, aby sme počkali s týmto predajom a aby sme nepredávali 

časť percent, ale ak, tak už potom všetky percentá. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Janko Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec, je mi trošku 

smutno z toho, akú rétoriku si použil pred chvíľočkou. Bol si poslancom aj v minulom 

volebnom období, aj teraz. A možno si vieš zrátať, čo všetko sa tu za starostovania 

smeráka dostalo. Aké prostriedky z eurofondov, aké staré dlžoby sa vyplatili 

a zlikvidovali, ako sa mesto nezadĺžilo. Dnes sme schvaľovali záverečný účet, kde je 

prebytok takmer 4 a pol milióna, čo pôjde do rezervného fondu, ako sme sa vysporiadali 

s našou studňou - košickým futbalom, atď., atď. Takže toto bolo na poslancov Smeru 

mestského zastupiteľstva trošku nefér. 
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p. Raši, primátor  mesta: Na pána poslanca Deča, pán poslanec Polaček. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja len chcem doplniť pána poslanca 

s tou vecou, že o tej zdržanlivosti, že treba si uvedomiť, že pri predaji majetku už cesta 

späť nie je. Pri spoločnosti EEI vieme stále, možno, vypovedať nájomnú zmluvu, vždy 

vieme tie vzťahy nastavovať a meniť. Ale pri predaji majetku, ak to schválime, cesta 

späť nebude. Preto hovoríme o tej zdržanlivosti, preto si tie parametre poďme ešte 

zvážiť. O 34 percentný balík môžu mať záujem aj iné spoločnosti. 29 percentný balík 

nie je takou veselosťou. A uvedomme si, kto bol v tej súťaži. Tie firmy, ktoré tu 

súťažili, ani jedna z nich si nepožiadala, nechcela vidieť znalecký posudok. Ani jedna z 

nich nechcela vidieť investičný zámer. Hovorím to preto, lebo ak by to chceli, museli by 

zložiť zábezpeku 150 tis. eur. A to neurobili. Teda firmy, ktoré tu sa s nami hrajú, 

nevideli základné materiály. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Tak, dovoľte mi kolegovia, aby som nadviazal na pána Polačeka, 

nielen z tohto vystúpenia, ale aj z predchádzajúceho vystúpenia. Chýba nám tuná, ako 

poslancom mesta Košice, Výročná správa spoločnosti Kosit za rok 2016. Nám, 

poslancom, chýbajú informácie, ako už bolo povedané, ako sa darí spoločnosti Kosit. 

Koľko získala napr. z energetického zhodnotenia odpadov na teplo, na elektriku a pod. 

Zároveň investičný plán v hodnote 51 mil. a podiel mesta Košice na ňom. Spoločnosť 

Kosit hovorí, že chce využiť na tento investičný plán štrukturálne fondy. Ale prečo ich 

chce využiť až potom, čo predáme naše akcie? Prečo ich nechce využiť aj s nami, bez 

toho, aby sme predávali tieto akcie? Položme si otázku. Prečo si mesto Košice, ak je 

podľa slov primátora Rašiho a predsedu dozornej rady Kosit-u pána Jakubova v dobrej 

finančnej kondícii, nepožičia na túto investíciu? Prečo si to nepožičiame, keď sme v 

takej dobrej finančnej kondícii? Prečo, tak ako v minulosti, nevie vedenie mesta Košice 

vyriešiť tento podiel na investície dohodou s väčšinovým spoluvlastníkom, ktorý je 

zároveň Investičnou bankou? Ak Investičná banka nevie poskytnúť úver jednému z 

akcionárov, tak potom už neviem kto. Zároveň, kolegovia, je tuná zvláštna logika, 

ktorou sa uberajú niektorí predstavitelia mesta Košice a poslanci. Preferujú prepojenie 

spoločnosti, teda preferujú spojenie mesta Košice so spoločnosťou EEI do spoločného 

podniku, ale pri Kosit-e ideme tento náš podiel znižovať, respektíve celý alebo veľkú 

časť z neho predať. Je to taká určitá schizofrénia toho nastavenia vzťahov, čo vlastne 

chce mesto robiť a aký chce mať na tom podiel. Dovoľte, kolegovia, aby som v rámci 

tohto poznamenal aj to, že ten náš vzťah, aký máme ku Kosit-u má vplyv aj na ten 

región. Ak tu pán Christenko povedal, že 72 eur je cena, ktorá nie je rentabilná, tak 

potom nech sa pripravia obce ako Kechnec, Čaňa, Valaliky a Poproč, keď tu vstúpi do 

platnosti táto smernica o spaľovaní odpadov, keby vstúpila, že ich ceny tiež stúpnu takto 

vysoko rádovo. A nerozumiem tomu, prečo sa apriori ideme zbaviť podielu v spaľovni, 

jedinej na východnom Slovensku, jednej z dvoch na Slovensku. Proste tento odpad tu 

bude produkovaný a treba ho zneškodňovať. A mali by sme mať na tom svoj podiel 

zodpovednosti, aj finančný. Preto mi dovoľte prečítať návrh na dve uznesenia pre toto 

zastupiteľstvo a zároveň jeden pozmeňujúci návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle 

príslušných ustanovení žiada predložiť poslancom mesta Výročnú správu spoločnosti 

Kosit za rok 2016. Termín: po schválení Výročnej správy valným zhromaždením Kosit.  

Zodpovedný: riaditeľ magistrátu mesta. Návrh na uznesenie druhý: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení žiada predložiť poslancom 
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mesta pravidelné a bezodkladné finančné informácie týkajúce sa spoločnosti Kosit 

vrátane neauditovaných štvrťročných účtovných uzávierok (1. a 2. štvrťrok 2017) v 

súlade s čl. 14 bodu 3 stanov akciovej spoločnosti Kosit a.s. v znení dodatkov číslo 1 až 

14. Termín: 31. 8. 2017. Zodpovedný: zástupca akcionára (pán primátor). To je to, že 

nemáme žiadne práva v zmysle tých stanov, ako pán Jakubov hovorí. Tak na toto právo 

máme, kolegovia. A pozmeňujúci návrh na uznesenie ku pôvodnému návrhu: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach, v zmysle príslušných ustanovení,  po A) odmieta prevod 29 

akcií mesta Košice, ktoré zodpovedajú 29-percentnému podielu na základnom imaní 

spoločnosti Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice: IČO 36205214 spoločnosti 

Wood Waste Management Ltd. 20, Cannon road Santa Varena SVR 90 39 Malta (ďalej 

len majoritný akcionár). Po B) žiada predložiť poslancom mesta Košice aktualizovaný 

znalecký posudok k 30. 6. 2017 na stanovenie všeobecnej hodnoty jedného kusu akcie 

spoločnosti Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, zapísanej dňa 21. 3. 2001 v 

obchodnom registri v Okresnom súde Košice 1, oddiel SA, vložka 11 69/V s 

prideleným IČO: 36205214 vo vlastníctve mesta Košice. Stanovenie všeobecnej 

hodnoty akcií v znaleckom posudku bude reprezentovať 34-percentný podiel na 

základnom imaní spoločnosti Kosit, ktorý je evidovaný vo vlastníctve mesta Košice. 

Termín: v texte. Zodpovedný: primátor mesta Košice. Na toto všetko, kolegovia, máme 

právo. Otázka znie, či máte odvahu to schváliť. 

 

p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Halenár. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som len podškrtol, že vlastne 

zodpovedný hospodár sa o svoj majetok má starať. A preto, podľa mňa, je namieste, ak 

budeme požadovať nový znalecký posudok a o 3 mesiace sa kľudne môžeme vrátiť 

k téme. Je to zároveň aj zodpovednosť nielen Košičanov a k mestu Košice, ale aj 

k regiónu, pretože dnes rozhodujeme o tom či Geča, Valaliky, Turňa, Kechnec a ďalší 

budú mať 30 eur, alebo veľmi rýchlo polezú ceny tam, o ktorých sa tuná rozprávalo 72, 

82, 100 a boh vie koľko! Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, potom pán poslanec Petrvalský. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som ešte chcel poznamenať, že nielen to, že 

máme byť dobrí hospodári, ale máme sa pozerať naozaj na to, ako platby mesta smerom 

ku Kositu stačia pokrývať to, čo Kosit považuje za náklad, respektíve za oprávnenú 

cenu preto, aby vlastne ďalej pôsobil. Môžem povedať, že už v roku 2008 došlo k 

nárastu ceny pre občanov práve z toho dôvodu, že mesto nestačilo platiť Kosit-u jeho 

faktúry. A za roky 2002 až 2007 to bolo 293 mil. korún. To sú obrovské sumy, ktoré už 

sme nevedeli platiť v minulosti. Dnes sa opäť dozvedáme, že tá cena, vlastne, ktorú 

platíme to je cena láskavá, ktorú nám Kosit dáva, neviem z akého dôvodu, takú vysokú. 

Skrátka, už je naozaj čas zastaviť sa a vážne premyslieť naše ďalšie kroky v tomto 

segmente trhu. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrvalský. 

 

p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán primátor za slovo. No, 

neviem, o čom tu momentálne jednáme preto, lebo regulárna súťaž prebehla. Prihlásili 

sa firmy, 3 firmy do tejto súťaže. Vybral sa víťaz. Na základe zmluvy si jedna firma 

uplatnila predkupné právo, dorovnala cenu. Teraz všetko zastavíme? A čo s tou 

súťažou? Ju vyhodíme? Alebo ako budeme ďalej postupovať? Preto, lebo je 
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nemysliteľné urobiť súťaž, vyhlásiť víťaza a odrazu ho zrušiť. Nechápem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová. 

 

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Prepáčte mi, prosím, že nie 

som odborník na odpady, ale zaujímala by ma jedna vec. Keď to počúvam už tú hodinu, 

chcem sa opýtať, my máme v meste dva Kosit-y alebo iba jeden? Bavíme sa o odpredaji 

akcií, bavíme sa o odpadovom hospodárstve a nikto tu nespomenul čistotu a údržbu 

komunikácií. Aký vplyv bude mať odpredaj týchto akcií na spoluprácu s Kosit-om pri 

údržbe? Pretože, ak to bude ešte horšie, ako to bolo túto zimu, ja som vravela, už naozaj 

neviem obhájiť neobhájiteľné, lebo to, čo sme tu zažívali, to tu nikdy nebolo. Keď 

nebudeme vedieť ovplyvniť údržbu ani tak, ako sme vedeli teraz, tak sa vôbec nebudem 

čudovať, že občania budú nespokojní. Takže ja by som veľmi rada počula odpoveď aj 

na túto otázku. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda s faktickou. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dovoľte mi zareagovať na vás, pani 

poslankyňa. Máte správnu otázku. Treba sa opýtať, prečo si spoločnosť Kosit založila 

spoločnosť, dcérsku spoločnosť, Kosit Services 24. novembra 2016? Čo je účelom tejto 

Kosit Services? Bude poskytovať služby aké poskytuje napr. mestská zeleň? Ako to 

proklamovali v niektorých svojich letákoch? Alebo, aké služby bude poskytovať? 

Ktorým ďalším mestským podnikom bude Kosit konkurovať? A o aké ďalšie služby 

bude chcieť pripraviť v rámci tohto mesta konkurenciu a vytvárať, zväčšovať tento svoj 

monopol tak, aby si mesto Košice už nemohlo vybrať nikoho iného v rámci férovej 

súťaže, tak ako to podal pán Petrvalský, ktorá bohužiaľ, podľa môjho názoru, nebola 

vôbec taká čistá a transparentná ako sa zdá. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer. 

 

p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja skúsim povedať svoj názor. Podstata, prečo asi 

ja sa budem rozhodovať, že či áno alebo nie, je v tom, že je problém s tým, že je treba 

zohnať finančné prostriedky spoločnosti Kosit na investovanie do majetku. Na tom sa 

asi všetci zhodneme. Otázka znie. Ideme do toho aj my, ako mesto a 34-percentný 

akcionár alebo nie? Ako, povedať, že sme v dobrej finančnej kondícii, tak ideme do 

takejto veľkej akcie, je asi nevhodné to spájať, ako to spájajú niektorí poslanci vo 

svojich tvrdeniach. Ja si myslím, že nie. My nemáme na to dostatok finančných 

prostriedkov, aby mohlo mesto ďalej fungovať za normálnych okolností, alebo, aby sa 

nezadlžilo extrémne, čo by nebolo v prospech mesta. Je zbytočne tu plakať nad 

rozliatym mliekom. To sa rozlialo v roku 2001. Vtedy niekto získal 66 % týchto akcií 

spoločnosti Kosit. Vtedy sa rozhodlo o tom, kto bude mať kormidlo spoločnosti Kosit 

v ruke. A týmto subjektom nie je mesto Košice. Teraz je to iný subjekt, ako to bolo v 

roku 2001. Ale v podstate systém sa nezmenil. Stanovy upravujú spôsob jednania medzi 

akcionármi, nie voči tretím osobám a nie ani voči konaniu zo strany spoločnosti Kosit 

voči mestu Košice. Čiže, iba predstavenstvo, ktoré má väčšinu iný subjekt, môže 

rozhodovať o tom, akú zmluvu podpíše s mestom Košice. A o tom nerozhoduje ani 

akcionár, ktorý má 34 %, ani to nevie ovplyvniť. Čiže ani mesto Košice to nevie 

ovplyvniť. Najradšej by som bol, aby opäť to malo mesto, ale keď nevieme kúpiť alebo 

nie je tu subjekt, ktorý by nám predal 66 percent, tak zbytočne o tom tu môžeme si 

rozprávať. Ale je to zbytočná hypotetická fráza. Čo tu bolo viackrát povedané, že či 
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nám je treba všetko predať alebo nechať si 5 percent akcií, podľa mňa, má zmysel si 

nechať 5 percent akcií. Budeme mať člena dozornej rady, vieme sa dostať k interným 

informáciám. Každopádne chcieť všetky informácie, ktoré vie predseda, v tomto 

prípade aj predseda dozornej rady, no nemôžeme, aby ich verejne tvrdil, veď on je tiež 

viazaný nejakou mlčanlivosťou v rámci výkonu funkcie v spoločnosti Kosit. Či sa nám 

to páči alebo nie. Takže práve preto je treba sa rozhodnúť, čo ďalej. A teraz sme, aby 

sme tu nesedeli každý rok a neprehodnocovali, či ideme do ďalšej akcie alebo nie a do 

budúcna vyriešiť tento problém, čo my chceme spoločnosti Kosit. Ja tvrdím, že už teraz 

sme tam bez akýchkoľvek rozhodovacích práv do budúcna alebo voči tretím osobám. 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Kaifer, ja si nepamätám, že keď 

sa jednalo o tom, že mesto Košice má predkupné právo na týchto 66 % akcií, keď 

Taliani ich predávali spoločnosti Wood Waste Management, že by ste sa vyjadrovali, že 

by sme ich ako mesto Košice mali kúpiť. Je zaujímavé, že teraz zrazu ste prišli na tento 

svoj pocit. A chcem vás ešte poprosiť, ja by som sa rád rozhodoval nie na základe toho, 

čo si myslím, ale na základe dát. My sme toto zastupiteľstvo už veľakrát požiadali a 

predložili návrh na uznesenie, aby bola spracovaná analýza, aby sme zanalyzovali, 

akým spôsobom si mesto môže požičať na túto investíciu. Bohužiaľ, vždycky ste to 

odmietli. My teda nemáme v rukách žiaden relevantný dôkaz o tom, že mesto Košice by 

si nedokázalo požičať peniaze na túto investíciu. Lebo tu je vyšší záujem, aby si 

nepožičalo a aby predalo tieto akcie. Takže buď budeme hľadať spôsob a cestu, alebo sa 

budeme vyhovárať. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len pripomenul, že 34-percentný 

majetok, ktorý máme v spoločnosti Kosit nie je majetkom pána Jakubova, ako člena 

dozornej rady, ale ani pána primátora, ako predstavenstva, ktorý predstavuje valné 

zhromaždenie, účasť valného zhromaždenia, ale je to hlavne majetok nás Košičanov. A 

treba si uvedomiť, že Wood, keď vstupoval do tejto spoločnosti Kosit vedel, že vstupuje 

do spoločného podniku so samosprávou. Teda vyhlasovať niektoré dokumenty, ktoré 

potrebujeme k tomu, aby sme mohli predávať, mohli sa podpísať pod tento dokument, 

jednoducho nemôžeme tajiť. Jednoducho je prirodzené, že my všetci budeme o tom 

rozhodovať a mať znalecký posudok, ktorý nevidíme, a pritom vieme, že spoločnosť 

nakúpila množstvo ďalších akvizícií, ktorých nepoznáme hodnotu. My ani nevieme za 

čo to kúpila vlastne? Vy to viete? Ja neviem. Ja neviem, koľko spoločnosť Kosit 

investovala. Ale je dôležité, že sme v dobrej finančnej kondícii a teda môžeme o tom 

rozprávať. A pán primátor, neviem či vám neuniklo pozornosti, ja som si všimol, že pán 

Zsolt Simon sa hlásil, tak keby ste to mohli pozrieť. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček, nech sa páči, môžete vystúpiť. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Chcel by som sa ešte vrátiť ku štrukturálnym 

fondom. Dnes je verejne známe, spoločnosť Kosit to povedala, povedali to aj niektorí 

poslanci tu v pléne, v minulosti, že spoločnosť Kosit sa bude uchádzať o štrukturálne 

fondy. Tzn., ak tu rozprávame o investícii 51 mil. eur, ktorú prepáčte mi, ja stále 

spochybňujem, lebo Olomoucká spaľovňa, ktorú idú postaviť v regióne, bude stáť 45 až 
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55 mil. eur. My tu rozprávame o 51 mil. eur. Áno v tejto investícii je aj vozový park. 

Ale my ten vozový park nepotrebujeme zajtra. To je vec, ktorá sa bude 10 rokov vyvíjať 

a budeme do nej investovať. Ale vráťme sa k štrukturálnym fondom. Ak rozprávame o 

tom, že tu ideme preinvestovať 51 miliónov eur a povedzme si, že 20-percentná by bola 

spoluúčasť, tak rozprávame o tom, že pri 51 miliónoch rozprávame o desiatich 

miliónoch, pričom 34 % mesta Košice je koľko? 3,5 milióna? Napríklad. Dnes máme 

prebytok v rozpočte 4,6, pán Jakubov, ste spomínali? Dnes máme peniaze na to, aby 

sme mohli do tejto spoločnosti investovať aj viac ako 51 mil. eur. Toto mesto na to má! 

Teda neunikajme pred tým a nehovorme o tom, že nemáme. My máme prebytok 

v rozpočte. A hlavne tých 3,4 milióna, ak budeme hovoriť hypoteticky, že 20 percent by 

bol príspevok mesta Košice a máme v tom nejaký svoj podiel 34 percent, je 3,4. A to 

nebude investované zajtra, ani nie za pol roka. Táto investícia, ktorá tu je pripravovaná 

pôjde niekoľko rokov, tak nám to bolo predložené. To nie je investícia zajtra. Zajtra mi 

dajte 51 miliónov eur. Toto nie je pravda. Nie je to tak. Zároveň som chcel v mojom 

príspevku kolegovia apelovať, ja som si našiel jednu veľmi krásnu pasáž zo Skutkov 

apoštolov a nebudem tu kázať, lebo naozaj, čo tu je, je naozaj veľmi zaujímavé. Ale 

viete, chcel som rozprávať o jednému človeku, ktorý sa volá Ananiáš a on predal so 

svojou manželkou Zafirou pozemok s tým, že si siahol z utŕžených peňazí. A naozaj, ten 

príbeh ako poznáte, ja verím že ho poznáte, lebo je mnoho krát súčasťou kázní, tak si ho 

určite viete predstaviť. Kolegovia, priatelia neunáhlime svoje rozhodnutie. Žiadajme to, 

čo poslancom patrí. Žiadajme podklady k stanoveniu ceny za obchodný podiel majetku 

Košičanov. Nedopusťme, aby podozrenie z neúčelného predaja, hlavne podhodnoteného 

obchodu, nepadlo na nás poslancov. Za kolektívnu vinu sa v prípade podhodnoteného 

predaja nikto za nás neskryje. Nikto z nás sa za túto kolektívnu vinu neskryje. 

Jednoducho bude to naše bremeno. Nikto Košičanom nevysvetlí, ak sa jedného dňa 

zobudíme so západoeurópskymi cenami, ako nám tu pán Christenko povedal, za 

likvidáciu odpadu v našej bývalej spaľovni odpadov, mestskej spaľovni odpadov, so 

slovenskými platmi v našej krajine. (pozn.: zaznel zvukový signál) Pán primátor, jedna 

posledná veta.  

 

p. Raši, primátor mesta: Áno. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Nikto z nás vlastne neostane bez viny, lebo ten skutok bude na nás. 

My budeme rozhodovať. Podržme prosím tento obchod. Prosím, podržme tento obchod 

hoc len do septembra, čo nikomu nespôsobí žiadnu stratu. Nikomu to nespôsobí stratu, 

ak budeme tri mesiace zdržanliví, počkajme do času, kým nám nebudú predložené 

podklady preukazujúce pravú trhovú hodnotu nášho obchodného podielu v spoločnosti 

Kosit.  Ďakujem, pán primátor, že ste ma nechali. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, po ňom pán poslanec Kaifer. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Súhlasím pán poslanec Polaček. To mesto má 

na to, aby do toho investovalo. Má aj na väčšie investície, dostane úvery. Ono ich 

dostalo aj zhruba v roku 2000, kedy potom hrozil cross-default, lebo sa urobila Hlavná, 

lebo sa mesto zadlžilo, lebo vedenie mesta nemalo peniaze na mzdy a výplaty. 

Požičiavalo si ich na krátkodobé úvery za obrovských finančných strát. A minimálne 

štyri roky potom sa neinvestovalo do komunikácii, do ciest, do obnovy verejného 

osvetlenia, do ďalších základných funkcií, ktoré mesto musí plniť. Môžeme si zobrať 

hocijaký úver, kde nás banka pustí, len musíme ho splácať na úkor niečoho. Mesto je 

živý organizmus. O niekoľko 10 rokov sa z toho vystrábi. Len dovtedy sa zastaví chod. 
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Všetci starostovia, ktorí budú žiadať prostriedky na svoje investície na komunikácie, na 

chodníky ich nedostanú. A prejdite si mesto, v akom stave máme minimálne 

komunikácie, pešie a vozidlové. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer, nech sa páči. 

 

p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len poviem, pán Polaček, 

beriete si na pomoc kresťanské katolícke texty, ale vôbec sa nesprávate takto. Vy 

vzbudzujete nenávisť. A prečítajte si leták, ktorý ste dali aj na internet, čo ľudia čítajú 

„Predávame Košickú spaľovňu“. O tom sa tu vôbec nerozhoduje. Tá sa už predala v 

roku 2001. Zavádzate. Dáte to jak váš tento subjektívny pocit, jak etalón pravdy ľuďom, 

ktorí sa nevedia dostať k informáciám. A, vy, potom vzbudzujete aj v ľuďoch zbytočnú 

nenávisť! Vy poviete, že potrebujete znalecký posudok nový. Vy potrebujete aj 10 

znaleckých, pokiaľ to nebude podľa vašej pravdy iba! Tu nie sme od toho, aby sme 

vyhoveli vašej pravde, ale nájsť spôsob do budúcna. Tých 8 spoločností, ktoré vám tam 

chýbajú, no, Kosit za ne zaplatil, odišli peniaze a prišla v hodnote obchodných podielov 

alebo akcií. Sám ste povedali na stretnutí, že si nemyslite, že to nebola adekvátna cena. 

Tak o čom tu hovoríte? Kvôli tomu potrebujete znalecký posudok? Vy potrebujete 

radcov potom na výkon poslaneckého mandátu. Ale to takto sa nemá fungovať. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, nech sa páči. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel požiadať relevantných alebo 

schopných pracovníkov magistrátu mesta, aby skúsili povedať poslancom, ktorí sa 

chystajú hlasovať „ZA“ v tomto bode, čo ich prípadne čaká, ak by bola nejaká žaloba na 

súde ohľadom ceny. Tzn., že či by mohli čeliť nejakému súdnemu pokračovaniu 

vzhľadom na to, čo tu bolo povedané. Tzn., nepoznáme hodnotu tej firmy, nemáme teda 

posledné údaje a trhová hodnota je možné, že ju úplne iná, než je to, s čím sme začínali 

súťaž. Takže, keby mohol niekto povedať pre tých, čo sa chystajú hlasovať „ZA“. 

 

p. Raši, primátor mesta: Máte procedurálny návrh, pán poslanec Berberich? Procedurálny? 

Nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, ja by som mal takýto 

procedurálny návrh k tomuto bodu v zmysle toho, čo už tu bolo povedané, čo povedal 

pán poslanec Simon a aj pán kolega poslanec Polaček, tak ja by som navrhol prerušiť 

tento bod, pokiaľ nebudeme mať nový znalecký posudok. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 31 - za: 9, proti: 3, zdržali sa: 23 

 

p. Raši, primátor mesta: Pokračujeme v rokovaní o tomto bode. 

Ja potom poprosím, aj keď bude mať slovo zástupca Kositu, aby ste sa aj tomu posudku 

venovali. Lebo zrejme v posudku sa nám nachádzajú informácie, ktoré sú asi z hľadiska 

fungovania firmy jeho know-how a obchodných vzťahov zrejme nie sú všetky v štýle v 

režime odtajnenia, aby ste to povedali, aby pán poslanec Polaček, ktorý zastupuje teda 

záujmy všetkých Košičanov a iných súkromných firiem, aby aj ostatní poslanci vedeli, 

že kvôli čomu tak jedná, ako jedná. Poprosil pán poslanec Simon Zsolt ešte raz 

vystúpiť. Pán poslanec, poďte, tri minútky. 
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p. Simon, poslanec NR SR: Ďakujem. Pôjdem z tadeto. Len veľmi krátko. Pán kolega Raši, 

chcem vás opraviť. Nie je to prvýkrát, že som v Košiciach, to je pravda, že na mestskom 

zastupiteľstve, ale na zastupiteľstvo Mestskej časti Sever som bol v roku 2014, keď sa 

riešila problematika uránu. A zdalo sa, že ten urán sa v Košiciach ťažiť bude. A som 

rád, že výsledkom toho je, že urán sa zdá, že nateraz je zažehnaný. Nehovorím, že 

vyriešený, nateraz zažehnaný. A teraz, keďže som sedliak, tak zo sedliackeho rozumu 

mi vychádza, keď každému je v tejto sále už jasné, že Kosit sa stane monopolom a bude 

môcť zneužívať svoje dominantné postavenie v tomto regióne, ako jediná spaľovňa, 

naviac robia aj zimnú údržbu, tak bolo by asi lepšie, keby ste sa rozhodli na miesto 

predaja svojich 29 %, že za tú istú cenu kúpite 17 % akcií a budete mať 51 % v Kosit-e 

a budete môcť rozhodovať o jeho ďalšom smerovaní. Táto investícia by bola 

pochopiteľná. Však Smer rovnako postupoval aj v niektorých iných strategických 

prípadoch v Bratislave a to tým pádom, by ste si zanechali a vytvorili ešte väčší priestor 

na tvorbu cien do budúcna. A keďže ten podnik má byť ziskový, tak nevidím dôvod, 

prečo by to pre mesto nemohlo byť úspešné? Naviac, keď doteraz Kosit, keď investoval 

a mesto na tom sa podieľalo pôžičkou od investora, teda od akcionára a táto investícia 

bola splatená z vyprodukovaných dividend, tak ja si myslím, že je tu reálna šanca na to, 

že práve v Košiciach by mohlo toto normálne fungovať, niečo podobne ako 

v Bratislave. A nehrozilo by, že Košice sa stanú Neapolou Slovenska. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, škoda, že nechodíte do mesta častejšie, lebo až mi je to 

blbé povedať, ale naozaj, vy, ste ale úplne mimo obraz, zvuk, aj všetko. Ja 

predpokladám, že potom vám vysvetlí ešte, keď bude mať pán generálny riaditeľ Kosit-

u vystúpenie. My teda urán nie nie vďaka vám, ale napriek vám sme zakázali. Kosit 

monopolom dávno je. A keby Kosit predával akcie, vtedy by bola na mieste vaša otázka 

kupovať tieto akcie. Ale takáto ponuka tu nie je, o grantoch už ani nehovorím, o tom, že 

nemáme na to ani peniaze. Pán poslanec Gaj, nech sa páči. 

 

p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, pán poslanec Národnej rady, vaša 

účasť na Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Sever určite nemala vplyv na 

skončenie alebo nejaký záver, čo sa týka problematiky uránu. Si to pamätám veľmi 

dobre. A môžem to potvrdiť s plnou vážnosťou. Je to presne ako dnes, politická 

kampaň. 

 

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

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Všetci tu riešite, lebo ja reagujem na pána 

primátora, všetci tu riešite, že či tu pán Simon niečo dokázal alebo nie. No, on si tu iba 

odpovedal na to, že chodí aj na iné zastupiteľstvá v meste Košice. A či obraz alebo 

zvuk, pán primátor, viete, takto vám to poviem, tuná niekto povie, že treba nám na 

cesty, na chodníky, no vy už, neviem pred koľkými rokmi ste ohlasovali veľkú kampaň 

za rekonštrukciu ciest a chodníkov. No, a všetci vidíme výsledok. A asi to bude tým, že 

viacej času trávite v Bratislave ako v Košiciach. Čiže to je ten obraz a zvuk. 

 

p. Raši, primátor mesta: A, vy, asi v Nemecku, keď ste si nevšimli, že tu sa niečo robí. 

Poprosím pána zástupcu generálneho riaditeľa Kosit-u. Pán generálny, poďte. Ja som 

primátor na plný úväzok, na rozdiel od vás. Ja mám... Vy za poslanecký výkon máte 

takú istú odmenu ako ja za celý primátorský výkon. Nech sa páči, pán generálny 

riaditeľ, nech sa páči. 
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p. Christenko, generálny riaditeľ Kosit, a.s.: Takže pôjdem tak, ako mám tie otázky zapísané. 

Tú poslednú, ktorú som si zapísal, bola otázka pána poslanca Gibódu a dobre vytiahol z 

toho celého príkladu investície, na ktoré sa zase pýtal pán Ihnát, spoločnosť Kosit 

Services. Je to presne prípad toho, čo sa snažíme povedať, prečo sú investície do 

spoločnosti Kosit potrebné. Kosit Services je firma postavená na zelenej lúke. Tá 

myšlienka vznikla niekedy minulého roku. Pán kolega z TASR sa nás na jednej tlačovej 

konferencii opýtal, prečo neposkytujeme služby spojené s odvozom odpadu priamo z 

domácností. Starým ľuďom, dôchodcom a ľuďom, ktorí nevedia, povedzme, odviesť 

nábytok alebo nejaký elektrospotrebič do zberného dvoru. Vznikla tak spoločnosť, ktorá 

poskytuje nadštandardné služby retailovým zákazníkom v rámci mesta Košice. A potom 

k tomu pribudli nejaké podružné činnosti, napr. kosenie alebo sťahovanie. Bola to zase 

ďalšia investícia, ktorú bolo potrebné urobiť, aby sme vygenerovali nejaký peniaz 

navyše. A súčasne, keď sme sa už do toho pustili, tak sme touto tuná spoločnosťou 

nahradili všetky ostatné externé firmy, ktoré Kosit-u prenajímali zamestnancov, 

vykonávali rôzne čistiace, údržbárske práce, čiže zase sme investovali peniaze do toho, 

aby sme ušetrili náklady a do toho, aby sme vygenerovali nejaké ďalšie peniaze.  

K otázkam pána poslanca Ihnáta, koľko má ročné mesto Košice z podielov na zisku z 

doterajších 34 %. Rok 2011 – 249 tis., 2012 – 154 tis., 2013 nič, 2014 – 326 tis. a 2015 

– 215 tis. Tzn., že raz, dva, tri, štyri, za 5 rokov to bola suma 944.865.  

Koľko presne a do čoho chce konkrétne investovať firma Kosit? Teraz som sa spätne 

pozeral, v auguste 2016 sme pripravovali pre mestské zastupiteľstvo pomerne dosť 

rozsiahle elaborát investícií. Ja by som odkázal pánom poslancom, aby sa k tomu 

dokumentu spätne vrátili. Zase zopakujem, tie investície z drvivej väčšiny sú určené na 

obnovu zariadení. Spaľovňa je pre mňa taká istá fabrika, ako každá ďalšia. Možno 

poznáte iné príklady z vášho okolia, ako môže dopadnúť fabrika, pokiaľ sa podcení 

investícia do údržby a do obnovy zariadení.  

Aký bol podiel mesta Košice na investíciách? Aký by bol podiel mesta Košice na 

investíciách do obnovy spaľovne? V materiáli, ktorý sme predkladali, sme rátali za 

spoločnosť Kosit participáciu vo výške 4 a pol milióna eur, za mesto Košice táto suma 

už vychádza. Ešte tu padla nejaká otázka na margo eurofondov. Táto participácia 

vychádzala z predpokladu, že Kosit dostane peniaze z eurofondov na rekonštrukciu 

čistín a spalín, ktoré skutočne aj, nedostal zatiaľ, ale rekonštrukcia prebieha a verím 

tomu, že ten euro projekt bude úspešný alebo to financovanie z euro projektu bude 

úspešné.  

V prípade, že by si mesto Košice uchovalo celých 34 percent podielu, či bola 

spoločnosť Kosit a.s. (pozn.: čítal nahlas nezrozumiteľne otázku) ...či bola ochotná 

formou zápočtu s podielom na zisku pre mesto Košice kompenzovať investície, ktoré 

sama investovala? V tom návrhu, ktorý sa stiahol na 4 a pol milióna euro investíciu do 

Kositu sa vychádzalo z predpokladov, že spoločnosť Kosit nebude vyplácať dividendy a 

kompletne celý vygenerovaný zisk sa preinvestuje späť do spoločnosti. Tzn., že nie je v 

podstate čo započítavať. Toľko k tým otázkam, ktoré tu odzneli, na komentáre asi nemá 

zmysel reagovať. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Budeme hlasovať o 

návrhoch uznesení tak, ako boli predložené v materiáli. Čiže najprv to budú uznesenia, 

ktoré sa týkajú pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov, ktoré predložil pán 

poslanec Gibóda a potom to bude hlasovanie o návrhu ako o celku. Takže poprosím 

návrhovú komisiu. 
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Prvý doplňujúci návrh predložený 

pánom poslancom Gibódom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných 

ustanovení žiada predložiť poslancom mesta výročnú správu spoločnosti Kosit za rok 

2016. Termín: po schválení výročnej správy valným zhromaždením Kosit a.s. 

Zodpovedný: riaditeľ Magistrátu mesta Košice.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Takže návrh pána poslanca Gibódu, prosím hlasujte. Hlasujeme o 

tomto návrhu. Dobre v poriadku. Čiže, počkajte, čiže hlasujeme o návrhu... áno, 

hlasujeme o tomto samostatnom návrhu pána poslanca Gibódu. (pozn.: technická 

porucha) Hej. Tak dohlasujte. Ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 32 - zmätočné 

 

p. Raši, primátor mesta: Dobre, poprosím vás, vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné. 

Budeme hlasovať o tomto návrhu ešte raz. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 33 - za: 9, proti: 4, zdržali sa: 21 

 

p. Raši, primátor mesta: Čiže to bol samostatný návrh pána poslanca Gibódu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý doplňujúci samostatný návrh na 

uznesenie od pána poslanca Gibódu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada 

predložiť poslancom mesta pravidelné a bezodkladne finančné informácie týkajúce sa 

spoločnosti Kosit, vrátane neauditovaných štvrťročných účtovných závierok I. a II. 

štvrťrok 2017 v súlade s čl. 14 bodu 3 Stanov akciovej spoločnosti Kosit v znení 

dodatkov číslo 1 až 14. Termín: 31. 8. 2017. Zodpovedný: zástupca akcionára - 

primátor.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Dobre, ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 34 - za: 9, proti: 1, zdržali sa: 24 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím ďalší návrh. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pozmeňujúci, návrh uznesenia 

mestského zastupiteľstva predložený pánom poslancom Gibódom v znení: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach po A) odmieta prevod 29 kusov akcií mesta Košice, ktoré 

zodpovedajú 29-percentnému podielu na základnom imaní spoločnosti Kosit, Košice, 

IČO podľa predloženého návrhu, spoločnosti Wood Waste Management podľa 

predloženého návrhu. Po B) žiada predložiť poslancom mesta Košice aktualizovaný 

znalecký posudok k 30. 6. 2017 na stanovenie všeobecnej hodnoty jedného kusu akcie 

spoločnosti Kosit, Košice, zapísanej dňa 21. marca 2001 v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo 1169/V, s prideleným IČO-m podľa 

predloženého návrhu, vo vlastníctve mesta Košice. Stanovenie všeobecnej hodnoty 

akcií v znaleckom posudku bude reprezentovať 34 percentný podiel na základnom 

imaní spoločnosti Kosit, ktorý je evidovaný vo vlastníctve mesta Košice. Termín: 

v texte. Zodpovedný: primátor mesta. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čiže hlasujeme o treťom návrhu pána poslanca Gibódu. 

Prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 35 - za: 8, proti: 5, zdržali sa: 19 

 

p. Raši, primátor mesta: Poprosím ďalej. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach po A) schvaľuje prevod 29 kusov akcií mesta Košice, ktoré 

zodpovedajú 29-percentám podielu na základnom imaní spoločnosti Kosit a.s. Košice 

spoločnosti Wood Waste Management, adresa podľa predloženého návrhu, ktorá si 

uplatnila predkupné právo za kúpnu cenu 4.610.000 eur. Po 2.) zmluvu o prevode akcií 

uvedených v bode 1. tohto uznesenia medzi mestom Košice ako predávajúcim a 

majoritným akcionárom, ktorá je súčasťou prílohy k tomuto uzneseniu. A po B) odmieta 

všetky súťažné návrhy, ktoré boli predložené v rámci obchodnej verejnej súťaže 

vyhlásenej na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 586 zo dňa 

12. 12. 2016 z dôvodu uplatnenia predkupného práva majoritným akcionárom.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 36 - za: 25, proti: 7, zdržali sa: 4 

 

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

Zároveň potom poprosím mestské časti, ako som avizoval na Rade starostov, keďže 

uznesenie prešlo, aby ste chystali investičné plány, ktoré ešte na tento rok budete môcť 

zrealizovať vo vašich mestských častiach, aby ste to stihli. Približne 50 tis. veľká 

mestská časť, 20 tis. malá mestská časť. Začnite to chystať, budeme to schvaľovať na 

septembrovom zastupiteľstve, ako zmenu rozpočtu. Plus by sme doschvaľovali sociálne 

služby, ktoré boli nedofinancované. A tretia vec, pán riaditeľ, pripravíme aj návrh na 

kosbu, aby sme vedeli urobiť ďalšiu kosbu naviac, aby prebehlo v tomto roku 6 kosieb - 

pre Správu mestskej zelene - rozpočtové opatrenie. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 14/1 

Návrh na zmeny uznesenia MZ č. 742 zo dňa 24.04.2017 Koncepcia rozvoja športu  

v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2017 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. 14/1. Igor Sidor, prvý  

z doplnených bodov.  

 

p. Sidor, poslanec MZ: Vážený pán primátor, dámy, páni dovoľte mi predložiť doplnený bod 

14/1. Cieľom predkladaného materiálu je urobiť opravu finančnej čiastky pre dva 

športové kluby. V predchádzajúcom období došlo k zámene údajov v rámci dvoch 

klubov kickboxových, takže následne by som navrhol, aby vzhľadom k tomu, že sa 

jedná o finančnú čiastku - financie, tak, aby návrhová komisia predniesla ten návrh.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je to prvý doplnený bod. A teda na minulom 

zastupiteľstve sme schválili návrh, kde sa prehodili dva kluby. Pán poslanec Sidor, čiže 

teraz ide o to, aby sa tá dotácia, ktorá išla jednému klubu prehodila na druhý, pretože 

boli zamenené.  

 

p. Sidor, poslanec MZ: Tak áno. Boli tam dva kickboxové kluby, ale omylom ich zamenili. 
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To znamená, v jednom prípade dotácia bola minule odsúhlasená na klub, ktorý pôvodne 

mal dostať 1.019 a dostal 3.190 a tí, čo 3.190 bolo navrhnuté a schválené 1.019. Takže 

dochádza ku zmene a náprave. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Takže otváram rozpravu. Pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Kolegovia, dovoľte, aby som sa  

s vami rozlúčil. Nemienim sa ďalej zúčastňovať tohto zastupiteľstva, ktoré takto 

bohapusto rozpredáva majetok mesta Košice. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Môžete vypnúť pána poslanca Gibódu. Uzatváram rozpravu. Nech sa 

páči, návrhová komisia. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 

742 zo dňa 24. 4. 2017 nasledovne: výška dotácie schválená pre žiadateľa ŠKP 

Policajná škola kickbox sa mení zo sumy 3.170 na sumu 1.019 eur. A výška dotácie 

schválená pre žiadateľa Guard klub kickbox sa mení zo sumy 1.019 na sumu 3.170 eur.“ 

Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 37 - za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 14/2 

Grantový program DAMKO - návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2017 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím druhy doplnený bod, pán poslanec Sidor.   

 

p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, za slovo. Mesto Košice, oddelenie školstva 

vypísalo a zverejnilo výzvu dotácie na DAMKO 2017. Do výzvy sa zapojilo 14 

žiadateľov, z toho spĺňalo kritéria 12. Týmto žiadateľom bude prerozdelená dotácia. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozsiahlejší materiál, poprosil by som návrhovú 

komisiu o prečítanie prijímateľov a jednotlivých čiastok.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, ide o klasické DAMKO, 

nie?  

 

p. Sidor, poslanec MZ: Áno, je to klasická dotácia detí a mládeže Košíc. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu, 

prosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle uznesenia číslo 577 mestského zastupiteľstva podľa 

predloženého návrhu, prečítam už len žiadateľov a navrhovanú sumu: Pimpollo, o.z. - 

800 eur, Kairos Košice, o.z. - 500 eur, OZ Lentilka - 1.000 eur, Súkromné gymnázium, 
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nezisková organizácia, Dneperská, Košice - 600 eur, TADAM - tlačová agentúra detí 

a mládeže - 1.500 eur, Detská organizácia Frigo, Košice - 2.500 eur, Slovenský 

skauting, zbor Biele vrany Košice - 1.000 eur, OZ Detská misia - 1.000 eur, Spoločnosť 

priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, regionálna pobočka pre východ 

Slovenskej republiky - 800 eur, rodinné centrum Stonožka, Košice - 1.000 eur, OZ 

Dračia stopa – 500, Mesto Košice - detský letný tábor mesta Košice 2017 - 2.000 eur. 

Spolu suma 13.200 eur.“ Ďakujem pekne. 

  

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujme. 

  

Hlasovanie č. 38 - za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 14/3 

Dotácie na mládežnícky futbal 

 

p. Raši, primátor mesta: A tretí doplnený bod, pána poslanca Sidora, to je Dotácia na 

mládežnícky futbal v Košiciach. Nech sa páči, pán poslanec. 

  

p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mestské zastupiteľstvo v decembri minulého roku 

2016 vyčlenilo dotácie na podporu mládežníckeho klubu. Prvýkrát to bolo v histórii X-

rokov dozadu, že to bolo vyčlenené na mládežnícky šport, na mladých futbalistov. 

Nebolo to účelovo viazané na futbalový klub VSS. V rámci tohto materiálu by som si 

dovolil trošku aj viacej zo širšia povedať niektoré skutočnosti, vzhľadom k tomu, že 

minulý týždeň táto téma výrazne rezonovala v médiách. V priebehu minulého týždňa 

som absolvoval desiatky stretnutí so zástupcami mládežníckych klubov, so zástupcami 

Slovenského futbalového zväzu od regionálnych centier až po najvyššie postavených 

ľudí v rámci Slovenského futbalového zväzu, ktorí rozhodujú o licenciách na prvú ligu, 

na druhú ligu, a ktorí majú na starosti aj žiacke a dorastenecké kategórie. Samozrejme, 

následne som mal niekoľko stretnutí s pánom Podolákom, či s pánom Blažejom 

Podolákom, ako prezidentom klubu alebo jeho bratom Marcelom, ktorý je ako výkonný 

riaditeľ na to, aby som sa zorientoval v tejto situácii, ktorá vznikla minulý týždeň. 

Paralelne som sa stretol tiež so zástupcom Lokomotívy Košice s pánom Daduľákom, 

kvôli tomu, lebo na základe čísel smerom k mládeži, je to druhý najsilnejší a najväčší 

klub v rámci Košíc. Bolo by to dlhé rozprávanie, čo sa všetko udialo. Sami dobre viete, 

že v pondelok bola situácia nejaká, v utorok zas iná, v stredu zase nejaká iná. Takže, 

nerozvíjal by som to. Máte to v dôvodovej správe, samozrejme, že som pripravený na 

vaše nejaké ďalšie otázky v prvom rade... 

 

p. Raši, primátor mesta: Pardon. Poprosím pánov starostov, ja viem, že už delíte dotácie, ale 

trošku tichšie, dobre? Trošku tichšie. Nech sa páči Igor.  

 

p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem. Takže ešte vrátim sa späť k tej situácii. Samozrejme, že sme 

sa snažili nájsť nejaké riešenie, ktoré by bolo najmenej bolestivé pre rodičov a 

samozrejme pre mladých športovcov. Keďže Lokomotíva Košice hrá v súčasnosti druhú 

najvyššiu seniorskú ligu a má dlhodobo fungujúce mládežnícke družstvá a vládne tam 

finančná stabilita a v súčasnosti je najbližšie k postupu do prvej ligy, takže preto sme sa 

rozhodli, aby najväčšia dotácia vo výške 75 tis. na dnešnom zastupiteľstve išla smerom 
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na tento klub, aj vzhľadom k tomu, že tento klub sa pripravil, že v prípade niečoho, čo 

dúfam, že sa nestane, by mládež musela si hľadať nový klub, tak aby Lokomotíva bola 

materiálne aj technicky zabezpečená na prijatie týchto detí. Čo sa týka druhej dotácie vo 

výške 30 tis., ktorú navrhujem, je to vzhľadom k tomu, že za obdobie od apríl/máj/jún 

tohto roka, opäť došlo k situácii, ktorá bola v januári, vo februári, v marci, že 

mládežnícki tréneri z VSS nemali vyplatené mzdy. A keď by aj došlo k tomu 

najhoršiemu, čo dúfam, že nedôjde, tak, aby sme mali čistý štít pred týmito ľuďmi a 

plus aj tými, ktorí zabezpečovali v rámci VSS mládežníckych mužstiev všetko okolo 

toho. Tzn., aby boli zriešené prenájmy a to, čo súviselo s chodom mládežníkov. A tretí 

môj návrh, ktorý sa týka peňazí z tých 300 tis., z ktorých viac menej v súčasnosti ostalo 

120 tis., je riešenie možnej situácie vo VSS, v prípade, že by nefungovali mládežnícke 

družstvá. Tzn.. návrh náš je ten, aby sa peniaze na základe vopred stanoveného kľúča, 

ktorý už máme nejaký navrhnutý, prerozdelili na kluby, ktoré fungujú v rámci Košíc. A, 

aby boli tieto kluby pripravené prijať deti bez ohľadu na to, viac menej, aby 

rešpektovali to, ako sa rodičia rozhodnú. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Poprosím, aby ste 

sa popýtali, pokiaľ vám nie je niečo jasné. Lebo zase sme sa dostali do situácie, že 

musíme niečo zachraňovať, čo sme nespôsobili a aj to riešenie, čo predkladá Igor Sidor, 

určite nie je pre mnohých z vás ideálne, len, keď máte niekto návrh, ako to urobiť, čiže 

my, ako mesto, prispievame na mládežnícky futbal sumou 300 tis. eur, ktorá bola 

historicky daná, keď vznikal klub. Viete, že sme potom dosť komplikovane vystupovali 

z klubu aj s vyplatením troch miliónov eur. Ale sme garantovali, že na mládež platiť 

budeme. Čo je asi správne. Ale to, aby sa mohli platiť na mládež, čo mala byť mládež 

VSS, malo svoje podmienky. Aby nebola exekúcia, aby neboli dlhy voči mestským 

podnikom, aby sme boli o všetkom informovaní a, aby bol jasný nájomný účet, ktorý sa 

menil viackrát zo spoločnosti VSS, kvôli tomu, že tam boli exekúcie. Čiže preto sme na 

minulom zastupiteľstve robili, by som povedal, nie typické pridelenie dotácie, pretože 

mládežnícki tréneri neboli vyplatení. A pamätáte si, že sme schvaľovali dotáciu na 

Občianske združenie pri MFK. Našťastie mali tam tréneri zmluvy, aby sme to vyriešili. 

Bohužiaľ, zase sme na poslednú chvíľu vystavení situácii, že máme jediný cieľ, aby sa 

mládežnícky futbal zachránil. Jediný. Žiaden iný. Nemôžeme sa podieľať z mestských 

peňazí na financovaní profesionálneho futbalu, lebo je to proste neodôvodniteľné v 

súčasnej situácii, keď tých financií je nedostatok a máte problémy v mestských častiach, 

my nemôžeme schváliť financovanie dospelého futbalu, bez ohľadu na to, že tí futbalisti 

u nás nezarábajú žiadne obrovské tisíce, ale sme sa dohodli, že budeme financovať iba 

mládežnícky šport. No a zase sme v situácii, keď tréneri z VSS nie sú vyplatení, keď 

čakáme, ako to celé dopadne, lebo tá prvá informácia bola, že sa klub nehlási do súťaže. 

Potom druhá bola, že sa prihlásil do 1. ligy. Teraz sa má rozhodovať o tom či skončí v 

2. alebo v 3. lige. Igor? Tak to je, hej? To má rozhodovať Slovenský futbalový zväz. 

Ale pri hocijakom z týchto riešení nám ostáva mládež na krku, ktorú chceme, aby sa o 

ňu niekto postaral. A postarať sa môže VSS súčasné, len nevieme, ako to dopadne. 

Postarať sa môže „Loky“, keby časť prebrala alebo sa postarať môžu aj iné kluby, ktoré 

mládež dostanú. Máme tu viacej klubov. Igor rozprával z tých 9 klubov zo siedmimi, 

ktoré určite v tom najhoršom variante, že sa budú musieť byť nejak tie umiestňované, 

určite sa radi o tie deti postarajú s finančnými prostriedkami, ktoré by tam išli. Ale je to 

zas riešenie, pred ktoré sme postavení. Preto Igor to rozdelil do troch častí, z čoho tá 

tretia časť a to sú tie peniaze zvyšku tej dotácie, ktoré mali ísť na mládežnícky futbal, 

by mali byť smerované tam, kde tie súčasné deti VSS budú. Či to bude vo VSS, či to 

bude v nejakých iných kluboch. Takže poprosím vás, keď máte niekto akýkoľvek iný 
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nápad, len to tu prejdime, lebo zase sme sa nie svojou vinou dostali do situácie, ktorú 

musíme nejako vyriešiť. A zároveň musíme ju vyriešiť tak, aby nám nepadol 

mládežnícky futbal, lebo ten je posledný, kto za to môže. To ani nevravím, kto je 

vinník, ale úplne posledný, kto za to môže alebo za to vôbec nemôže, sú deti, ktoré zase 

ostali niekde visieť. A bohužiaľ, aj tréneri, ľudia, ktorí sa o mládežnícky futbal starajú. 

Takže nech sa páči, keď ktokoľvek má akýkoľvek návrh, nech sa páči. Dobre. Pokiaľ 

nie tak, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje v zmysle uznesenia číslo 577 mestského 

zastupiteľstva zo dňa 12.12.2016 schváleného Programového rozpočtu mesta na rok 

2017 v programe 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 9, aktivita 4 - Podpora 

mládežníckeho futbalu (VZN číslo 76) po a) dotáciu vo výške 75.000 eur pre FC 

Lokomotíva Košice. Po b) dotáciu vo výške 30.000 eur pre Občianske združenie MFK 

Košice a dotáciu vo výške 120.000 eur prerozdeliť po ukončení prestupov hráčov z VSS 

podľa pripraveného kľúča.“ Ďakujem.  

 

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

 

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

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem.  

- - - 

 

Bod č. 15 

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry 

Košice, n. o. za rok 2016 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 15, je to Výročná správa o činnosti 

a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice za rok 2016. Rovno  

k nemu otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej 

organizácie Creative Industry Košice za rok 2016.“ Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 

  

Hlasovanie č. 40 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. 

- - - 

 

Bod č. 15/1 

Informácia o petícii za zvýšenie dotácie mestom na MHD pre DPMK, a.s. Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k doplnenému bodu programu. Je to bod 15/1, ktorý 

predkladá pán predseda predseda dozornej rady spoločnosti DPMK, náš poslanec, pán 

poslanec Kočiš. Nech sa páči, poprosím.  
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p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, mestské zastupiteľstvo, hostia, 

ja som si nedovolil, ale bol som požiadaný organizátormi tejto petície, aby som túto 

petíciu predložil do zastupiteľstva a rovnako bol som dozornou radou schválený, aby 

som mohol vystúpiť a riešiť tieto požiadavky. Túto požiadavku ja vnímam ako 

legitímnu a to z toho pohľadu, že aj na X. zasadnutí mestského zastupiteľstva 2016 sme 

schválili uznesením, ktorým sme schválili zvýšenie dotácií pre Dopravný podnik mesta 

Košíc, ročne dávame 16.050.000 približne, plus uhrádzame práve od tohto uznesenia 

straty z minulých období. Ale aj napriek tomu tá strata, ktorá je nahromadená za 

predošlé obdobia, plus požiadavka na výmenu vozového parku, požiadavka na 

rekonštrukciu tratí, výmenu, respektíve na ďalšie kapitálové výdavky, na ktoré už 

nezvyšujú peniaze a vôbec na to, aby sa stabilizoval, respektíve, aby bol optimálny 

alebo perspektívny pohľad na dopravný podnik, ktorý vykonáva túto službu vo 

verejnom záujme, mám za to, že predstavitelia alebo zástupcovia tejto petičnej akcie 

túto petíciu zorganizovali. Organizovali ju v mesiaci máji s tým, že na nej sa 

zúčastňovali zamestnanci alebo zúčastnili zamestnanci, výhradne zamestnanci 

dopravného podniku. Z celkového počtu 912 zamestnancov túto petíciu podporilo 519 

zamestnancov. Text petície som sa snažil rozdať všetkým vám, čiže nebudem ju čítať. 

Obsahom tejto petície je práve tá požiadavka na zvýšenie dotácie. V tejto dôvodovej 

správe, snažím sa zhrnúť v krátkosti, vzhľadom na počet zamestnancov dopravného 

podniku, ktorí vyjadrili podpisom svoju podporu, táto petícia z formálneho hľadiska 

nespĺňa náležitosti petície podľa zákona o petičnom práve, ale aj napriek tejto 

skutočnosti vás žiadam, aby sme túto petíciu zobrali na vedomie a ako riešenie zatiaľ 

navrhujem zriadenie komisie, ktorá by v súlade... pardon, zriadenie odbornej a politicky 

nestrannej komisie po dohode samozrejme s týmito zástupcami odborových organizácií, 

aby z dôvodu odborného a politicky nestranného zároveň, čo najpresnejšej analýzy 

súčasného ekonomického stavu dopravného podniku s výhľadom na skvalitnenie 

poskytovaných služieb dopravným podnikom v súlade s primeraným ocenením 

zamestnancov podniku, navrhuje v mestskom podniku Dopravný podnik mesta Košice 

zriadiť dočasnú odbornú komisiu, ktorá by túto analýzu vykonala a stanovila minimálnu 

výšku dotácie pre optimálny chod podniku, pre vykonávanie mestskej hromadnej 

dopravy vo verejnom záujme. Čiže, dovolil som si pripraviť návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice 

berie na vedomie petíciu za zvýšenie dotácie mestom na MHD pre DPMK a.s. Košice. 

Žiada generálneho riaditeľa Dopravného podniku a.s. Košice o zriadenie dočasnej 

odbornej komisie pozostávajúcej z odborníkov v oblasti dopravy, zástupcov odborových 

organizácií, vedenia podniku a dozornej rady za účelom stanovenia výšky dotácie mesta 

dopravnému podniku, pre zabezpečenie rozvoja podniku a výkon mestskej hromadnej 

dopravy vo verejnom záujme a zároveň žiada generálneho riaditeľa Dopravného 

podniku a.s. Košice informovať na najbližšom riadnom rokovaní mestského 

zastupiteľstva o zriadení a výsledkoch tejto komisie. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 

nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

  

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu za zvýšenie dotácie mestom na MHD pre 

DPMK Košice a žiada generálneho riaditeľa DPMK Košice o zriadenie dočasnej 

odbornej komisie pozostávajúcej z odborníkov v oblasti dopravy, zástupcov odborových 

organizácií, vedenia podniku a dozornej rady, za účelom stanovenia výšky dotácie 
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mesta dopravnému podniku pre zabezpečenie rozvoja podniku a výkon mestskej 

hromadnej dopravy vo verejnom záujme a informovať na najbližšom riadnom rokovaní 

mestského zastupiteľstva o zriadení a výsledkoch tejto komisie.“ Ďakujem.  

 

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

  

Hlasovanie č. 41 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

deň, zdravím vás, zástupcov odborov. 

- - - 

 

Bod č. 16 

Návrh mesta Košice o zrušení Materskej školy Bystrická 34, Košice a jej súčasti 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalším bodom a sú to body, ktoré nadväzujú na 

rozhodnutia z minulého zastupiteľstva, keď sa rozhodlo o zrušení škôlok, ako 

samostatných škôlok a vytvorení elokovaných pracovísk. Čiže bod 16 je Návrh VZN 

mesta Košice o zrušení Materskej školy Bystrická, ktorá sa stala elokovaným 

pracoviskom škôlky Nešporova. Čiže došlo nám aj odsúhlasenie z ministerstva školstva, 

čiže rušíme VZN-kom Materskú školu Bystrická, pretože riešime formálnu stránku, 

pretože táto škôlka sa stala elokované pracovisko Nešporovej. Otváram k tomuto bodu 

rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o zrušení Materskej školy Bystrická 34, 

Košice a jej súčasti podľa predloženého návrhu.“ 

  

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

 

Hlasovanie č. 42 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 17 

Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť 

Materskej školy, Nešporova 28, Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 17 je o tom, že zriaďujeme školskú jedáleň na Bystrickej 

34, ktorá je elokovaným pracoviskom Nešporovej 28. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

Ak sa nikto nehlási ,uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o zriadení 

Školskej jedálne Bystrická 34, Košice ako súčasť MŠ Nešporova 28 podľa 

predloženého návrhu.“ 

  

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 43 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 18 

Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Lorinčík 15, Košice a jej súčasti 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 18 je obdobný prípad, keď sa Materská škola Lorinčík, keď 

sme schválili jej vytvorenie ako elokovaného pracoviská pri materskej škole na 

Turgenevovej ulici. Čiže VZN-kom rušíme Materskú školu Lorinčík, ktorá je 

alokovaným pracoviskom Materskej školy Turgenevova. Otváram k tomuto bodu 

rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

  

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje VZN Košice o zrušení Materskej školy Lorinčík 15 a jej 

súčastí podľa predloženého návrhu.“  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 44 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 19 

Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďalším bodom je bod 19, ktorý hovorí o zriadení Školskej jedálne 

v Materskej škole Lorinčík 15 ako súčasť Materskej školy Turgenevova 7. Prosím, 

otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne Lorinčík 15, 

Košice ako súčasť MŠ Turgenevova 7, Košice podľa predloženého návrhu.“  

 

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

  

Hlasovanie č. 45 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 20 

Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť 

Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: A bod 20 je Návrh VZN o zriadení Školskej jedálne na Viedenskej 

34. Je to nová materská škola, ktorá vzniká na Sídlisku Ťahanovce, ako súčasť 
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Budapeštianskej 1, ktorá má byť zameraná na podporu športovej výchovy detí  

a vytvárame týmto VZN pri nej školskú jedáleň. Otváram k tomu tomuto rozpravu. Ak 

sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Košice o zriadení školskej jedálne Viedenská 34 

ako súčasť MŠ Budapeštianska 1, Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 

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

  

Hlasovanie č. 46 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem.  

- - - 

 

Bod č. 21 

Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

v areáli Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub 

Košická Nová Ves 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod 21 je Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu 

osobitného zreteľa v areáli Základnej školy na Krosnianskej 2 pre nájomcu Futbalový 

klub Košická Nová Ves. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 

uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prenájom ihriska v areáli ZŠ Krosnianska 2, Košice podľa 

predloženého návrhu, nájomcovi Futbalový klub Košická Nová Ves za nájomné 1,00 

euro/rok a prevádzkové náklady podľa predloženého návrhu.“ 

  

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

  

Hlasovanie č. 47 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

 

Bod č. 22 

Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu určitú 

20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Slobody 1 v Košiciach pre nájomcu 

Súkromná základná škola Slobody 1, Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: A bodom 22 je bod Prenájom za nájomné z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov 

priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy 

Slobody 1 pre nájomcu súkromná Základná škola Slobody 1. Otváram k tomuto bodu 

rozpravu. Uzatváram rozpravu, keď sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu. 

  



72 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

rozšírenie už prenajatých priestorov vo výmere 783 m² o priestory vo výmere 228,42 m² 

v objekte ZŠ Slobody 1, Košice podľa predloženého návrhu, pre nájomcu Súkromná 

základná škola Slobody 1, Košice priamym nájmom za nájomné 3 eura/m
2
/rok  

a prevádzkové náklady podľa predloženého návrhu.“  

 

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

 

Hlasovanie č. 48 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 1 

 

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

Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Stretli by sme sa o 13:30 hod. 

- - - 

 

Bod č. 23 

Odňatie zvereného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy Centra 

voľného času. Orgovánová 5, Košice a zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Košice do správy Základnej škole Krosnianska 2, Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Pokračujeme bodom 23 Odňatie zvereného nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mesta zo správy Centra voľného času, Orgovánová 5 a zverenie 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta do správy Základnej škole Krosnianska 2. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje po a) odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Košice zo správy Centra voľného času Orgovánová 5, Košice podľa predloženého 

návrhu. Po b) zverenie tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta do správy ZŠ 

Krosnianska 2, Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 49 - za: 22, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 24 

Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 24 Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa 

v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Návrh máte predložený. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po A) berie na 

vedomie po 1.) zánik členstva pána Dušana Petrenku a pani Márie Balkovej v Rade 

školy pri MŠ Poľná, Košice z dôvodu uplynutia funkčného obdobia rady školy. Po 2.) 
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zánik členstva pána poslanca Alfonza Halenára, Marcela Šaňu, Ladislava Šaňa 

a Ondreja Ferčáka v Rade školy pri ZŠ Ľudmily Podjavorinskej v Košiciach z dôvodu 

uplynutia funkčného obdobia rady školy. Po B) odvoláva po 1.) delegovaného zástupcu 

zriaďovateľa pani Adelu Šipolovú z RŠ pri MŠ Juhoslovanská 4, z RŠ pri MŠ 

Kalinovská 9 a z RŠ pri MŠ Lidické námestie 18 z dôvodu ukončenia pracovného 

pomeru na oddelení školstva a magistrátu. A po C) deleguje po 1.) do Rady školy pri 

MŠ Poľná v Košiciach pána Dušana Petrenku a pani Máriu Balkovú. Po 2.) do Rady 

školy pri ZŠ Podjavorinskej pána Alfonza Halenára, pána Marcela Šaňu, pána Ladislava 

Šaňu a pána Ondreja Ferčáka. A po 3.) do Rady školy pri MŠ Juhoslovanská 4, a do 

Rady školy pri MŠ Kalinovská 9 a do Rady školy pri MŠ Lidické námestie v Košiciach 

pána Martina Judičáka, oddelenie školstva magistrátu.“ Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 50 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 25 

Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ 

Košice - Barca 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 25 Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 

385/53 v katastrálnom území Barca do správy Mestskej časti Košice – Barca. Otváram 

k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zverenie nehnuteľností podľa predloženého návrhu, do správy Mestskej časti Košice - 

Barca podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 51 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatuje, že uznesenie sme schválili.  

- - - 

 

Bod č. 26 

Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a 

zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 26 Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa 

mestskej zelene v Košiciach a zverenie pozemkov do správy Mestskej časti Košice – 

Juh. Otváram k tomu tomuto rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po 

1.) odňatie nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu zo Správy mestskej zelene 



74 

 

v Košiciach. A po 2.) zverenie nehnuteľností podľa predloženého návrhu do správy MČ 

Košice – Juh.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 52 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 27 

Zámena spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so 

spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa  

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 27, ktorým je Zámena spoluvlastníckych podielov 

na častiach pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT 

SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o., z dôvodu osobitného zreteľa. Otváram k tomuto 

bodu rozpravu. Ak sa teda nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

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

schvaľuje zámenu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti SOFT SYSTÉM 

DEVELOPMENT podľa predloženého návrhu, pre mesto Košice podľa predloženého 

návrhu.“ Ďakujem pekne. 

 

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

 

Hlasovanie č. 53 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 28 

Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici  

č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice – 

mesto o viac ako 50 % z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to bod 28 Zníženie úhrady 

za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach 

pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice – mesto o viac ako 50 

% z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 

nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zníženie úhrady o viac ako 50 %  z minimálneho nájomného 

podľa predloženého návrhu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada 

Košice - mesto podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 54 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 29 

Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad 

jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 29 je Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 

v katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram 

a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mestskú časť Košice - 

Nad jazerom podľa predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 55 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 30 

Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M + M 

Potraviny s.r.o. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prejdeme k ďalšiemu bodu programu, je to Prenájom 

pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre k. ú. Furča pre M + M Potraviny, 

s.r.o. a otváram k tomuto bodu rozpravu. Prosím, ak sa nikto nehlási do rozpravy, 

uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prenájom pozemkov pre M+M potraviny podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 56 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 31 

Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom 

revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 31 Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre 

MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z 
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dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa do 

rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prenájom časti pozemku pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 57 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 32 

Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu: 

Revitalizácia parku pri OC Erika, v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 32 Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom 

realizácie projektu: Revitalizácia parku pri Obchodnom centre Erika v k. ú. Terasa z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 

nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice - Západ podľa predloženého návrhu.“ 

Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 58 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 33 

Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

pre Mestské lesy Košice a. s. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem bod číslo 33 je materiál Prenájom lesného majetku, lesnej  

a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy pre Mestské lesy Košice podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 59 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 

 

Bod č. 34 

Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve 

MČ Košice – Juh, do vlastníctva mesta Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 34 Odplatný prevod 

parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve Mestskej časti 

Košice – Juh, do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 

nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej 28 - 32 vo vlastníctve Mestskej časti Juh 

do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 euro.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 60 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že unesenie sme schválili. 

- - - 

 

Bod č. 35 

Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach, vo vlastníctve MČ 

Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 35 Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova 

v Košiciach vo vlastníctve Mestskej časti Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta 

Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu. 

   

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

odplatný prevod chodníkov ulica Krosnianska - Zupkova od Mestskej časti 

Dargovských hrdinov do vlastníctve mesta Košice za kúpnu cenu 1 euro.“ 

 

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

 

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

 

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

- - - 

 

Bod č. 36 

Odplatný prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verejné osvetlenie od 

spoločnosti TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 36, ktorým je Odplatný prevod dopravných 

stavieb – komunikácia, chodníky a verejné osvetlenie od spoločnosti TITUS – 
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KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto 

bodu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Halenár. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: Situácia, ako, veľmi často opakujúca sa tu na zastupiteľstve, keď 

privátna firma vybuduje všetko to, k čomu je nútená. Tzn., že musia byť nejaké 

prístupové cesty, chodníky, osvetlenie k tomu, aby mohla postaviť byty a skolaudovať 

ich. Teraz tie chodníky, prístupovú cestu a časť svietidiel, alebo možno všetky, dáva za 

jedno euro mestu, aby sa teda, aby to kúpili s tým, že mestská časť Myslava a KVP sa 

budú starať, pretože časť tých, resp. všetky obytné domy sú v mestskej časti Myslava a 

prístupová cesta je iba z KVP a máme sa o to starať. Chcem povedať, že nie prvýkrát 

budem hlasovať proti takýmto návrhom a to aj z toho dôvodu, že nebola akceptovaná 

naša pripomienka, že je to neefektívne deliť to medzi dve mestské časti, lebo z Myslavy 

sa nedostaneme inak ako z KVP, možno, že my sa dohodneme potom s mestskou 

časťou. Ale chcem povedať, že celý tento systém, tak ako beží, že privátna firma 

predáva za jedno euro investície, ktoré musela skrátka previesť, aby mohla postaviť 

nejakú väčšiu vec, nie je dobré postavená. Moja otázka znie. Vie mi niekto zodpovedať, 

čo by sa stalo, ak by privátna firma si ponechala tieto nehnuteľnosti v svojom majetku z 

hľadiska užívania občanmi tohto mesta? 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím pani Ing. Verešovú, aby zareagovala na pána poslanca 

Halenára. 

 

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Dobrý deň. Tak v prípade, že by sa 

neodkúpili tieto komunikácie do vlastníctva mesta, že by neboli vo vlastníctve mesta, 

tak, ako každý vlastník by sa musel postarať o svoje vlastníctvo, čiže aj v tomto prípade, 

ten investor by sa musel starať o túto komunikáciu. (pozn.: komunikácia poslanca mimo 

záznam) No z hľadiska občanov rovnako. 

 

p. Raši, primátor mesta: Poprosím, pán námestník. 

 

p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Ja len ak dovolíte, doplním. Celá zimná, 

letná údržba, atď., všetko by musel vykonávať tento súkromník, nazvime ho. 

Predpokladám, že pri týchto developerských projektoch asi by to bolo veľmi veľké 

riziko, aby sme potom mali vôbec nejakú páku ho donútiť k tomu. Že mohlo by sa stať, 

že jednoducho by sa tieto veci nezrealizovali. Aj to je dôvod. Údržba. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár. 

 

p. Halenár, poslanec MZ: To, čo tu teraz odznelo ma presviedča o tom, že toto nemáme ešte 

nejako prekoumané. Ja osobne som presvedčený, že zákony v tejto krajine hovoria, že 

po takýchto privátnych priestoroch by sa mali pohybovať automobily, osoby, teda 

občania presne tak, ako po komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve mesta. A áno, 

súhlasím, musel by takýto privátny vlastník vynakladať nejaké peniaze na to, aby v 

zmysle zákonov udržiaval tie komunikácie. Takže, ak by sa takéto niečo, či teraz alebo 

do budúcnosti neschvaľovalo, z hľadiska fungovania mesta by to nemalo mať, by to 

nemalo mať žiadne dopady! 

 

p. Raši, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Stano Kočiš, nech sa páči. 

 

p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem. Mňa z tejto súvislosti napadla otázka, vymodelujem 
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situáciu, niekto postaví byty, bytový dom, tieto byty rozpredá, cesta zostane jemu. A 

potom tá firma nejakým spôsobom zanikne. Čo ďalej? 

 

p. Raši, primátor mesta: Budú o tom rozhodovať súdy 3 až 5 rokov a dovtedy sa nebude  

svietiť ani čistiť. Však je nám to všetkým jasné, preboha. Uzatváram rozpravu k tomuto 

bodu. Poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

odplatný prevod dopravných stavieb - komunikácia, chodníky, verejné osvetlenie 

spoločnosti TITUS Klimkovičová do vlastníctva majetku mesta za kúpnu cenu 1 euro 

podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 62 - za: 31, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 37 

Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska 

cesta 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 37 je Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku  

v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 

nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj 

pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 63 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 38 

Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto 

 

p. Raši, primátor mesta: Pod číslom 38 je Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku 

v katastrálnom území Severné mesto. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 

nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj 

časti pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 64 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 39 

Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže 

a podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

p. Raši, primátor mesta:  Bod číslo 39 je Určenie spôsobu prevodu pozemkov v katastrálnom 

území  Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej 

súťaže. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pani poslankyňa Jenčová, nech sa páči. 

 

p. Jenčová, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať, že z akého dôvodu ideme 

predávať tento pozemok? Je to relatívne lukratívny pozemok pri jazere, kde je problém 

s parkovaním, vedľa toho sa nachádza už funkčný obchodný dom, teda obchodné 

centrum. Útvar hlavného architekta sa najskôr vyjadril, že ide o „kľúčové územie, ktoré 

má funkčne vizuálne dominantné postavenie a význam“. Následne útvar hlavného 

architekta prehodnotil svoje predchádzajúce stanovisko. No mňa by zaujímalo na 

základe čoho prehodnotil ÚHA? Čo, teda aké boli tu dôvody na to prehodnotenie? A 

pokiaľ chceme takto pokračovať, ešte tam máme dosť takto voľných plôch! Takže 

potom môžeme týmto spôsobom začať rozpredávať Jazero. Takže ja tento materiál 

nemôžem podporiť, pretože nemyslím si, že je na prospech Jazerčanov, aby vedľa 

jedného obchodného centra s nedostatkom parkovísk. Čiernomorská tá je úplne 

zahltená, pri vstupe, keď sa ide na Jazero, vzniklo alebo vyrástlo nejaké nové 

polyfunkčné centrum, ktoré by zabralo zeleň. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Pani starostka, nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Samozrejme, ja tento bod programu podporím, pretože 

pôjde určite o kvalitnú občiansku vybavenosť. Bude tam možnosť sa prihlásiť do 

verejno-obchodnej súťaže, záujemcovia budú musieť predložiť aj urbanistickú štúdiu, v 

podstate optimalizáciu. Čiže je to rozsiahly úsek 1.500 m² a nevidím dôvod, keď 

plánujeme do budúcna rekonštrukciu, vlastne štúdiu celej tej rekreačnej lokality. Čiže 

bude to územie slúžiť občianskej vybavenosti, ale určite nie, nebude tam obchodné 

centrum. Čiže niečo atraktívne pre obyvateľov, ktorí využívajú priamo rekreačnú 

lokalitu. Ak tam bude subjekt, ktorý bude niečo navrhovať vhodné, samozrejme, s 

podmienkou vyriešenia dopravného napojenia a infraštruktúry. Momentálne je to taká 

zanedbaná voľná plocha. Čiže ja tam nevidím dôvod na to, aby sme to nemohli využiť a 

nemohlo sa to práve využiť pre obyvateľov Košíc, ktorí chodia k nám, do mestskej 

časti, chodia za oddychom a rekreáciou. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Myslím, že, pani starostka, mal som 

počúvať kým dohovoríte, lebo ste ma predbehli. Samozrejme, v tom materiáli sú aj isté 

podmienky, ktoré referát ÚHA definuje na to, aby boli splnené. Jednak je tam tá štúdia, 

ktorú spomínala pani starostka a je tam v podstate nejaká podmienka zachovania tých 

dopravných vzťahov, preloženia pešieho chodníka. Čiže to, čo vy ste spomínali, je tu 
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uvedené v tých podmienkach a tie budú musieť byť dodržané. Ďakujem pekne. 

  

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. S faktickou, nech sa páči, pani poslankyňa. 

 

p. Jenčová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja len poznámku. Keď už niekomu predáme 

pozemok, tak neviem aké máme páky na to, aby sme jemu, ako vlastníkovi, určili, že čo 

tam má byť. No, nemyslím si, že tie možnosti na to určovanie potom máme veľa. 

 

p. Raši, primátor mesta: S faktickou pani poslankyňa Kovačevičová na pána námestníka. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcem vlastne ešte raz zareagovať. 

V podstate, jedná sa o to, že tento pozemok už bol v minulosti ponúkaný, v roku 2011. 

Čiže jedná sa opakovane, vlastne tento pozemok dať do ponuky, do verejno-obchodnej 

súťaže, aby sa niečo v tejto oblasti lukratívne a atraktívne pre obyvateľov vytvorilo. 

Čiže pani poslankyňa, za vášho pôsobenia v roku 2011 už bola vyhlásená verejno-

obchodná súťaž. Len toľko. 

 

p. Raši, primátor mesta: Nikto už? Dobre. Tak uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

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

schvaľuje po a) spôsob prevodu pozemkov s výmerou 545 m² a s výmerou 870 m² 

podľa predloženého návrhu. A po b) podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 65 - za: 28, proti: 1, zdržali sa: 4 

 

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

- - - 

 

Bod č. 40 

Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.9.2016 a súčasne schválenie prevodu 

pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu, rod. Šipošovú  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 40, ktorým je Návrh na zrušenie uznesenia 

mestského zastupiteľstva č. 568 zo dňa 12.9.2016 a súčasne schválenie prevodu 

pozemku v katastrálnom území Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu, 

rod. Šipošovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po 1.) ruší 

uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 568 zo dňa 12. 9. 2016. A mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice v celkovej 

výmere 1595 m² podľa predloženého návrhu pre Petra Baloga, bytom Miškovecká 10, 

Košice a manželku Štefániu Balogovú podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 66 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 41 

Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.3.2016 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod 41 Návrh na zmenu uznesenia č. 399 zo dňa 14.3.2016. Otváram 

k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo mení 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 399 zo dňa 14. 3. 2016 v časti 

schvaľuje nasledovne: slová „zámenou s finančným vyrovnaním v prospech mesta 

Košice v čistke 66.143 eur 40 centov“ sa nahrádzajú slovami „zámenou s finančným 

vyrovnaním v prospech mesta v čiastke 71.677 eur a 21 centov.“ Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 67 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 42 

Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.6.2013 v znení uznesenia č. 260 zo dňa 

21.8.2015 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 42 Návrh na zmenu 

uznesenia mestského zastupiteľstva č. 667 zo dňa 17.6.2013 v znení uznesenia č. 260 zo 

dňa 21.8.2015. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram k tomuto bodu rozpravu, 

nakoľko sa nik nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 667 zo dňa 17. 6. 2013 v znení 

uznesenia číslo 260 zo dňa 21.8. 2015v časti schvaľuje v bode A. 2 nasledovne: slová - 

podľa predloženého návrhu sa nahrádzajú slovami - podľa predloženého návrhu.“ 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujme podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie č. 68 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 43 

Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. 
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p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 43. Je to materiál prevod pozemkov v 

katastrálnom území Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. etapa, s.r.o. Otváram k 

tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Halenár.  

 

p. Halenár, poslanec MZ: No, tá istá firma, čo v bode 38, sme od nej za jedno euro kúpili 

miestne komunikácie a osvetlenie. Ale teraz na svojich pozemkoch vybudovala  

parkoviská, parkovacie miesta, ktoré sú skrátka opäť podľa nejakých predpisov a zásad 

nutné k tomu, aby mohol nejaký obytný dom stáť. Časť tých parkovacích miest zasiahla 

aj do obecných pozemkov a to je práve dôvod, prečo teraz ideme predávať tieto 

pozemky. A chcem povedať k firme. V roku 2011 prebehlo stavebné konanie s tým, že 

firma, aby vybudovala vstupnú komunikáciu pre svoje obytné domy, zabrala 11 

parkovacích miest na mestskej časti KVP. Týchto 11 parkovacích miest nijakým 

spôsobom nenahradila. A ani teraz, v tomto návrhu na uznesenie niet zmienky o tom, 

akým spôsobom by mala tých 11 parkovacích miest mestskej časti a vlastne aj mestu 

Košice kompenzovať. Okrem tohto dôvodu, máme ešte platný štatút, ktorý hovorí, že 

mestská časť KVP môže pozemky do 200 m² predávať vo vlastnej réžii. Tzn., že by 

mohla predávať po predchádzajúcom súhlase primátora, alebo vlastne do 200 m máme 

tam právo predávať pozemky. Mám pocit, že ak by došlo k tomu, že tento bod by sme 

neschválili, mestská časť by mala aspoň nejaké páky k tomu, aby prinútila tohto 

investora kompenzovať tých 11 parkovacích miest, ktoré zabrali bez náhrady. Okrem 

toho, že týmto uznesením porušíme štatút, vidí sa mi vychádzanie v ústrety investorovi, 

ktorý nie veľmi priehľadným, transparentným spôsobom narába s parkovacími miestami 

už v predchádzajúcej etape, pretože tento investor, to je iba 2. etapa, ešte bude 3. etapa, 

ktorá bude komplet v Myslave, týmto uznesením, ak by sme ho prijali, vlastne povieme, 

že narábanie s parkovacími miestami v tomto meste za veľmi prečudesných okolností je 

v poriadku. Detaily nebudem tu z hľadiska času uvádzať. 

 

 p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, aby zareagovalo právne, keďže je tu  

námietka, že ste urobili protiprávne uznesenie. Majetkové, pani Verešová, ste porušili 

štatút vraj. Takže  nech sa páči, aby sa to vysvetlilo.  

 

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: No, priznám sa, že neviem, v čom bol 

porušený štatút. Pretože ide o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta a na týchto 

pozemkoch boli vybudované parkoviská. Tie parkoviská sú vo vlastníctve investora. 

Čiže  my, v zmysle zákona, odpredávame pozemok pod existujúcim parkoviskom. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prosil by som, pán poslanec Halenár, aby ste ozrejmili to pochybenie,  

keby ste boli taký láskavý.  

 

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: To, že máte tento pozemok v správe je 

síce pravda, ale vlastníkom pozemku je stále mesto. Čiže mesto rozhoduje stále o 

odpredaji pozemkov. Čo sa týka tých 200 m², ktoré vy máte na mysli, že môže predávať 

mestská časť, tak áno, v zmysle štatútu môžu odpredávať mestská časť, pokiaľ by 

mestská časť mala o to záujem. My sme si stanovisko mestskej časti pýtali ešte v 

decembri v roku 2016 a toto stanovisko nám vlastne nebolo do dnešného dňa doručené, 

že máte záujem riešiť tieto pozemky pod existujúcimi parkoviskami takýmto spôsobom. 

Takže mesto jednoducho muselo nejakým spôsobom riešiť žiadosť, ktorú malo na stole. 

A rozhodlo sa to riešiť tak, ako vlastník, že odpredalo pozemky, ktoré má vo 

vlastníctve, teda, resp. predložilo návrh na odpredaj pozemkov, ktorý teraz je 

predložený na vašich stoloch.   
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák, nech sa páči.  

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem, no, ten vecný problém, ktorý tu ja vidím s tými 

parkovacími miestami, pretože situácia, samozrejme, v predmetnej lokalite je z hľadiska 

možnosti parkovania nedostatočná. Pokiaľ ma pamäť neklame, lebo je to už dávnejšie, 

ale viem, že mestská časť pri súhlasnom stanovisku s touto výstavbou aj podmieňovala, 

aby parkovacie miesta, ktoré práve tou prístupovou komunikáciou z Klimkovičovej 

ulice, ktoré zanikli, aby boli nahradené. Myslím si, že bola to absolútne korektná 

požiadavka, ktorá sa do dnešného dňa evidentne nezrealizovala. Ako, ja chápem pána 

starostu, asi je v jeho záujme a nielen v jeho záujme, ale aj ľudí, ktorí tam bývajú, aby 

tie parkoviská proste nejakým spôsobom nahradené boli. Myslím si, že pokiaľ by táto 

podmienka bola zahrnutá aj v tomto materiáli, tak by to bolo korektné a správne, aby 

skutočne táto firma tieto miesta nahradila. V tejto lokalite Klimkovičovej ulici  došlo v 

priebehu posledných piatich rokov k úbytku rôznymi druhmi výstavby viac ako 

sedemdesiatich parkovacích miest, ktoré boli vytvorené samosprávou predtým. Takže 

asi takto. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Ale vy tam tiež bývate, na Klimkovičovej v 

jednej z tých novostavieb. Nie? Čo je v tej 1. etape. Som tak počul. Pán poslanec 

Halenár, nech sa páči.  

 

p. Halenár, poslanec MZ: Je asi konflikt záujmov, alebo niečo podobné. Neviem. Áno, ja som 

sa o tom dozvedel až z materiálu, že sme nereagovali. Zisťujeme ten problém. Ale 

jednoducho to nemôže byť dôvod, aby mesto takýmto spôsobom pristupovalo k 

obmedzovaniu alebo rušeniu parkovacích miest na svojom území, že teraz ešte 

vychádzame v ústrety,  robíme láskavosť tomu investorovi, že mu predávame pozemky, 

namiesto toho, aby sme mu povedali, že aha, tak najprv si zobral 11 parkovacích miest, 

teraz ešte dokonca na tých, ktoré ty plánuješ predať za, podľa mňa, podstatne iné ceny, 

než tie, ktoré mu predáva mesto ďalším tým ľuďom, ktorým budú predané byty. A 

dokonca môžem vám povedať, že to je praktická skúsenosť pri 1. etape. Tam bolo 5 

takých bytových domov postavených a už je tam toľko áut na tých miestach, kde boli  

tiež podľa nejakých pravidiel vybudované parkovacie miesta, že už parkujú na 

miestach, ktoré sú určené pre rezidentov normálnych, pardon, normálnych,  tých, ktorí 

tam ešte v radovkách bývajú a nemajú teda tie byty od privátneho investora. Tzn. 

nielenže dochádza k tomu, že tie parkovacie miesta, ktoré zabral ten investor svojou 

výstavnou, lebo musel tú prístupovú cestu urobiť, ale dokonca plynutím času a 

bohatnutím tých ľudí nákupom ďalších áut, skrátka obsadzujú parkovacie miesta, ktoré 

sú teraz normálne využívané tými rezidentmi, ktorí tam bývajú 30 rokov. Takže si 

myslím, že toto nie je dobrý návrh na uznesenie a mali by sme ho odmietnuť s tým, že 

by mestská časť, aj vzhľadom na to, že by sme teda radi zistili, prečo sa stalo to, čo ste 

uviedli a, aby sme mohli pokračovať v rokovaní s tým investorom.   

 

p. Raši, primátor mesta: Tomáš Gall, nech sa páči.  

 

p. Gall, poslanec MZ: Ja chcem ozaj podporiť pána starostu, pretože veľmi dobre to rozpráva 

a si myslím, že treba dohliadať na to, že keď boli zrušené tie parkovacie miesta, oni ozaj 

v skutku boli, tak, aby boli dobudované, tiež bývam v tejto lokalite, chodím okolo 

a treba, pán starosta, dobre hovoríte, súhlasím s vami, treba, aby boli dobudované tie  

parkovacie miesta.   
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p. Raši, primátor mesta: Stano Košiš s faktickou, nech sa páči.   

 

p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo... 

 

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Tieto parkovacie miesta ale, 

predpokladám, že boli v správe mestskej časti, tak spolu s ostatnými komunikáciami, 

takže rovnaké možnosti, podľa môjho názoru, mala aj mestská časť, že mohla rokovať 

so stavebníkom, s investorom. 

 

p. Kočiš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Môžem aj ja niečo povedať?  

 

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.  

 

p. Kočiš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Nerád vstupujem do diskusie, ale 

trošku aj ináč sa skúsme na to pozrieť. Ja nehovorím, že pán starosta nemusí mať 

pravdu. Tam by trebalo preveriť, koľko bolo počet bytov postavených, na tých počet 

bytov koľko musí byť parkovacieho miesta a všetko, čo je navyše, je dajme tomu, ale 

nechcem to ja vyslovovať, dajme tomu na úkor tých, ale nemusí to tak byť, na úkor  

tých parkovacích miest, ktoré boli zabraté. A čo som chcel ešte povedať? Zo skúseností 

na Považskej, čo je stále na pretrase, investor vybudoval parkoviská, ktoré ešte ani 

neboli využívané, lebo nemal dostavané byty a už boli obsadené. Čiže, tým som chcel 

povedať - vybudujete tisíc parkovísk, budú stále obsadené. Ak to nezačneme regulovať, 

viem, že všetky iné možnosti sú isto vyčerpané. Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta:  Ďakujem pekne. Pán poslanec Gáll.  

 

p. Gall, poslanec MZ: Ak môžem, tak dám procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu. 

Nech pán starosta vlastne skontroluje, či išlo ozaj všetko v poriadku. Ďakujem pekne. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu na 

prerušenie bodu rokovania. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 69 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Raši, primátor mesta: Prerušili sme rozpravu o tomto bode.  

- - - 

 

Bod č. 44 

Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bode programu, ktorým je bod 44, a je to 

Prevod pozemkov v katastrálnom území Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

 p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemkov s výmerou 13 m² podľa predloženého návrhu vo vlastníctve mesta 

Košice do vlastníctva SKEBYT za kúpnu cenu 2.132 eur.“ Ďakujem. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 70 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 45 

Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 45, je to Prevod pozemkov v katastrálnom území 

Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 

nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemkov podľa predloženého návrhu, vo vlastníctve mesta Košice do 

vlastníctva CLEANJET za kúpnu cenu 55.700 eur.“ Ďakujem. 

 

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

 

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

 

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

- - - 

 

Bod č. 46 

Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 46 Prevod pozemku pod trafostanicou  

v katastrálnom území Stredné mesto pre VSD, a.s. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa predloženého návrhu pre 

Východoslovenskú distribučnú za kúpnu cenu 5.950 eur.“  

 

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

 

Hlasovanie č. 72 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 47 

Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Viktóriu Dankovú 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 47 Prevod pozemku v katastrálnom území 

Severné mesto pani Dankovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto do 

rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj pozemku o výmere 22 m
2
 vo vlastníctve mesta pre pani Viktóriu Dankovú za 

kúpnu cenu 2.185 eur 26 centov.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 73 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

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

- - - 

 

Bod č. 48 

Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľudovíta Gála a RNDr. Zuzanu 

Gálovú, PhD. 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 48 je Prevod pozemkov v katastrálnom území Severné 

mesto  pre doktora Gála a doktorku Gálovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 

nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj pozemku o výmere 22 m
2
 podľa predloženého návrhu pre doktora Gála  

a doktorku Gálovú za kúpnu cenu 1.514 eur.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 74 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, uznesenie sme schválili. 

- - - 

 

Bod č. 49 

Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jána Radika a manželku Máriu 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Prevod pozemku v katastrálnom 

území Šaca pre pána Radika s manželkou. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 

nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj pozemku vo výmere 18 m² podľa predloženého návrhu pre pána Jána Radika  

a pani Máriu Radikovú za kúpnu cenu 1.168 eur 20 centov.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 75 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 50 

Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Katarínu Jánošíkovú 
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p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 50, je to Prevod pozemkov v katastrálnom 

území Terasa pre pani Ing. Jánošíkovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa do 

nej nikto nehlási ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemku s výmerou 2 m
2
 a s výmerou 113 m² podľa predloženého návrhu, do 

vlastníctva pani Jánošíkovej za kúpnu cenu 6.210 eur.“  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 76 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 51 

Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Danicu Telepkovú a Mgr. 

Máriu Kötelešovú 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 51, ktorým je Prevod nehnuteľnosti  

v katastrom území Košické Hámre pre pani doktorku Telepkovú a magistru Kötelešovú. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa do rozpravy nikto nehlási, ju uzatváram a 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod nehnuteľnosti - priamy predaj pozemku podľa predloženého návrhu, pre pani 

doktorku Telepkovú a pani Máriu Kötelešovú v podiele polovica za kúpnu cenu 

1.290 eur podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 77 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 52 

Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre Daniela Zmija 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 52 Prevod nehnuteľností v katastrálnom území Južné mesto 

pre pána Zmija. Otváram k tomuto rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, uzatváram  

a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod nehnuteľností - priamy predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Košice podľa 

predloženého návrhu pre Daniela Zmija za kúpnu cenu 13.020 eur.“ 

  

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 78 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 53 

Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na Milana 

Grondziho 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod 53 je Prevod časti pozemku registra parcelné číslo 1053 v 

katastrálnom území Ťahanovce pre pána Grondziho. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

Pokiaľ sa nikto nehlási ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu pre 

pána Milana Grondziho za kúpnu cenu vo výške 3.157 eur podľa predloženého návrhu.“ 

Ďakujem. 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 79 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 54 

Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, 

s.r.o. 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod 54 je Prevod časti pozemkov v katastrálnom území Južné mesto 

na Slnečnej ulici pre spoločnosť DERMAKLINIK, s.r.o. Otváram k tomuto bodu 

rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, ju uzatváram a poprosím návrhovú  komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice s výmerou 308 m
2
 a s výmerou 6 m

2
 

podľa predloženého návrhu pre DERMAKLINIK za kúpnu cenu 6.080 eur.“  

 

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

 

Hlasovanie č. 80 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 55 

Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Geralda Tokára 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 55 Priamy predaj pozemku v katastrálnom 

území Severné mesto pre Geralda Tokára. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 

nikto nehlási, ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

priamy predaj pozemku s výmerou 85 m² podľa predloženého návrhu pre pána Tokára 

za kúpnu cenu 6.545 eur.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 81 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatuje, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 

 

Bod č. 56 

Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto medzi mestom Košice a HPK engineering 

a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 56, ktorým je Prevod nehnuteľností v katastrálnom 

území Severné mesto, medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa, formou zámeny. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 

nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku - časti pozemku podľa predloženého návrhu, ako 

vlastníctvo mesta Košice zámenou za časť pozemku - zastavané plochy a nádvoria  

s celkovou výmerou 912 m
2
 ako vlastníctvo HPK engineering, Košice podľa 

predloženého návrhu, s finančným vyrovnaním vo výške 6.718 eur 69 centov  

v prospech mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 82 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatuje, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.  

- - - 

 

Bod č. 57 

Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. Jozefom Kapom a 

manž. Gabrielou Kapovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod 57 Prevod pozemkov v katastrálnom území Košická Nová Ves 

formou zámeny s Ing. Kapom a jeho manželkou z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nehlásite ju uzatváram a poprosím návrhovú 

komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemkov formou zámeny - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m
2
 vo 

vlastníctve mesta Košice a záhrady s výmera 25 m² vo vlastníctve Ing. Jozefa Kapu  

a manželky Gabriely Kapovej podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 83 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 58 

Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. Martinu Mižikovú z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 58, ktorým je Prevod pozemku v katastrálnom 

území Terasa pre doktorku Mižikovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k 

tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, ju uzatváram a poprosím návrhovú 

komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemku s výmerou 141 m² pre pani Mižikovú za kúpnu cenu 10.857 eur podľa 

predloženého návrhu.“  

 

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

 

Hlasovanie č. 84 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

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

- - - 

 

Bod č. 59  

Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Andreu Pakesovú a Ing. Margitu Borovskú  

v rovnakom podiele 1/2 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 59 je Prevod pozemku v katastrálnom území Sokoľ pre 

pani Pakesovú a pani Borovskú v rovnakom podiele 1/2 k celku z dôvodu hodného 

osobitého zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nehlásite, rozpravu 

uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemku - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 313 m² do podielového 

spoluvlastníctva v rovnakom podiele pre pani Pakesovú a Borovskú za kúpnu cenu 

3.443 eur podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 85 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 60 

Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18  

do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov 
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p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 60, ktorým je Prevod voľného priestoru bývalého 

CO krytu v dome na ulici Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena 

spoluvlastníckych podielov. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa do nej nikto 

nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod voľného priestoru číslo 12 až 18 vo výmere 77,25 m² podľa predloženého 

návrhu, v prospech vlastníkov bytov celkovo za cenu 113 eur a 66 centov.“ Ďakujem. 

  

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

 

Hlasovanie č. 86 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 61 

Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s.r.o. v dome na ul. Stará 

baštová č. 7  

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 61 je Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards 

Advertising s.r.o. v dome na ul. Stará baštová č. 7. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

Pokiaľ sa nikto nehlási, tak ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod vlastníctva nebytového priestoru číslo 12 s výmerou 62,49 m² pre nájomcu 

Boards Advertising s.r.o. za kúpnu cenu 21.100 eur.“  

 

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

  

Hlasovanie č. 87 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 62 

Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Elenu Valanskú v dome na ul. Alžbetina č. 29  

 

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 62, ktorým je materiál Predaj nebytového 

priestoru pre nájomcu pani Valanskú v dome na Alžbetinej 29. Otváram k tomuto bodu 

rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

  

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod vlastníctva nebytového priestoru číslo 12 - 4 s výmerou 33,53 m² podľa 

predloženého návrhu pre nájomcu pani Valanskú za kúpnu cenu 22.200 eur.“ Ďakujem. 

  

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 88 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 63 

Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ 

 

p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás stručne informoval o 

svojej činnosti. Mali ste ju dostať elektronickou poštou včera, alebo v priebehu víkendu. 

Takže, telegraficky. Mali sme oslavy Dní mesta Košice, mali sme Deň Európy, 

poklepával sa základný kameň spoločnosti Minebea, bola panelová diskusia Forbsu o 

Košiciach a kraji a jej budúcnosti. Prebieha modernizácia električkových tratí, ako ste si 

všimli, snažíme sa o nej pravidelne informovať. Dni Ukrajiny prebehli úspešne, otvorili 

sme Honorárny konzulát Fínska, Štátna vedecká knižnica oslavovala 70. výročie, mali 

sme prijatia na radnici, zapojili sme sa do projektu čítania rozprávok pre deti. Tento 

piatok začal Art Film Fest, všetkých vás pozývam na niektoré z filmov, ktoré prebiehajú 

na viacerých miestach, za prítomnosti mnohých osobností zo slovenského, či 

zahraničného filmu. Úspešne prebehla Noc múzeí, Cassovia classic, Moriss Cup, 

jazdecké preteky či Štvorylka. S mnohými z vás sme sa zúčastnili na VSE City Run-e. 

Výnos išiel zrakovo postihnutým. Mali sme aj mnoho oficiálnych stretnutí s riaditeľmi, 

starostami a mnoho iných aktivít. Ďakujem pekne za pozornosť, otváram k tomuto bodu 

rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie Informáciu primátora mesta o svoje činnosti od XV. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 89 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 63/1 

Personálne zmeny v Komisii cirkví pri MZ v Košiciach 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod 63/1. Je to doplnený bod programu Zmeny v Komisii cirkví. 

Nech sa páči, máte slovo. Pán poslanec Rusnák. 

  

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia 6. júna som 

bol ako predseda tejto komisie písomne požiadaný našim poslaneckým kolegom pánom 

Jaroslavom Polačekom o členstvo v Komisii cirkvi. Takže, na rokovaní komisie táto 

žiadosť bola prerokovaná, nikto z členov komisie nemal výhrady, takže si dovolím 

predložiť návrh. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných paragrafov 

zákona o obecnom zriadení a paragrafov Štatútu mesta Košice volí za člena poslanca 

Komisie cirkví pri MZ Ing. Jaroslava Polačeka s účinnosťou od 1. 7. 2017. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ospravedlňujem sa, ale pán predseda, tu už, pánovi Polačekovi nič 

nie je sväté. Nech sa páči, budeme hlasovať o členstve pána Polačeka v Komisii cirkví. 
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Toto je naozaj sila! 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach volí za člena Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve 

Košice pána Ing. Jaroslava Polačeka s účinnosťou od 1. 7. 2017.“  

 

p. Raši, primátor mesta: Hlasujte podľa vedomia a svedomia.  

 

Hlasovanie č. 90 - za: 24, proti: 1, zdržali sa: 9 

 

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že sme schválili váš návrh uznesenia. Pánboh pomáhaj. 

- - - 

 

Bod 63/2 

Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany 

zdravia pri MZ v Košiciach 

 

p. Raši, primátor mesta: Máme ďalší doplnený bod 63/2 Zmeny v Komisii životného 

prostredia a energetiky. Nech sa páči, pani poslankyňa. 

  

p. Kijevská, poslankyňa MZ: Pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som 

vám oznámila personálne zmeny v rámci našej komisie životného prostredia, a to na 

základe vzdania sa člena - neposlanca Ing. Šimka a členky - neposlankyne Ing. Ivety 

Ziarkovej z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Raši, primátor mesta: Máme návrh? Nech sa páči, otváram rozpravu. Až k tomu nie je 

žiaden komentár, uzatváram. Nech sa páči. 

  

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

berie na vedomie vzdanie sa členky - neposlankyne Ing. Ivety Ziarkovej a Ing. Igora 

Šimka v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri 

Mestskom zastupiteľstve v Košiciach.“ Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 91 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 64 

Interpelácie poslancov MZ 

 

p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 64 - Interpelácie. Nech sa páči. Ctené dámy, vážení páni, 

máte možnosť podať Interpelácie. Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Prvá interpelácia. Ako bude využívané ihrisku pri Základnej školy Slobody? Bude tento 

rok zabezpečené aj jeho kosenie?  

Druhá interpelácia. Žiadam o opravu prepadnutej cesty pri Strednom odbornom učilišti 
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železničnom. Je tam len značka, je to prepadnuté celé. Žiadam o bezodkladné 

zabezpečenie vyčistenia lokality Majetkár v Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce a aj 

jednotlivé kroky.  

Ďalej. Tretia interpelácia. Žiadam o riešenie bezprávneho stavu rigolu nad Hanojskou  

ulicou, pod Ťahanovským lesom a zariadením Olympia, a  teda vyriešenie spravovania a 

údržby tohto rigolu. Dodnes nie je to učinené. Buď previezť peniaze na mestskú časť,  

aby sa starala ona alebo iným spôsobom.  

Štvrtá interpelácia. Žiadam o riešenie vysporiadania pozemkov v katastrálnom území 

Nové Ťahanovce. Bude mesto podnikať kroky k tomu, aby došlo k vysporiadaniu týchto 

pozemkov?  

Piata interpelácia. Žiadam o komplexnú úpravu zastávky MHD na Hanojskej ulici. 

Žiadam o  úpravu schodiska pod Základnou školou Trebišovská v Mestskej časti Košice 

- Západ. Schodisko je v katastrofálnom stave.  

Ďalej. Šiesta interpelácia. Aké sú plány s obytným domom Sládkovičova 3? Kedy bude 

realizovaná rekonštrukcia? V akom rozsahu a kto ju bude realizovať? Pre koho budú 

byty určené?   

Siedma interpelácia. Bude, a ak áno, kedy asanovaný obytný dom na Hrebendovej ulici, 

na Luníku IX? Koľko rodín sa to týka - osôb? Tohto času byty kto užíva? Koľko ľudí 

tieto byty užíva?  

Ďalej. Ôsma interpelácia. Aké sú plány opráv obytného domu Na Demetri alebo  

obytných domov Na Demetri 1 - 6? Koľko je toho času nájomcov? Koľko užívateľov 

bez platnej nájomnej zmluvy? V akej výške sú dlhy a voči komu?  

Deviata interpelácia. Ako bude mesto Košice riešiť nelegálne osídlenie pri sídlisku 

Luník IX, tzv. Mašličkovo? A ako sa rieši situácia v časti Juh pri Malej stanici 

a nelegálne stavby pri Demetri?  

Desiata interpelácia. Na základe oslovenia obyvateľom Mestskej časti Staré Mesto, 

žiadam o riešenie otázky ponúkania služieb prostitútok, najmä na Masarykovej ulici pri 

pošte a stavebnej priemyslovke, nakoľko je ohrozený mravný vývoj detí. Teda, čo v tom 

mesto podniká a ako to chce riešiť?  

Jedenásta interpelácia. Mestský podnik, mestské lesy, rokoval so Slovenským 

vodohospodárskym podnikom vo veci prevodu cesty okolo Ružiná do správy mestských 

lesov. V akom stave riešenia je tento prevod do správy? A kedy Mestské lesy vyspravia 

výtlky na tejto ceste po zvoze drevnej hmoty?  

Dvanásta interpelácia. V akom stave spracovania projektovej dokumentácie sa v 

súčasnosti nachádza úprava detského ihriska za Bukureštskou ulicou na Sídlisku 

Ťahanovce? A pán primátor, na vás, prebiehajú vaše rokovania so spoločnosťou 

Ludovica Energy vo veci prieskumu na uránové rudy? Ďakujem všetko. 

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážená pani námestníčka, kolegyne poslankyne,  

poslanci, ja ako vždy pošlem e-mailom interpelácie, ale dnes výnimočne si dovolím 

interpelovať poslancov, ktorí nestlačili tlačítko „ZA“, keď som chcel zvolať úplne 

jednoduchú vec, Komisiu dopravy a výstavby, tzn. chcel som aktívne konať pri 

najvýznamnejších veciach, ktoré sa v meste dejú. Tzn. ohľadom parkovania, ohľadom 

kontajnerov. Takže interpelujem všetkých, ktorí nestačili „ZA“, aby mi do 30 dní 

poslali jednou vetou vysvetlenie, prečo vlastne zakazujú konať v riešeniach pre 

Košičanov? Ďakujem. 

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rusnák.  



96 

 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. Ja mám interpeláciu na pána primátora a predmet tejto  

interpelácie je výsadba zelene, vzrastlej zelene, v oblasti mestskej časti - v oblasti 

Káštora bosých karmelitánok. Odovzdám písomne. Ďakujem.  

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová. 

 

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja mám interpeláciu ohľadne opravy 

chodníka na Starej Baštovej, o ktorej sme hovorili pred rokom. Pán primátor si 

zavtipkoval pred Vianocami, že ešte máme pár dní do konca roka. Tak sa to neudialo. 

Ale teraz by som poprosila, okrem teda tých chodníkov, v katastrofálnom stave je aj 

cestná komunikácia. Tam EEI kreslili parkovacie čiary vyslovene na hlinu. Sú tam 30 

centimetrové jamy. Takže  toto je moja prvá interpelácia.  

Druhá interpelácia týkajúca sa cestnej komunikácie. Požiadali ma občania, požiadali ma 

taxikári o vyvolanie jednania s políciou, dopravnou. Či nie je možné naspäť 

presmerovať Pribinovu ulicu tak, ako bola jeden čas presmerovaná.  Pretože autá, teda, 

ktoré sa potrebujú dostať smerom na Drevný trh, Štefánikovu, Puškinovu, Starú 

baštovú, Podtatranského, je jediná možnosť vjazdu. Stojí tam dopravná polícia, autá, 

ktoré odbočujú doľava pri Auparku vlastne stoja za rohom, na Štúrovej, je tak 

nepredstaviteľne! Je tam proste jeden jediný prístup na celú tú stranu. A pritom, pokiaľ 

tá „Pribinka“ bola opačne presmerovaná, nebol problém, pretože sa dalo vojsť z druhej 

strany cez Drevný trh. Nemuselo sa schádzať do veľkej križovatky, okolo mestskej 

krytej plavárne okolo Auparku. Takže poprosím, ja si myslím, že veľmi zjednodušíme 

dopravu všetkým, ktorí proste bývajú v tej lokalite.  

Ďalšia interpelácia sa týka, už som to tu tiež hovorila, je veľký problém myslím, že už aj 

na magistráte máte žiadosť od obyvateľov zo Starej baštovej a zo Štefánikovej - 

obrovská koncentrácia narkomanov, asociálov. Na bývalom ihrisku na Starej baštovej, 

tak isto na mostíku pri vstupe do mestského parku. Býva tam jeden díler, ktorý je v 

podmienke, tvrdí  síce, že nedíluje, ale denno-denne tam aj 50 ľudí za ním príde. Je to 

od rána do jednej hodiny v noci. Je tam nainštalovaná kamera, o ktorej povedali, že ju 

dlho nesledovali, že bola vypnutá. Len tá inštalácia mi trvala s pánom starostom pol 

roka, kým sme to dohodli. A je tam. Takže, ja by som poprosila naozaj o časté návštevy 

polície na Starej baštovej, tak isto na mostíku do parku. Sú tam hluční, injekčné 

striekačky sa nachádzajú všade pri vstupe do mestského parku, v okolí jazierka. 

Prepáčte, ešte sa pozriem, ale myslím si, že to bolo všetko. Ďakujem.  

 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán starosta Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vrátiť k problematike 

rozbitého povrchu asfaltovej vozovky na Ostrovského ulici. To je tá, kde je aj napr. 

Stredná odborná škola na Ostrovského. A je to vlastne verejná komunikácia, ktorá 

potom sa spája s Alejovou ulicou od Železníkov a od Turgenevovej  ulice. Je dlhodobo 

už v zlom stave. Takže, som aj člen rady školy, bolo na mňa toto tiež  ako dané, aby 

som sa nejakým spôsobom tu prihovoril. Takže poprosím, ak bude možnosť, aby sme sa 

tomu venovali.  

A druhá vec, s ktorou som chcel vystúpiť je téma príprava  nejakej vhodnej investície, 

pravdepodobne malo by to byť parkovisko v spolupráci s mestom na pozemku, ktorý 

mesto Košice nadobudlo zámenou od Košického samosprávneho kraja. Je to na Srbskej 

ulici, u nás, na Juhu, vedľa budovy Slovenskej akadémie vied, ktorá tam má svoje jedno  

z pracovísk. A je to veľmi vhodný priestor na to, aby sme tam v tej oblasti Južnej triedy 
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v spodnej časti pomohli poriešiť deficit parkovacích miest. Takže dávam to do 

pozornosti, aby sme sa v tomto roku niečo k tomu urobili a snáď na budúci rok by sa aj 

niečo mohlo udiať, zrealizovať. Všetko.  

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Polaček. 

 

p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja dám svoje interpelácie písomne, e-mailom. 

Budú sa týkať Kosit-u a parkovania. Ďakujem.  

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. Pán starosta Halenár.  

 

p. Halenár, poslanec MZ: Tu poslanec. Ale, tiež budem interpelovať pána primátora s otázkou 

ohľadom vykonania potrebných krokov, pošlem písomne, vykonania potrebných krokov 

pre zabezpečenie stavu, kedy po štyroch rokov, kedy vyprší zmluva s Kosit-om, aby 

mesto bolo prichystané aj na inú alternatívu, než je súčasná. Štyri roky myslím, že bude, 

čo robiť.  

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pán poslanec a starosta Halenár. Uzatváram 

bod Interpelácie.  

- - - 

 

Bod č. 65 

Dopyty poslancov MZ 

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Otváram bod Dopyty. Nech sa páči, priestor na vaše 

dopyty. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Budem mať opäť aj dopyty, takže to oznamujem. 

Pošlem ich e-mailom. Ďakujem. 

 

p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Ak už nechce nikto dopytovať, 

uzatváram bod Dopyty.  

- - - 

 

Bod č. 66 

Rôzne 

 

p. Lenártová, námestíčka primátora: Otváram bod Rôzne. Nech sa páči, pán poslanec  

a starosta Gaj, nech sa páči.  

 

p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel pozvať, vážení kolegovia, na prvý 

júlový víkend, sobota, záverečná etapa Tatranská Lomnica - Štrbské pleso. Kto by chcel 

si zabicyklovať  s „káčerom“ na bicykli, nech sa páči, ste vítaní.   

 

p. Lenártová, námestíčka primátora: Ďakujem pekne za pozvánku. Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja by som poprosil pána hlavného 

kontrolóra, aby pokračoval v tom bode rokovania, čo sa týka hlavnej kontroly alebo 

Správy hlavného kontrolóra, kde som nedostal ešte odpoveď. A sme sa dohodli, že 

dostanem odpoveď k tej ZOO. Takže, ďakujem pekne.  
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p. Lenártová, námestíčka primátora: Nie je to možné v bode Rôzne. Bolo to možné pri bode 

Kosit. Pán poslanec a starosta Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Takže využívam tento bod Rôzne  

k pozvaniu na kultúrno-spoločenské podujatie alebo kultúrno-športové podujatie 

Mestskej časti Košice - Pereš dňa 15. 7. Je to slávnosť Deň Pereša. Môžete sa všetci 

tešiť na tombolu za viac ako 5 tis. eur, tanec pri tyči, hlavná cena skúter. Robíme to 

niekoľko rokov. 15. 7. Mestská časť Pereš. Ďakujem.   

 

p. Lenártová, námestíčka primátora: Ďakujem pekne. Uzatvorili sme bod Rôzne.  

- - - 
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Záver rokovania 

 

Námestíčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová skonštatovala, že program XVI. 

zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Uviedla, že najbližšie sa stretnú na riadnom 

XVII. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2017.  

Poďakovala sa všetkým poslancom za aktívnu účasť na rokovaní, popriala im pekné 

leto, príjemné dovolenky a vyhlásila XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

za ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Pavol Lazúr                 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice                    primátor mesta Košice 
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74 Zámena spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so 

spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa  

74 Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 

68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice – 

mesto o viac ako 50 % z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

75 Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad 

jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

75 Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M + M 

Potraviny s.r.o. 

75 Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom 

revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

76 Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu: 

Revitalizácia parku pri OC Erika, v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

76 Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. 

77 Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve 

MČ Košice – Juh, do vlastníctva mesta Košice 

77 Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach, vo vlastníctve MČ 

Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice 

77 Odplatný prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verejné osvetlenie od 

spoločnosti TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice 
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79 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska 

cesta 

79 Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto 

80 Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej 

súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže 

81 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.9.2016 a súčasne schválenie prevodu 

pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu, rod. Šipošovú  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

82 Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.3.2016 

82 Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.6.2013 v znení uznesenia č. 260 zo dňa 

21.8.2015 

82 Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. 

85 Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice 

86 Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o. 

86 Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. 

86 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Viktóriu Dankovú 

87 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľudovíta Gála a RNDr. Zuzanu 

Gálovú, PhD. 

87 Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jána Radika a manželku Máriu 

87 Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Katarínu Jánošíkovú 

88 Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Danicu Telepkovú a Mgr. 

Máriu Kötelešovú 

88 Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre Daniela Zmija 

89 Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na Milana 

Grondziho 

89 Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, 

s.r.o. 

89 Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Geralda Tokára 

90 Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto medzi mestom Košice a HPK engineering 

a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny 

90 Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. Jozefom Kapom a 

manž. Gabrielou Kapovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

91 Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. Martinu Mižikovú z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

91 Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Andreu Pakesovú a Ing. Margitu Borovskú  

v rovnakom podiele 1/2 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

91 Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 

do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov 

92 Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s.r.o. v dome na ul. Stará 

baštová č. 7 

92 Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Elenu Valanskú v dome na ul. Alžbetina č. 29 

93 Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ 

93 Personálne zmeny v Komisii cirkví pri MZ v Košiciach 

94 Personálne zmeny v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany 

zdravia pri MZ v Košiciach 

94 Interpelácie poslancov MZ 

97 Dopyty poslancov MZ 

97 Rôzne 

99 Záver rokovania 

 


