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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 14. februára 2019 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta 
Košice Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 
 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia otváram III. 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Prosím 
prezentujete sa ešte raz, tí, ktorí nie sú. Ďakujem pekne. Konštatujem, že bolo 
prezentovaných 38 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a teda 
sme uznášaniaschopní. 

- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, program zasadnutia ste 

dostali v pozvánke. Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov alebo ich zástupcov, 
aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Pán poslanec Strojný, to asi je 
príspevok. 

 
Návrhová komisia 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Dobré ránko všetkým. Za náš klub (pozn.: Košickí aktivisti 

a nezávislí) poprosím do návrhovej komisie pána Karaffu.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Dobrý deň. Za náš klub (pozn.: Fungujúce Košice) poprosím pána 

poslanca Filipka. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov ďalšie pripomienky alebo 

iný návrh? OK. Ďakujem. Oznamujem, že na III. zasadnutí mestského zastupiteľstva po 
tom ako budeme hlasovať, bude pracovať pravdepodobne pán poslanec Karaffa a pán 
poslanec... no pán poslanec Vrchota...   

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Navrhujem ešte pána poslanca Berbericha. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda sú ešte nejaké pripomienky? Ak nie, 

prosím, hlasujte, pán poslanec Karaffa, pán poslanec Filipko a pán poslanec Berberich, 
boli navrhnutí do návrhovej komisie. Prosím hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 1 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že na III. zasadnutí mestského zastupiteľstva bude 

návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Karaffa, pán poslanec Filipko, pán 
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poslanec Berberich. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta 
vo vyhradenom v 2. rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy 
k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii 
po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Martin Balčík a Ing. Erich Blanár 

- - - 
 
K programu rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona 369/1910 Zb. o obecnom zriadení 

budeme najprv hlasovať o programe, ako bol uvedený v pozvánke a následne bude 
možnosť tento program v zmysle zákona meniť. Teraz otváram rozpravu k návrhu 
programu, ktorý bol uvedený v pozvánke. Zároveň oznamujem, že z programu 
zasadnutia navrhujem vypustiť materiál pod bodom číslo 8 Návrhy na zmeny 
a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach, z dôvodu nakoľko je potrebné ešte 
dopracovať. Prosím vaše návrhy. Nech sa páči. Pán poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Dobré ráno želám. Doporučujem, aby za bod číslo 7 bol vsunutý bod 

7/1, ktorým by mala byť Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz sa rozprávame o bodoch, ktoré budeme vypúšťať, najprv 

rozprávame o tom v zmysle novej novely zákona, ktorá bola prijatá niekedy pred 
rokom. Najprv diskutujeme o programoch, ktorý sa vypúšťajú alebo menia poradia 
bodov. Pán poslanec, prosím, váš príspevok bude neskôr. Teda pán poslanec Karabin, 
nech sa páči. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som chcel doplniť program. Aj na začiatku ste 

vraveli, že doplnenie programu, teraz ste to poopravili, takže počkám si na doplnenie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ospravedlňujem sa, keď som nebol presný. OK. To znamená, ak 

nie sú vaše návrhy, prosím, aby sme hlasovali o tom, že by číslo... pán Djordjevič, nech 
sa páči. Nevidel som vás. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Nie, ja som sa až neskôr prihlásil, 

lebo som mal stlačený gombík za, ospravedlňujem sa. Takže príjemné dobré ráno 
všetkým a chcel by som dať návrh na vypustenie bodu, ale jeho chcem zameniť, keďže 
sa to týka veľmi rozpočtu, bod číslo 16 Európsky olympijský festival mládeže 
navrhujem vypustiť a navrhujem ho presunúť ako bod 8/2, ale musí sa vypustiť. Keď je 
to len presun, tak potom tiež sa prihlásim ešte raz.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz nerozumiem o čom hovoríme. Presúvame alebo 

vypúšťame? Sú to dve rôzne veci, čiže ak ho chcete...  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ak je možný presun. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Je možný presun, presun je možný, tak ho navrhnite. 
 



3 
 

p. Djordjevič, poslanec MZ: V poriadku. Dobre, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teda ho navrhnite, prosím ešte raz, aby sme si boli jasní. Teraz je 

priestor na to, aby poslanci v rámci pozvánky, ktorá vám bola doručená, rozhodli o tom, 
ktoré body vypustíme, respektíve, ktoré body navzájom zameníme. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre. Takže bod číslo 16 navrhujem zaradiť ako bod číslo 7/2. 
 
p. Polaček, primátor mesta: 7/2. Dobre som rozumel?  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Sú ešte nejaké návrhy? OK. Tak budeme hlasovať o 1. návrhu, čo 

je vypustenie bodu číslo 8, to je Návrh na zmeny a doplnenie rokovacieho poriadku. Kto 
je za to, aby sme tento bod vypustili z rokovania. Prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 2 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje hlasovanie o návrhu pána poslanca Djordjeviča, ktorý 

žiada, aby bod číslo 16 sa posunul alebo premenoval na bod číslo 7/2. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 3 - za: 17, proti: 3, zdržali sa: 18 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh neprešiel, pán poslanec. Na schválenie zmeny poradia 

bodov, pán poslanec, je potrebná nadpolovičná väčšina. Zbytočne to komentujeme. 
Teraz pristúpime k hlasovaniu o vypustení materiálov, resp. o návrhoch na doplnenie 
bodov k pozvánke. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň, dámy a páni. Krásneho Valentína všetkým. Ja navrhujem 

bod 2.1 nášho programu doplniť a to navrhujem z dôvodu, že sme na komisii dopravy, 
výstavby, kde predseda poslanec Igor Petrovčik, jednohlasne dohodli, že dnes zaradíme 
tému Komplexná kontrola stavby IKD a ja tento bod navrhujem poslancom, aby sme ho 
zaradili na bod 2.1 s názvom Komplexná kontrola stavby IKD Košice. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Komplexná, pardon pán poslanec, kontrola stavby. Ďakujem 

pekne. Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja navrhujem pod bod číslo 7.1 doplniť Informácia 

o projekte Národného tenisového centra. Je to téma, ktorá teraz rezonuje dosť v médiách 
a poslanci k tejto téme nemajú informácie, radi by sme počuli tieto informácie od pána 
primátora priamo. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, mohli by sme ho preložiť na 7/3, nakoľko 7/2 pán 

poslanec Djordjevič, aha pardon... Bolo by možno praktickejšie, keď môžem navrhnúť, 
pán poslanec Karabin, aby sme to dali k bodom, kde budeme rozprávať o EYOF. Tie 
body súvisia, nech tá informácia je ucelená. Ak teda by ste súhlasili. Teda EYOF je bod 
číslo 16, tak či by sme to nedali niekde okolo, buď 15/1 alebo 16/1. Nech to je ucelený 
materiál. Lebo to spolu súvisí, teda ak by ste súhlasili. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ja si myslím, že je lepšie dať najprv projekt NTC, nakoľko to súvisí 
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s rozpočtom. Potom budeme schvaľovať rozpočet. Preto aj bol pôvodný zámer 7/2 dať 
EYOF. Takže trvám na svojom Informácie o projekte NTC bod 7.1, pred rozpočtom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Ďakujem pekne. 7/1 teda. Pán poslanec Burdiga, nech sa 

páči. 
 
p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, panie poslankyne, páni poslanci. Dovoľujem si dať 

návrh na doplnenie bodu do časti 12/1 Návrh zmeny a doplnenie programu na zriadenie 
dočasnej Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre usporiadanie vzťahov 
medzi mestom Košice a firmou EEI s.r.o. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Takže za bod číslo 7 navrhujem zaradiť Informáciu 

o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov, ako bod 7/2. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Komisia na ochranu záujmov, verejných záujmov. Ďakujem 

pekne. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Navrhujem doplnenie bodu s poradovým číslom 7.2 Stanovisko 

mestského zastupiteľstva Európskemu olympijskému festivalu mládeže Košice 2021, 
keďže som v predošlej svojej v rozprave, respektíve vo svojom diskusnom príspevku, 
tak isto nespomenul ako pán starosta Karabin dôležitý fakt, že tento bod je nutné 
prejednať pred schválením rozpočtu, v opačnom prípade jasne deklarujeme, že nemáme 
záujem o toto podujatie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ucelená správa je v bode číslo 16, ale 7/2 bod už 

máme. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: 7.3  
 
p. Polaček, primátor mesta: Môžte ešte raz ten názov, aby som ho neskomolil. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Stanovisko mestského zastupiteľstva k Európskemu 

olympijskému festivalu mládeže Košice 2021. Už keď schválime rozpočet bude to 
bezpredmetné vôbec bod 16 preberať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Dobré ráno, kolegovia. Kolegovia, 

chcel by som navrhnúť dva body do programu rokovania. A to bod 10/1 Zmena 
štatutárnych orgánov v príspevkových organizáciách a rozpočtovej organizácie 
zriadených mestom Košice a bod 27/1 Návrh na určenie platu primátora mesta Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovoľte mi najprv, skôr, ako pristúpime k hlasovaniu o vašich návrhoch, ktoré chcete 
doplniť do programu, aby sme hlasovali o pozvánke ako celku. Tak procedúrne to má 
byť správne. Čiže prosím, hlasujme o pozvánke, ktorá bola vám doručená a, z ktorej 
sme už vypustili body, ktoré boli v rozprave povedané. Prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 4 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Program bol schválený v rámci tej prvej časti.  

A teraz pôjdeme postupne bod po bode, ako boli navrhované. Čiže 1. návrh na 
doplnenie bol od pána poslanca Špaka, bod 2/1, ktorý je o komplexnej kontrole IKD. 
Nech sa páči. Prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 5 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  

Ďalej nasleduje návrh pána poslanca Karabina, bod 7/1 Informácia o projekte NTC. 
Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 6 - za: 21, proti: 0, zdržali sa: 17 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod bol prijatý. 

Nasleduje návrh pána poslanca Burdigu, 12/1 a to je Zriadenie komisie k spoločnosti 
EEI a, ktorá bude rozprávať a teda riešiť vysporiadanie sa s touto spoločnosťou. Prosím, 
hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 7 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

Nasleduje návrh pána poslanca Hlinka, bod 7/2, ktorým je Správa z komisie na ochranu 
verejných záujmov. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 8 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

Nasleduje návrh pána poslanca Djordjeviča, bod 7/3 s názvom Stanovisko mestského 
zastupiteľstva k EYOF. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 9 - za: 18, proti: 0, zdržali sa: 21 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh teda nebol prijatý, ale o EYOF 

a o stanovisku budeme rozprávať v bode, ktorý je zaradený v programe.  
Nasleduje návrh pána poslanca Gibódu, 10/1 Zmeny v štatutárnych orgánov 
a v organizáciách mesta. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 10 - za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh prešiel.  

A posledným návrhom je bod číslo 27/1 od pána poslanca Gibódu a to je Určenie platu 
primátora mesta Košice. Prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 11 - za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

To znamená, len to zrekapitulujem. Pán poslanec Špak 2/1, pán poslanec Karabin 7/1, 
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pán poslanec Burdiga 12/1, pán poslanec Hlinka 7/2, pán poslanec Gibóda 10/1 a pán 
poslanec Gibóda 27/1. Tieto body budú zaradené a už sú zaradené v programe, o ktorom 
budeme dnešný deň rokovať. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 1 je Slovo pre verejnosť. Tak, ako máme v rokovacom 

poriadku, potom ako sa priblíži 12 hodina sa k tomuto bodu číslo 1 v zmysle § 36 
Rokovacieho poriadku MZ vrátime.  

- - - 
 
Bod č. 2 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 2. Prosím pána kontrolóra Galla, hlavného kontrolóra, 

aby uviedol Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. Nech sa páči, pán kontrolór. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Dobrý deň prajem. Vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážený pán primátor, na dnešné zastupiteľstvo predkladám jednak Správu o 
činnosti a Správu o výsledkoch kontrol od posledného zastupiteľstva. Jednak aj ročnú 
správu o činnosti. Pre vašu základnú informáciu si dovolím uviesť, že minulý rok sme 
vykonali celkom 31 kontrol v 36-tich subjektoch a od posledného zastupiteľstva sme 
vykonali 2 kontroly. V súčasnej dobe prebiehajú kontroly v Bytovom podniku mesta 
Košice a tiež prebiehala kontrola v Archíve mesta Košice. Kontrola v neziskovej 
organizácii Mestská karta bola prerušená, vzhľadom ku potrebe vyriešiť právne 
záležitosti týkajúce sa samotného výkonu kontroly. Prerušená bola po dohode so 
zakladateľom, szo zástupcom zakladateľa. Okrem toho, čo som hovoril Útvar hlavného 
kontrolóra sa venoval ešte podnetom. Minulý rok sme riešili 9 podnetov zo strany 
poslancov a zo strany občanov mesta. A tieto podnety a samotná kontrolná činnosť 
odhalili nedostatky a boli kontrolné zistenia, ktoré boli zamerané na oblasť verejného 
obstarávania, na oblasť prác vykonávaných mimo pracovného pomeru, na činnosť 
športových klubov na školách, na opravy a údržbu komunikácií tiež na nakladanie s 
majetkom mesta a výkon správy tohto majetku. Všetky kontrolné zistenia boli 
postúpené ďalej príslušným orgánom, s tým, že na odstránenie nedostatkov, ktoré boli z 
zistené kontrolami bolo prijatých celkom 90 opatrení. Okrem toho, v priebehu roka, 
jednotlivé mestské organizácie alebo štatutári, alebo príslušné útvary, boli riešené aj v 
rámci spoločných konzultácií alebo prípadných usmernení zo strany hlavného 
kontrolóra. Dovolil som si, súčasne, ako súčasť ročnej správy, vám predložiť prehľad - 
odporúčaní, ktoré za uplynulé 2 roky som postúpil smerom ku orgánom mesta. Niektoré 
z týchto odporúčanie sa môže opakovať, vzhľadom k tomu, že keď boli  dôležitého 
charakteru, no tak som ich dala aj 2-krát. Dnes ešte mestské zastupiteľstvo sa bude 
venovať aj otázke rozpočtu, viacročného rozpočtu mesta, na roky 2019 -2021, 
programovému rozpočtu na rok 2019. Čo sa týka zostavy rozpočtu: Po legislatívnej 
stránke, po formálnej stránke - zostala prebehla tak, ako mala byť. Navrhnutý rozpočet 
bol v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Z tohto pohľadu 
rozpočet spĺňa všetky požiadavky na to, aby bol prerokovaný. Z môjho hľadiska boli 
síce tam niektoré odporúčania, ktoré sú uvedené v mojom stanovisku; na 2. strane 
odporúčam mestskému zastupiteľstvu, aby bol rozpočet v tejto podobe schválený. 
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Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán hlavný kontrolór, veľmi pekne ďakujem. Otváram rozpravu. 

Nech sa páči. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobrý deň, pán hlavný kontrolór. Mrzí ma, že do dnešného 

rokovania nebol zaradený aj rozsah... rozsah nebol zaradený aj 10. decembra, kde mám 
za to, že nebolo splnené uznesenie, kde sme žiadali prerokovať aktuálny plán zimnej 
údržby v meste Košice pre túto sezónu, so starostami mestskej časti - v tomto to bolo 
splnené - so zaujatím oficiálneho stanoviska vedenia mesta Košice a o záveroch 
rokovania informovať verejnosť. Tlačovka k tomu nebola žiadna. Správcovia bytových 
domov nemali absolútne žiadna oficiálne stanovisko mesta, či majú hrebene pratať, 
alebo nemajú. Dokonca som v priebehu mesiaca január upozorňoval, že na stránke, 
oficiálnej, mesta Košice svieti - alebo je zavesený materiál - s neplatnými údajmi, teda, 
zo starého zákona, ktorý menený ešte v lete, kde sa doslova písalo, že samotný výkon 
zimnej údržby zabezpečujú stavebné bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, 
majitelia, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. A až 29. januára bola táto pasáž z 
plánu zimnej údržby na meste Košice, na webovej stránke mesta Košice vymenená. 
Čiže 20. december a 29. január ja považujem za nesplnenie uznesenia. Ale ak sa 
budeme tomu venovať v najbližšom rokovaní, tak zbytočne. Lebo dneska som vlastne 
povedal to, čo som chcel. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, uzatváram 

rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komiesie: Ďakujem za slovo. Ja som sa ešte hlásil, 

pán primátor. Ja by som chcel reagovať...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, rozpráva bola uzavretá. Na tabuli nikto nesvietil 

v danú chvíľu. Pravidlá platia pre všetkých.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie po 1.) Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2018; po 2.) Správu o činnosti a výsledkoch 
kontrol od XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje 
výsledky z kontrol: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A; Bytový podnik mesta Košice, 
s.r.o., Južné nábrežie 13; Základná škola Kežmarská 28; Zoologická záhrada Košice –
Kavečany, Široká 31; Materská škola Žiacka 18, Košice – Krásna; Psychosociálne 
centrum Löfflerova 2; Základná škola Janigova 2; Základná škola Mládežnícka 3; 
Základná škola Bruselská 18; Základná škola Park Angelinum 8. Po 3.) Stanovisko 
hlavného kontrolóra mesta Košice k Návrhu programu rozpočtu mesta Košice na roky 
2019 - 2021.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 12 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 
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Bod č. 2/1 
Komplexná kontrola stavby IKD Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 2/1 Komplexná kontrola IKD Košice - Námestie maratónu 

mieru - Staničné námestie, predpokladám. Len chcem na úvod povedať, že pán poslanec 
Petrovčik a zároveň predseda komisie dopravy mi doručil návrhy na uznesenia, ktoré 
boli prerokované v dopravnej komisii. Každopádne, pán poslanec Špak ho asi 
predbehol, navrhol tento bod. Tak prosím, nech sa páči, máte slovo pán poslanec, ako 
navrhovateľ.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za to info, lebo nevedel som o tom, že ste chceli tento bod 

navrhnúť. A keďže mi to jednohlasne schválili všetci členovia komisie, tak som ho 
navrhol, aby sa nezabudlo. Možno - keďže nemáme informácie k tomuto bodu, tak ja to 
stručne uvediem. Čo chcem dosiahnuť? Pamätáme si, predpokladám, stavbu Kulturpark,  
kde sme pár mesiacov pred koncom záručnej doby, konečne, pod tlakom na vedenie 
mesta, bývalé, zachránili  1,2 milióna eur tým, že je dodávateľovi stavby sme 
nevyplatili bankovú zábezpeku, alebo záruku. Informácia pre nových poslancov,  
poslankyne - máme tu  posledný rok záruky na našu kvázi  - najväčšiu dopravnú stavbu 
v meste, kde - myslím išlo 40 mil. eur. A keďže túto stavbu poznám  detailne a za 
posledné 3 roky som tam nafotil cez 57 reklamácií - podľa mňa - tak som aj na komisie 
dopravy oslovili kolegov a dávam týmto návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach žiada primátora mesta Košice, aby začal neodkladne konať na príprave 
komplexnej odbornej správy z aktuálneho stavu diela stavby IKD - Námestie maratónu 
mieru - Staničné námestie. Odbornú správu po dôkladnom spoznaní stavu diela žiadame 
pripraviť bezodkladne a tak aby bola podkladom pre prípadné reklamačné konanie. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len dodám, že cieľom mesta je túto stavbu 

skontrolovať. Aj preto, ak sa nám podarí do marca, chcem zmeniť organizačnú štruktúru 
a vytvoriť aj v oddelenie kontroly, nielen oddelenie parkovania, aby sa zaoberala aj 
týmito vecami. Čiže - toľko len z mojej strany. Ak ešte je nejaký návrh do rozpravy. 
/Pánovi poslancovi Petrovčikovi nefunguje zariadenie. Prosím technikov, nech sa na to 
pozrú/. Pán poslanec Petrovčik,  nech sa páči.  

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené 

zastupiteľstvo. Ja sa chcem pripojiť alebo - samozrejme, ďakujem kolegovi, pánovi 
Špakovi. My sme to prejednali na komisii. V plnej miere, všetci členovia dopravnej 
komisie to podporili; všetci 8. prítomní to boli ZA. Takže ja chcem podporiť tento 
návrh. Pretože rovnako si myslím, že je nutná táto komplexná kontrola IKD. Ale 
zároveň chcem pripomenúť, že asi potom na najbližšom rokovaní našej komisie 
dopravy, výstavby, sa budeme zaoberať potom aj ďalšou stavbou, dopravnou stavbou - 
a to vlastne bola MET-ka. Čiže, samozrejme, podobné uznesenie môžete očakávať 
v blízkej dobe aj na túto dopravnú stavbu. Takže navrhujem, ako predseda dopravnej 
komisie, podporiť toto uznesenie.  Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len sa chcem spýtať je tam nejaký termín? 

Alebo je to otvorené? Aby sme to len stihli? V tom uznesení.  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: V texte sa termín neuvádza. Takže, je to bez termínu. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Lebo nikto nevie odhadnúť, ako to dlho bude 

trvať. Bolo by treba to stihnúť tak, aby sme to stihli, všetký náhrady, ak nejaké vzniknú, 
aby sme si ich vedeli uplatniť. Len, aby sme neboli uznesením tlačení do niečoho, čo 
môže byť nereálne. Preto sa pýtam. Faktická, pán poslanec?  

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na tú vašu otázku. Ja si myslím, že nám stačí na 

ďalšom zastupiteľstve oznámiť, že - áno - pustila sa do toho nejaká, možno, pracovná 
skupina, že z dopravného podniku sú vyčlenení ľudia, ktorí to celé prejdú, od nás 
možno nejaký stavebný, dopravný inžinier, aby sme videli, že naozaj sa v tom koná. A, 
že by sme, naozaj, čo najskôr, pripravili materiál voči dodávateľovi, lebo ten je veľmi 
šikovný v odpovediach. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozumieme si teda. Pán poslanec Djordjevič, 

reagujete na koho?  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nereagujem. Je tu veľmi podstatná... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Faktická na koho?  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Na vás. Ďakujem. Mám veľmi podstatnú informáciu. Mi štyria 

ľudia za 5 minút písali, že nemôžu sledovať záznam. Opäť. Pravdepodobne sa zvýšila 
kvalita obrazu a ide to na úkor zvuku. Čiže, platíme za službu, ktorú nedostávame. Keď 
sa dá, nech znížia kvalitu obrazu. Veď nikto z nás nejde na súťaž krásy. Ale nech je nás 
počuť. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, preverte to. Pripadne, znížte kvalitu. 

Ďakujem pekne. Návrhová komisia, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice, aby začal 
neodkladne konať na príprave komplexnej odbornej správy z aktuálneho stavu diela 
Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru - Staničné námestie. Odbornú správu po 
dôkladnom spoznaní stavu diela žiadame pripraviť bezodkladne a tak, aby bola 
podkladom pre prípadné reklamačné konanie.“  

 
Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 13 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 3 
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP 
Košice od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 3 - Správa povereného zastupovaním 

náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MSP od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2018. 
Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poverený náčelník, úvodné slová, vás poprosím, 
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predniesť.  
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Dobrý deň. Vážené mestské zastupiteľstvo, 

vážené vedenie mesta, dovoľte mi, aby som v krátkosti uviedol  správu, ktorú máte pred 
sebou. Jedná o Správu o činnosti Mestskej polície Košice za rok 2018. Táto správa 
obsahuje značné množstvo štatistických údajov, ktoré si  môžete prečítať. K týmto sa 
veľmi nebudem venovať. V krátkosti by som len oboznámil, vzhľadom na to, že je tu 
veľa nových poslancov, že mestská polícia funguje ako poriadkový útvar mesta. Skladá 
sa z 10 policajných staníc s celkovým počtom asi 236 policajtov. Pôsobia v 10  
služobných obvodoch, ktoré viac-menej kopíruje služobného obvody Obvodných 
oddelení Policajného zboru Slovenskej republiky. Naviac máme policajnú stanicu na 
Luníku IX. Čo sa týka samotnej práce za rok 2018, rád by som vypichol len také 
základné a najväčšie problémy, ktoré sme stretávali počas tohto obdobia. Aj v 
súčasnosti - značný problém máme s  obťažujúcim správaním osôb, ktoré sú bez 
domova, ktoré často vyhľadávajú možné vstupy do bytových domov, do rôznych 
kanalizačných šácht, kde obťažujú tak isto ľudí. Toto sa snažíme riešiť rôznym 
vykazovaním, zabezpečením verejného poriadku; ale vzhľadom na možnosti a 
oprávnenia mestskej polície, nie je to také jednoduché. Takže tie naše snahy často 
končia tak,  že vykážeme ich z jedného miesta a vzápätí, po nejakej hodine, alebo 
polhodine máme oznam z inej časti, mestskej časti, alebo sídliska. Ďalším takým 
významným problémom s ktorým sa potykáme je množstvo nelegálnych osád. 
V súčasnej dobe, po krátkej previerke, sme zistili, že v Košiciach existuje cca 17 
takýchto nelegálnych osád s celkovým počtom približne nejakých 920 osadníkov. Čo sa 
týka  bezdomovcov, tam ten počet sa pohybuje od 200 do 350. Ale tí tak isto dosť často 
súčasťou týchto nelegálnych osád. S jednej z problémov, ktorý trápi väčšinu obyvateľov 
mesta je počet vrakov, alebo opustených vozidiel. Tieto sa snažíme riešiť v zmysle 
platnej legislatívy. Ale aj tu si občania musia uvedomiť jednu vec, že existujú tam s 
určité lehoty na výzvy, na vydania rozhodnutia, na možnosti odvolania, doručovacie 
lehoty. Takže väčšinou ten proces rátame, tak že trvá minimálne 60 - 90 dní. Zároveň na 
riešenie týchto problémov máme len 10 miest na určenom parkovisku firmy, ktorá 
zabezpečuje spracovanie nebezpečného odpadu, vo vzťahu k týmto starým vozidlám. 
V minulom období sme riešili alebo sme zistili cca nejakých 240 takýchto starých 
opustených vozidiel. Na základe výziev bolo odstránených nejakých 141 vozidiel a 18 
vozidiel bolo odtiahnutých.  Jedná sa hlavne o vozidlá, ktoré poškodzujú estetický 
vzhľad alebo ohrozujú život, zdravie občanov mesta. Spätou problematikou, ktorá sa 
týka vrakov, je statická doprava na jednotlivých mestských častiach, kde dochádza často 
k parkovanie, ktorá je v rozpore so zákonom. Naša snaha je riešiť hlavne tie prípady, 
ktoré sú vyložene takého arogantného  charakteru, lebo keby sme chceli riešiť každé 
jedno porušenie, myslím, že tých priestupku, ktoré sme na úseku dopravy riešili a ktoré  
boli v minulom období v počte nejakých 25 tis., čo je cez 60 %, by bolo násobne viac. 
Táto problematika  určite trápi hlavne starostov mestských častí ako - ja neviem -Západ, 
KVP-čko, Sídlisko Ťahanovce, Jazero, Dargovských hrdinov. Je potrebné pre 
budúcnosť začať sa možno venovať tejto téme a riešiť aj na úrovni možno nejakých 
zmien dopravného značenia v miestnych poslaneckých zboroch túto situáciu, pretože pri 
oznamoch sme povinní zo zákona vykonávať úkony, ktoré potom často mestskú políciu 
stavajú do svetla  ako vyberača pokút.  Ja zatiaľ len v skratke toto. Pokiaľ budú nejaké 
doplňujúce otázky, rád zodpoviem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. Procedurálny, 

pán poslanec Hlinka? Dobre. Ďakujem. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán primátor mesta. Pozorne som si 

vypočul správu zastupujúceho náčelníka Mestskej polície v Košiciach. Budem sa 
venovať týmto bodom: Na Sídlisku Ťahanovce takmer 2 mesiace nás sužovalo kauza s 
nebezpečným psom Dragonom. Ten je v súčasnosti v Kuzmiciach, v stredisku Animal, 
ale vec je nie  je doriešené ešte stále. Čaká sa stále na rozhodnutie súdu, kde majiteľ dal 
preskúmať námietky voči exekúcii, ktorá prebieha. Ako vieme, je to snáď 1. prípad v 
Slovenskej republike, kde vec - pes - v roku 2017 prepadla v prospech Slovenskej 
republiky. Ďalej - autovraky. Na Sídlisku Ťahanovce sa tomu venujem intenzívne, 
naozaj, niekoľko rokov. Mám otázku na pána zastupujúceho náčelníka mestskej polície: 
Ako stojíme so záchytnými parkoviskami, vlastne? Či sa niečo pohlo vôbec od 
minulého vedenia tohto mesta, aj v rámci záchytných parkovísk pre autovraky. Ja 
chápem, že sú riešení tí vodiči, samozrejme, pokutami atď. ale auto, ktoré nespĺňa 
podmienky prevádzky na cestnej komunikácii, naozaj, STK, emisnej kontroly, nemá na 
parkovacom mieste čo hľadať. Tiež na Sídlisku Ťahanovce napr. máme -ako- vzácne 
parkovacie, každú jednu to miesto jej vzácne. A verím tomu, že v každej jednej 
mestskej časti. S okresnými úradmi trebalo by pritlačiť aj mesto Košice, tak isto - na 
okresné úrady by trebalo pritlačiť, na nich. A jednoducho, aby to netrvalo 3-4 roky, ale, 
aby celkove to riešenie sa trošku pohlo. Áno, sú tam lehoty - do 60 dní, potom sa to 
predlžuje, atď., beriem to. Neraz tieto lehoty vidím za oknom. No ale..  tak jak sa 
hovorí, že sú ľudia a ľudia - a jednoducho môžu aj ignorovať. Ale práve tá 
vymožiteľnosť práva by mala byť trošku lepšia, aj v rámci smerovaná na okresné úrady, 
ktoré tieto problémy riešia. Ďalej - mám tú psíčkarov. Veľmi ťažko je, aby starosta 
spravil - by som povedal - ten taký určitý kompromis. Je medzi mlynskými kameňmi - 
faxujem, emailujem tam - medzi tými, ktorí psov nemajú a medzi tými, ktorí psov majú. 
Chcem vytvoriť podmienky aj tým, ktorí psov majú. Čiže schránky, pomôcky, aby 
dostali aj z dane za psa atď. Ale jednoducho je už vrcholom, ako naozaj vrcholom, keď 
prejdem napr. okolo Maďarskej ulice a hanbím sa, ako starosta mestskej časti, že celý je 
od výkalov. To fakt, nechcem sa teraz baviť tu o výkaloch, ale naozaj, je to spojené s 
tým že vlastne tí majiteľa psov musia dbať na to - a vykonáme, naozaj aj represívne 
opatrenia s mestskou políciou. Preto vás žiadam pán náčelník, zastupujúci náčelník 
mestskej polície - pán primátor, poprosím, aby som dokončiť - vás poprosím, aby ste sa 
vyjadril vlastne, či je možné robiť obhliadky, vlastne, starosta napr. poslanci atď., aby 
sme urobili aj nejaké takéto represívnejšie akcie voči...  

 
p. Polaček, primátor mesta: 3 minúty. Zoberiete si 2 príspevky? Zapojte ešte pána poslanca.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže vlastne chcem sa opýtať 

zastupujúceho náčelníka mestskej polície, či je možné robiť takéto represívnejšie akcie 
v mestských častiach, smerované práve ľuďom, ktorí sú - nazvime to neprispôsobiví - 
v tejto oblasti starania sa o psíkov a sužujú život ostatným slušným občanom. Ďalej, 
chcem sa spýtať na osady. Máme osadu Majetkár. Budeme riešiť problém, pán 
primátor, a to je odpad, ktorý je práve v lese. Do júna, eventuálne, je rozhodnutie 
Okresného úradu, ktoré mám v ruke, že ten odpad má byť vyprataný. No nájsť spôsob 
toho vypratania - som zvedavý ako sa nájde? A chcem vedieť, že či vôbec nejaká osada 
vôbec tu v Košiciach bola doriešená a tí ľudia, tí osadníci sa vrátili do  svojho trvalého 
pobytu? Čiže bola zlikvidovaná. A toto ma veľmi zaujíma. Či len  vlastne chodíme tam  
monitorovať alebo či aj ten problém, tých Košičanov riešime? Lebo tie osady sa 
rozširujú ďalej. Máme osadu na Majetkári, máme tam 5 obydlí. A jednoducho, majú aj 
nájomný vzťah nejaký. Čiže majú nejaké papiere v ruke; a dokonca nájomný vzťah sa 
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dá dohodnúť aj ústne, keď o to ide. Takže to sú tie veci, ktoré som sa chcel aj v 
otázkach opýtať tak, aby mi odpovedal pán zastupujúci náčelník mestskej polície. Inak, 
chcem sa poďakovať pánovi Geršákovi z Mestskej polície Sídliska Ťahanovce, že úzko 
spolupracuje. Dennodenne sme spolu. A dá sa povedať, že pomohol mi poriešiť aj toho 
psa Dragona. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Skúsme tak, že urobíme si kolečko - 

zapisuje si pán náčelník. Tých otázok bolo, pán poslanec veľa. Čiže, ja len tie, čo som 
zachytil - ten odpad v lese. Je to v riešení. Je mojim záujmom, aby sme vyčistili všetky 
tie chodníčky, všetko to, čo tam nepatrí. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Chcem nadviazať na to, čo hovoril môj predrečník, pán 

starosta a poslanec, pretože s mnohými vecami môžem podstate aj súhlasiť. Nad rámec 
toho by som chcel ale otvoriť jednu otázku a to je organizácia a príprava majstrovstiev 
sveta v ľadovom hokeji v máji tohto roku v našom meste. Takže chcel by som dal do 
pozornosti mestskej polícii, aby nás informovala, akým spôsobom bude zabezpečená 
zvýšená kontrola a hlavne ochranná pohybu obyvateľov a návštevníkov v okolí Steel 
Arény, ďalej v okolí Kulturparku, kde má byť zhromažďovacia a Fun Aréna - teda 
priestor pre zábavu. Pretože sú to lokality, ktoré sú v tesnom susedstve s obytnými 
domami. V 1. prípade je to Jánošíkova - Žižkova ulica. Tí obyvatelia v priebehu tých 
zhruba troch týždňoch sa potrebujú aj dostať k svojim obydliam. Čiže bude treba 
zabezpečiť aj hliadkovú, ale aj usmerňovaciu činnosť, zrejme, samozrejme za štátnou 
políciou a dopravným inšpektorátom. A tak isto v tej zóne Kulturparku, a okolie, vieme, 
že sú tam malometrážne byty, ale aj iní  obyvatelia tam bývajú v ďalší domoch. Takže 
chcem dať do pozornosti to, aby sme boli o tomto nejako zvlášť  informovaní. Pretože 
na nás sa budú - a na mňa tiež, určite obyvatelia z tohto okolia obracať. A čo sa týka 
ešte odstraňovania vrakov, aj ja môžem potvrdiť, že ten systém a spôsob tak ako to 
doposiaľ mesto Košice má zabezpečené je nevyhovujúci. Je to dlhodobý problém. 
Takže poprosím, alebo požiadam, nielen náčelníka, povereného, ale aj vedenia mesta, 
aby s touto záležitosťou, podľa možností hľadalo nejaký dobrý výsledok spolupráce 
medzi štátnou správou. Pretože to jedno s druhým súvisí. A chcem poďakovať mestskej 
polícii Stanici Košice - Juh za veľmi dobrú spoluprácu. A môžem povedať, že je tá 
spolupráca každodenná. Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Čo sa týka majstrovstiev sveta, 

v súčasnosti sa spracováva bezpečnostný projekt, ktorý rieši všetky - aj tieto ulice, ktoré 
ste spomenuli. Na chod mestskej polície bolo kvôli majstrovstvám sveta vyčlenených 
cca 250 tis. eur, ktoré súvisia s nadčasmi, ktoré budú musieť v rámci tohto 
bezpečnostného projektu - Mestská polícia - bude musieť znášať. Tzn., je to v riešení 
a je to aj súčasť dnešného rozpočtu, o ktorom budeme rozprávať. Čo sa týka 
autovrakov, je to odpoveď aj na pána poslanca Ihnáta. My tu máme tých problémov 
niekoľko. Tie autovraky si uvedomujeme. My dnes máme problém, kde parkujeme 
autobusy. My nemáme ani plochu na naše vlastné autobusy. Čiže je to veľký problém. 
Hľadáme spôsoby. Treba sa s tým určite vysporiadať. Treba to brať ako výzvu, ktorú 
beriem. Nech sa páči, faktické: pán poslanec Vrchota, nasleduje pán poslanec Rovinský.  

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za  slovo pán primátor. Ja som 

len chcel upozorniť pána poslanca, kolegu Ihnáta, nič v zlom ,ale došlo k zmene 
legislatívy - pes už nie je vec. A teda - zviera nie je vec. Ďakujem pekne. Len toľko som 
chcel.  
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. Pán poslanec Ihnát. Mám tú 

informáciu, že je problém s hlasovacími zariadeniami sa prihlasovať to diskusie.   
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja by som poprosil...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, sekundu. Prosím, skúste si - zasuňte si všetci karty 

poriadne, kvôli kontaktom. To je jediný dôvod, prečo vám niekedy niečo zahapruje. Pán 
poslanec Rovinský, ospravedlňujem sa za čas, ktorý som zobral. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som poprosil pána Ihnáta, aby nás 

pravidelne informoval, ako sa má Dragon. Či papá, kaká, atď. Ďalšia ulica - pripájam sa 
ku výzve obyvateľov Maďarskej ulice, aby psie exkrementy sa snažili odpratať. A 
ďalšia vecná pripomienka - pán poslanec, záchytné parkovisko nie je na to, aby sa na 
ňom odkladali vraky. Čiže, možno je to len terminologickej problém. Váš. Ale záchytné 
parkovisko slúži na iný účel. Nie na to, aby sa na ňom ukladali vraky. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, asi reagujete na pána 

poslanca Hlinku...  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Nie, nie, nie. Na pána poslanca Rovinského budem reagovať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nemôžete. Faktická na faktickú nie. Nasleduje pán poslanec 

Lörinc, nech sa páči v diskusii. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi  pekne. Ja nechcem veľmi zdržovať, lebo kolegovia 

už povedali, ale zaujíma ma - keďže tá odstavná plôch, ktorá má momentálne veľkosť, 
pre mesto Košice, 10 miest, kde odťahujeme tie autovraky; a viem, že v minulosti už 
bola vyvíjaná aktivitu na komisii výstavby, v minulom volebnom období, tak chcem sa 
spýtať či máme nejaký obraz alebo nejaký dátum od vedenia mesta, kedy by sa mohla 
táto plocha navýšiť? Či už boli vytipované nejaké nové odstavné plochy, kde by sme 
tieto autovraky vedeli dávať?  Lebo 10 miest na mesto Košice je skutočne málo.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec,  nové vedenie sa ešte touto politikou nezaoberalo. 

Bude to súčasťou vedenia porady primátora. Treba sa s tým začať zaoberať. Nedokážem 
odhadnúť, aký čas nám treba na to. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. To je procedúra?   

 
p. Ihnát, poslanec MZ: No, ja som... Nie procedúra, ja som sa prihlásil do diskusie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prihláste sa do diskusie. Nasleduje do diskusie pán 

poslanec Djordjevič. Nech sa páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak ja budem mať teda otázky nie k vedeniu 

mesta, ako niektorí predrečníci, ale priamo k pánovi poverenému náčelníkovi mestskej 
polície. Iba 2 otázky. Číslo 1 - či mestská polícia disponuje funkčným technologickým 
systémom na overovanie oprávnenosti parkovať v zónach plateného parkovania. To je 
otázka. Lebo ja osobne mám pocit, že kontrola sa nevykonáva. Dokonca mám 
informácie, že hliadky nechodia na miesto ani na základe telefonických podnetov. 
Otázka číslo 2 - či sa aj naďalej bude tolerovať parkovanie na chodníkoch? Napr. ako 
pri Tabačke, alebo na Magurskej ulici, oproti OC Lipa, ktoré je v rozpore s platným 
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VZN číslo 157. Stále sa to toleruje, parkuje sa krížom krážom; a pritom koncepcia 
parkovania vznikla aj preto, aby parkovanie bolo regulované. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Nasleduje pán poslanec Lipták. Pripraví sa pani 

poslankyňa Kovačevičová a následne pán poverený náčelník odpovie na otázky. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ja sa budem vyjadrovať k správe 

mestskej polície. Priznám sa, ja osobne som s činnosťou mestskej polície nie veľmi 
spokojný. A poviem to na jednom konkrétnom príklade, ktorý sme riešili aj na komisii, 
riešili  sme ho aj na mestskej polícii a stále nič sa nedeje. Na Považskej 41 - ubytovňa,  
ktorá je teraz nefunkčná, ale ktorú veľmi radi využívajú bezdomovci na to, aby tam 
prespávali. Majú tam urobené svoje brlôžteky, periny ponosené a kadečo. Tento stav 
trvá od 10. mesiace roku 2017 a priznám sa, ja som čakal rok, či sa niečo k tejto veci 
stane; pretože to miesto krásne vidno aj z hlavnej cesty. Tzn., všetky motorizované 
hliadky mestskej polície, ktoré chodia okolo, tak to krásne vidia. Nestalo sa nič. Tak po 
roku som navštívil osobne mestskú políciu, tu, v Bielom dome doniesol som ich 
fotografie z daného miesta a žiadal som ich aby vyzvali majiteľa, aby vykonal nápravu. 
Pretože tie bezdomovci prespávajú na balkónoch, prespávajú pod balkónmi, medzi 
kríkmi atď. Všetci tu majú veľa rečí, ako tu bojujeme proti asociálom, ale keď prídete 
na reálnu vec, tak zistíte, že sa vôbec nič nedeje. No a po mojej návšteve v 10. mesiaci 
2018, čiže po roku, sa nestal taktiež nič. Takže na komisii životného prostredia a 
verejného poriadku 5. februára tohto roku sme opäť riešili to isté. Opäť som mestskej 
polícii odovzdal tie isté fotografie a opäť sa nič nestalo. Takže ja sa pýtam, že - treba 
čakať ďalších 16 mesiacov?  Alebo či konečnú mestská polícia začne niečo robiť? 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň prajem všetkým. Takže ja by som sa tiež veľmi 

rada vyjadrila k týmto vrakom, ktoré  riešime. Riešime ich aktívne aj v mestskej časti 
Košice - Nad jazerom, za  čo chcem poďakovať aj veliteľovi našej stanice. Ale pokiaľ 
nenarastie počet miest na odkladisku, keďže sme počuli, že tých miest je len 10,  tak 
nikde sa ďalej neposunieme. V meste Košice je možno dokopy nejakých 200 áut, ktoré 
nespĺňajú technické možnosti prevádzky. Takže chcela by som apelovať na vedenie 
mesta, aby ten počet miest na tých .. na to odkladisko tých nefunkčných áut sa určite 
navýšil, pretože potom tieto nefunkčné motorové vozidlá, kde si majitelia neplnia svoje 
povinnosti, trčia v mestských častiach aj niekoľko rokov. Riešime tie autá aj 3-4-5 
rokov; a samozrejme, musím ešte raz upozorniť na množstvo prieťahov v rámci 
Okresného úradu. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poverený náčelník. 
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Ďakujem za slovo, pán primátor...   
 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte vás na sekundu preruším. Pán Rovinský má faktickú k pani 

Kovačevičovej.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Nie. Ku pánovi Liptákovi.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ale, už nie. Nech sa páči.  
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p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Čo sa týka otázok pána poslanca Ihnáta,  

nebezpečný pes. S touto problematikou sme sa zaoberali skoro 2 roky, kde došlo k 
viacerým útokom či na iných psov, či na ľudí. Ťahanice vo vzťahu aj s Okresným 
úradom až nakoniec vzniklo rozhodnutie, ktoré rozhodlo o tom, že pes bude odobratý. 
Pán poslanec Ihnát preto hovoril o veci - o psovi ako o veci, pretože začala sa to 
niekedy v roku 2017. Nakoniec to skončilo tak, že toho psa nemal kto odobrať. Myslí, 
že bol odobratý až následne, keď bol 3 dni sám, na to, že bol ten daný majiteľ toho psa 
hospitalizovaný v nemocnici. Takže strašne zavýjal v bytovom dome a myslím, že to 
riešila až štátna polícia a umiestnila ho do útulku. Čo sa týka vrakov a záchytných 
parkovísk, pán Rovinský dobre poznamenal - záchytné parkoviská - pokiaľ riešime 
prípad ako teraz - riešime trebárs na Severe, zhorelo motorové vozidlo a svojim 
estetickým vzhľadom  a stavom ohrozuje život, zdravie - možno detí, ktoré by si mohli 
do toho vliezť a urobiť si ublíženie na zdraví,  tak sa to snažíme riešiť aj za  poviem - 
hranicou zákona, tak, že odtiahneme na parkovisko, kde trebárs odťahujeme vozidlá, 
ktoré porušujú podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách. Ale nie je to 
riešenie, ktoré je v súlade s zákonom. Takéto motorové vozidlo by malo byť odstavené 
na určenom parkovisku. To určené parkovisko musí spĺňať podmienky EIO. V 
predchádzajúcom roku na  komisiách boli riešené snahy mesta zriadiť takéto 
parkovisko. Mám pocit, že to stroskotali na tom, že zákon toto mestám a obciam 
neumožňuje. Lebo určené parkovisko má vlastniť firma, ktorá tento odpad 
znehodnocuje, v podstate ho likviduje. Je pravda, v súčasnej dobe, čo sa týka životného 
prostredia, myslím si, že fungujeme veľmi dobre a tie rozhodnutia z mesta idú veľmi 
rýchlo. Čiže po tejto línii tie vraky vieme odstraňovať ďaleko rýchlejšie a jednoduchšie 
ako s Okresným úradom, kde u toho vraku sa vyžaduje, že nespĺňa podmienky 
prevádzky na pozemných komunikáciách v zmysle o cestnej dopravy. Takže pán Ihnát 
má pravdu, že trvá to často dlho a je problém s doručením, s fikciou doručenia a 
zbytočne nám to sťažuje čas; Odpovedáme ľuďom, ktorí očakávajú riešenia do dvoch, 
troch dní, aby to vozidlo bolo upratané a aby mali miesto na parkovanie. Poviem 
pravdu, vyvíjame maximálnu snahu na to, aby sme tieto vozidlá z tých parkovacích 
plôch a verejných priestranstiev odstránili. Psíčkari - kontrola exkrementov. Na základe 
nálezu a rozhodnutia prokurátora mestská polícia nemôže vystupovať a plniť úlohy v 
civilnom odeve. Čiže ako náhle ten občan vidí, že je tam pešia hliadka, tak on ten 
exkrement vezme aj do holej bez sáčku a ho upratá. Ale, keď tam tí mestskí policajti 
jednoducho nie sú, súhlasím - veľká väčšina tých psíčkarov nefunguje tak, ako by mala 
fungovať. V minulosti boli využívané takéto inštitúty a že v miestnych poslaneckým 
zboroch boli vytvorené nejaké hliadky, ktoré si urobili tak rannú prechádzku, alebo 
poobedňajšiu prechádzku, keď sa venčia psíci, a na základe ich oznámení potom hliadka 
na mieste - lebo tam je potrebné zadokumentovať, že takýto priestupok sa stal - na 
základe toho postihovala nedisciplinovaného psíčkara. Tento inštitút je možné využiť na 
všetkých mestských častiach, určite. V tomto nám ešte troška možno pomáhajú 
cyklohliadky a hliadky, ktoré majú tie elektrické kolobežky, často si ten psíčkar 
nevšimne, lebo jednak sú tichí a veľmi rýchlo sa dokážu presúvať v priestore. U týchto 
problémov, by som povedal, že hlavný problém je istý druh takej občianskej statočnosti 
nás všetkých, aj obyvateľov mesta, ktorí by pri takýchto konaniach mali poskytnúť 
možno oznámenie a nejakú svedeckú výpoveď, ktorá by bola obsahom spisu  
týkajúceho sa objasňovania daného priestupku a následne postihu toho psíčkara. Toto sa 
nám deje vo veľmi málo prípadoch. Osady - to je Majetkár, čo sa týka Ťahanoviec. 
Vravím, tých osád je asi 17 s 920-timi občanmi. Sú to občania, ktorí sú sociálne 
odkázaní a akejkoľvek sankcie sa míňajú  účinku. Skôr to končí na tom, že mesto potom 
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sanuje exekútora za platby, za administratívne činnosti, ktoré tento vykáže. Ale v 
podstate tomu páchateľovi alebo protiprávneho konania jednoducho neublíži. Skôr 
ublíži mesto tým, že čerpe z rozpočtu mesta. ,Čo sa týka pána Hlinku .. (môžem 
pokračovať, pán primátor?)  - Čo sa týka pána Hlinku . 

 
p. Polaček, primátor mesta: Zodpovedzte všetky otázky, prosím. 
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Majstrovstvá sveta v hokeji 2019. Steel 

Aréna, Kulturpark, K uvedeným existuje bezpečnostná skupina. Včera bolo zasadnutie 
bezpečnostnej skupiny -  pán generál Ábel, to je bývalý viceprezident Policajného zboru 
a pán Gračik,  ktorí spracovávajú bezpečnostnú dokumentáciu aj pre Košice aj pre 
Bratislavu. Na tejto bezpečnostnej komisii sa zúčastňujú - krajský riaditeľ, členom som 
aj ja, ďalej krajskí hasiči, civilná ochrana, krajský expertízny ústav vo vzťahu k 
pyrotechnickým prehliadkam. V podstate všetky útvary, ktoré majú čo hovoriť do 
budúceho priebehu realizácie týchto majstrovstiev sveta. Na uvedené podujatie budú 
spracované dopravné projekty. Čiže - v skratke - nevravím, že to bude už istá 
informácia, ale okolie Kulturparku, napr. bude uhradená dvojitým plotom bude tam 
zabezpečená ochrana bariérami, ktoré dodá diaľničná spoločnosť, vzhľadom na ochranu 
proti teroru. S tým, že celý spodok toho podzemného parkoviska bude uzavretý; tak isto 
kvôli ochrane a bude zosilnené a vystužené. Ráta sa tam počtom až do 8 tis.. Predpoklad 
je, že vstup bude zdarma. Bude sa chodiť cez rámy, v podstate na kontrolu 
nebezpečných vecí, aby  nedochádzalo k prenášaniu nejakých nebezpečných vecí do 
tohto priestoru. Pre nás tam vyvstáva 1 problém, že predpokladáme, že keď - myslím, že 
o jedenástej má byť koniec, že sa prestane predávať, vypratanie celé by malo byť do 
polnoci. Predpokladáme, že tam určite nastanú problémy oznamami občanov vo vzťahu 
k narušeniu verejného poriadku, nočného kľudu, ktoré síce nie je zadefinované v 
zákone, ale jednoducho budeme určite vysielaní, tak isto aj štátna polícia na riešenie 
týchto problémov. V súčasnej dobe, musím podotknúť ešte jednu vec, neviem, či pán 
starosta o tom vie, dnes prebieha pracovná porada, konanie ku schváleniu tzv. 
stanového mestečka, ktoré by malo byť areáli obchodnej školy. Mám informáciu, že 
zásadne voči tomu vystupuje aj Policajný zbor. Myslím si, že názor mesta je taký  istý, 
aby tam nič také nebolo. Pretože je to v blízkosti obytných budov, bytoviek. Čiže 
predpokladáme, že keď tam sa vrátia zväčša mladí, keď tu bude stanové mestečko, 
mierne podgurážení, do toho stanového mestečká, tak tam do rána nebude pokoja a 
bude dochádzať k rôznym výtržnostiam, narušovaniam verejného poriadku, rušenie 
nočného pokoja ,takže tak. Čiže na všetky tieto činnosti budú spracované bezpečnostné 
opatrenia vo vzťahu k doprave  a verejnému poriadku. Mestská polícia ráta s denným 
nasadením nad rámec asi 50 príslušníkov, s tým, že sa budú točiť v jednotlivých 
takýchto zmenách, podľa toho, že koľko bude zápasov. Tých zápasov, má byť 
minimálne 2 - 3. Vraky - pán Hlinka, hovorí, že je treba vymyslieť nový systém; Systém 
je možno vymyslieť iný, možno navýšiť alebo zriadiť rozšírenie do tých parkovacích 
miest, na určenom parkovisku. Len tam si to vyžaduje, aby to odpovedalo aj plochou - u 
tejto firmy. Čiže my sme zháňali aj ďalšie firmy v rámci Košického kraja dokonca. Ale 
do tejto problematiky, aby niekto zriaďoval určené parkovisko kvôli likvidácii starých 
vozidiel, nechce nikto ísť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Všetko? 
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Pán Djordjevič - mestská polícia disponuje 

dokonca dvoma funkčnými systémami. Jeden je systém EEI-čka, a druhý je systém 
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Mestskej polície - MP manažér, ktorý obsahuje univerzálny platobný portál; sme 
schopní kontrolovať rezidentské parkovanie, sme schopní kontrolovať platené 
parkovanie a všetky tie možné platby, ktoré umožňuje daný systém. Je to plne 
konzistentné a vieme odkontrolovať každé jedno vozidlo.  Vážne. To, či sa kontroluje - 
musím povedať jednu vec - som to spomínal už predtým, že problém statickej dopravy 
nie je taký jednoduchý. A už som to vravel aj na iných fórach, že pokiaľ mestá ako 
Košice a Bratislava a ďalšie väčšie mestá, nezískajú - hlavne mestské polície 
oprávnenia, ktorými zatiaľ disponuje iba štátna polícia - jedná sa o objektívnu 
zodpovednosť za dopravné priestupky v statickej doprave, zabezpečiť kontrolu - 
absolútnu kontrolu v takýchto veľkých oblastiach je skoro nemožné. Tým pádom by 
sme nerobili nič, len parkovaciu službu. Ďalší problém, ktorý je tu vytknutý - 
parkovanie na chodníkoch. Súhlasím s tým, že je to v rozpore aj so zákonom. Prečo? 
Pretože tam, kde sú zriadené rezidentské zóny, je veľmi možné parkovať len na 
miestach, ktoré sú na to určené. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán náčelník, odpovedajme len na otázky, ktoré boli položené 

verejne.   
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Bola položená...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vy diskutujete a my nevieme o čom. Čiže nie. Len tie, ktoré boli 

položené verejne, prosím. 
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Tam bola OC Lipa a Magurská a Tabačka. 

Tí ľudia tam boli zvyknutí parkovať aj predtým a tým, že vznikli zóny, ten počet 
parkovacích miest určite ubudol. Pretože aj pri vyznačovaní parkovacích miest na 
chodníkoch musí platiť a dodržiavať sa ten, ktorý to zriaďuje - nejaké Slovenské 
technické normy, ktorá hovorí o tom, že musí ostať jeden a pol metra na chodníku. Tým 
pádom tam tie parkovacie miesta maľovanie boli mi toto riešime - poviem pravdu - 
hlavne na oznámeniach.  Lebo často to končí tak - nebudem nič zastierať, že stojí tam 
30 áut, jeden dostane pokutu - lebo stojí na zeleni - a povie že: „a čo tých 30 ďalších 
aut?“ Tým pádom máme 30 ďalších priestupcov. Keby sme tak postupovali, mestská 
polícia nie je schopná riešiť parkovanie pokutami. Lebo tak, ako som povedal, že 25 tis. 
priestupkov, tým, že sme ohľaduplní,  keby sme ich  chceli riešiť tak, že ozaj zákonne,  
všetko, čo ex offo zistíme, by ich bolo násobne viac!. Ale parkovanie neporiešime. Pán 
Lipták - Považská 41, bezdomovci. Ústava zaručuje všetkým ľuďom voľný pohyb. A 
mestská polícia nedisponuje oprávneniami, ktoré by sme vedeli tých ľudí niekde  
umiestniť, natrvalo vykázať alebo chodiť za nimi. Si myslím, že to nie je prácou 
mestskej polície. A spratávať rôzne ležoviska. Väčšinou toto riešime tak, že 
oznamujeme mestskej časti, aby tieto ležoviská spratala,  ale s tými ľuďmi, jednoducho, 
často nie je rady. A vymožiteľnosť vo vzťahu k sankciám, je nepoviem, že blízka nule, 
ale nulová. A ešte jedna vec. Každý jeden - aj to vykazovanie z tých priestorov, väčšina 
tých veci, alebo ich presúvanie do iných lokalít, hraničí s trestným činom, ktorým 
policajt by sa dopustil zneužitia právomoci verejného činiteľa. Ďalšia otázka to bola od 
pani Kovačevičovej - určené parkovisko - myslím, že to som zodpovedal aj v tom 1. 
bode. Je na meste, či možno osloviť ďalšie firmy, ktoré si zriadia určené parkovisko a 
tým pádom tých vozidiel tam bude viac. Pozor na to - ja si myslím, že keby sme mali aj 
50 miest, veľmi rýchlo by sa zaplnili. A tie problémy vo vzťahu k občanom by ostali. 
Lebo stále nejaký vrak ostáva. Dneska je jednoduchšie si kúpiť auto, ako nájsť miesto 
večer na parkovanie.   
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. S faktickými pán poslanec Löric, Špak, 

Lipták. Nech sa páči.   
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som, aby sme 

sa začali baviť aj o riešeniach. Lebo všetci veľmi dobre vieme popísať problémy, ktoré 
nás trápia v meste Košice. A chcel by som len dať do pozornosti, keďže to smerujem 
k riešeniu, že nikto nevie lepšie, kde je ten exkrement, ako majiteľ toho psa. Lebo ten je 
presne pri čine. A tam vidím nedostatočnú uvedomelosť tých majiteľov psov a 
občiansku zodpovednosť. Ako pozitívne príklad by som dal mesto Ljubljana, ktorá 
spustila v roku 2016 kampaň, ktorá sa nazýva „Človek, čuvaj svoje mesto“ – čiže, 
človek, staraj sa o svoje mesto. A informačnou kampaňou za sociálnu zodpovednosť, 
mesto vzdeláva svojich ľudí vo viacerých oblastiach. Napr. aj zber exkrementov a 
sociálna oblasť - bezdomovci atď. atď. Čiže doslova vyzýva ľudí, aby si neničili svoje 
prostredie, v ktorom žijú, aby bol zodpovednejší. A druhú vec, ktorú chcem dať do 
pozornosti. Vo väčšine miest narážame... (pozn.: zaznel zvukový signál) ...môžem si 
zobrať druhú? Či?   

 
p. Polaček, primátor mesta: Do diskusie. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Dobre.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.   
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať pána Suchého, 

lebo mám taký pocit, že tá práca starostu je naozaj vzácna a potrebuje mať čas na to, 
aby sa venoval významným veciam. Tak sa chcem  opýtať, či naozaj je nutné, aby sa 
zapájal vôbec do nejakého sledovania vrakov? Či by to nemohla naozaj mestská polícia 
vo svojej réžii? Či potrebujete na to pomoc starostu, ktorý sa má venovať naozaj 
významnejší veciam. Ďakujem. 

 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Môžem odpovedať? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.  
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Suchý, ja som vôbec 

nehovoril vo svojom príspevku - ani rok a pol vôbec to nehovorím, aby ste riešili  
bezdomovcov! Ja stále riešim - rok a pol to, aby ste riešili ten bordel - ten neporiadok, 
ktorý je na tomto súkromnom pozemku, ktorý vidno z verejnej ulice, ktorí vidia všetci. 
Žiadal som vás, aby ste ich vyzvali, aby ho odstránili! Aby sa začalo voči nim konať 
ako zdroju znečistenia. Nikoho som neposielal, aby ste riešili  bezdomovcov. Takže sa 
tu pletú 2 veci, ktoré ja vôbec neriešim. A 2. vec - len doplnok - súhlasím s tým, čo 
povedal Laco Lörinc - a možno tie občasníky mestských častí by sa mali trošku 
preorientovať iným smerom, čo sa týka do osvety, atď. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poverený náčelník, tie tri faktické zodpovedajte.  
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Pán Špak - mestská polícia má evidenciu 

vrakov. Poviem - tipnem – 95 - 99 %. Čiže my vieme o každom jednom vraku. Len 
máme problém s tým, že tým, že tým, že môžeme iba 10 vozidiel umiestniť na to určené 
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parkovisko, z tých vozidiel, ktoré my si vedieme v tých našich informačných 
systémoch, ubúda veľmi pomaly. Hej? Čiže, ako náhle nám oznámi hociktorý občan, 
automaticky to zadávame do systému; robia sa tam ďalšie úkonu, píšu sa výzvy, píše sa 
na životné prostredie alebo na referát alebo Odbor dopravy Okresného úradu; čiže 
podľa toho, o aké porušenie zákona ide. Vo vzťahu k tomu vraku. Takže, myslím, že je 
plne funkčné na každej jednej policajnej stanici v rámci mesta Košice.  Pánu Liptákovi - 
Asi som to zle pochopil, toto - poviem pravdu - myslím, že som nepochopil ani na tej 
komisii životného prostredia. Že, ja som to bral - akože namietate, že sa tam zdržujú 
bezdomovci. Vy ste hovoril o odpade. Skúsim to preveriť, aký je tam stav. Či tam išli 
nejaké výzvy. Predpokladám, že nejaké činnosti tam boli určite urobené. Vravím, 
väčšinu vecí, ktoré my takto zisťujeme - oznamujeme mestu. Nie sme správny orgán na 
tomto úseku. Môžeme to prejednať na mieste, podľa ten páchateľ priestupku súhlasí. 
Zvyšok oznamujem. Ale , dáme stanovisko k tomu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Karabin a pán Lörinc, prosím do diskusie. 

Nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ale predo mnou svieti pán Ihnát.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Ihnát má červenú. Nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Takže k parkovaniu. Neriešim to faktickou. Hovoril o parkovaní, o 

vrakoch. Ja to spomínam niekoľkokrát. Dnes som tu prišiel o 7.36 ráno. 4 vozidlá na 
parkovisku pred magistrátom, za žltou čiarou. Ja sa pýtam: -Pre koho je určená tá žltá 
čiara? Aký má význam? Na to, aby sme kúpili farbu, zamestnali človeka, zaplatil to? 
Porušujú títo ľudia, títo vodiči vyhlášku - že zaparkujú mimo, že zaparkujú za žltú 
čiaru?  Dnes už tam nie je sneh. Nedá sa vyhovárať. A okrem toho - mám tu niekoľko 
fotiek. Každý boží deň, keď idem na magistrát - ráno, na obed, večer - autá za  žltou 
čiarou. Načo je potom žltá čiara?! Ak niekto porušuje predpis, nebudú sankcia preto, 
lebo to nestíham? Lebo aj druhý, tretí, piaty to porušuje? No tak dám jednu - druhú -
tretiu - piatu - desiatu papuču. Nemôžeme my riešiť, že - auto je parkované na zeleni a 
nedám papuču, lebo aj ďalší porušuje. Auto zaparkuje za žltú čiaru. Veď, na niečo boli 
tie pravidlá nastavené. Ako môže auto v križovatke parkovať? Priame pri magistráte na 
parkovisku? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Ihnát máte faktickú. 

Skúste sa napasovať, prosím, na pána poslanca Karabina. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Ináč, chorý je ten rokovací poriadok, pán 

primátor, úplne chorý. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Ihnát, zoberiem vám slovo. K pánovi Karabinovi. Zapojte 

pána Ihnáta.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, to nemyslíte vážne? Ďakujem pekne. Čiže 

pán Karabin hovoril autách, o všetkom možnom. Ja tiež tak isto -ako- nadviažem na to, 
čo sa týka tých autovrakov. My máme spôsob ako - riešenie autovrakov aj iný. Pán 
Lörinc dobre vie, že aký je spôsob na Sídlisku Ťahanovce. Čiže, robíme to ešte cez 
jedného pána; je to zákonné, je to čisté, je to zákonné. Takže vlastne sú spôsoby, 
možnosti. Len treba tie možnosti a spôsoby hľadať. To je všetko. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta :Ďakujem aj ja.  Nech sa páči v diskusii pán poslanec Lörinc. A ak 

ešte budú nejaké otázky, tak pána Suchého poprosím ešte aby sa vyjadril. Nech sa páči.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Takže téma exkrementy - prvé. Možnosť na riešenie vidím 

v tom, že samospráva príjme svojou úlohu a bude ľudí vzdelávať. A druhá možnosť na 
riešenie - dávam do pozornosti kolegom, samospráve aj mestskej polícii blog pána 
Vladimíra Hattaru. Volá sa „Všetko o exkrementoch našich psov“. Je pomerne rozsiahly 
a veľmi dobré opisuje problematiku zberu psích výkalov. A chcel by som sa spýtať 
náčelníka mestskej polície, keď teda mestská polícia nemôže chodiť v civile, čo vieme -  
či ste skúšali iný spôsob, ako možnú vykonávať preventívne akcie? Typu, že -  auto sa 
zaparkuje na veľmi dobré miesto, s kamerou, kamera sníma priestupok následne výjdu 
policajti z auta? Alebo 2. spôsob, ktorý možno vidím, že policajt  v civile má vysielačku 
a monitoruje priestupky, ktoré hlási iným policajtom, ktorí sú v uniforme. Policajti 
uniforme prichádzajú na miesto činu a  pokutujú. Čiže rád by som možno počul - 
nevieme teda poslať policajtov v civile, či sa skúšali nejaké iné spôsoby? Alebo návrh 
nejakého iného alternatívneho riešenia. A čo sa týka ešte autovrakov, keď kolegovia sa 
k tomu vyjadrovali, na KVP sme mali taj akú situáciu, že 3 roky sme si nevedeli rady s 
majiteľmi jedného iného auta, až nakoniec dokázateľne sme mu poukázali, že roky 
parkuje na tom parkovacie mieste a vyrúbili sme mu v spolupráci s mestom a s 
mestskou políciou daň za zabratie verejného priestranstva, ktoré vychádzalo 700 eur. 
Bol vyzvaný k zaplateniu tejto pokuty. Na 2. deň bolo auto odstránené, po troch rokoch 
snahy. Čiže aj toto je cesta. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za podnety. Pán poslanec Knap, nech sa páči, 

faktická. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň  pán primátor, vážené kolegyne, 

kolegovia, ja by som chcel upozornil na to, že aby sme nerobili z mestskej polície 
upratovaciu službu,  ako si niekto možno predstavuje. Myslí, že to nemá v náplni práce. 
A ako riešiť takéto ležoviská - v Mestskej časti Košice - Juh sme niekoľkokrát odstránili 
takéto ležoviská, kde bol prítomný poslanec, ktorý má o to záujem, alebo zástupcovia 
úradu, aj pán starosta, kde pomocou aktivačných pracovníkov, objednaného kontajnera, 
sme odpad odstránili. To  je reálne riešenie, aby to nešlo úradoch. Takže niekedy sa 
treba zo stoličky len  zdvihnúť a prísť na miesto. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážení poslanci mojim cieľom je, aby sme 

mestskú políciu v niektorých činnostiach aj trošku zošpecializovali. Aby sme našli 
riešenie na to, aby časť bola, naozaj, špecialistov,  aby sme sa vedeli zdokumentovať 
stavebné priestupky, aby sme vedeli pomôcť aj  naším stavebným úradom, aby sme 
vedeli riešiť autovraky, aby sme vedeli riešiť psíčkarov. Čiže -  áno, je to téma, ktorou 
sa ja osobne chcem zaoberať a hľadať riešenia.  Tak isto to, čo bolo povedané, sa týka aj 
objektívnej zodpovednosti. Všetci primátori krajských miest, naozaj, robíme všetko pre 
to, aby sa tá  súčinnosť štátu a mestskej polície naozaj zvýraznila, aby tie právomoci 
boli o niečo vyššie. Pretože bez objektívnej zodpovednosti naozaj tá mestská polícia má 
mnohokrát doslovne ruky vo vreckách, lebo nedokáže niektoré veci riešiť, resp.  ich 
rieši veľmi zdĺhavo, kedy vlastne ten priestupník mnohokrát zmizne a už ho nevieme 
nájsť. Nech sa páči ešte pán poslanec Rovinský. Ku komu, prosím?  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Malo to byť na poslanca Knapa.  
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, som vás prerušil.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže toľko k tomu, že polícia mestská má  

slúžiť hlavne ako poriadková polícia. Čiže dodržiavanie verejného poriadku, kde patrí aj 
čistota, očistenie chodníkov atď. Čiže to je jej základná funkcie. Takže, viete, aby 
poslanci riešili tie veci, na ktoré oni nie sú v podstate kompetentní -  ja som zásadne 
proti tomu. Na to, na všetko má byť niekto - každý robme svoju robotu. Úloha 
poslancov je hlavne vytvárať také pravidlá, ktoré potom iní musia - teda občania a iné 
orgány, organizácie, musia dodržiavať. A nie likvidovať ležovisko a podobne. A ku tým  
bezdomovcom - tí bezdomovci oni...  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Súhlasím, pán poslanec Rovinský, nie sú poslanci na to, 

aby riešili; ale teším sa každému podnetu a snažím sa počúvať. Pán poslanec Djordjevič 
na koho má faktickú?   

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, chcem vás 

upozorniť, že pánovi Rovinskému, pánovi poslancovi ste umožnil reagovať na faktickú 
poznámku faktickou poznámkou. Lebo pán Knap, pán poslanec Knap mal faktickú 
poznámku; aby sme si boli všetci rovní. A ešte by som chcel povedať pánovi Ihnátovi...  

 
p. Polaček, primátor mesta: Sa ospravedlňujem, ak som to urobil.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nevadí, stáva sa. Človek, ktorý nerobí, 

nerobí chyby. A ešte - chcem sa vyjadriť k spomenutému rokovaciemu poriadkom. Bol 
aj preto tak prísne nastavený, lebo už dnes by mali poslanci mesta Košice - sa veľmi 
často hlásili...  

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, odoberte slovo pánovi poslancovi. Nasleduje pán 

poslanec Blanár. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Odznelo tu dnes aj informácie aj 

ohľadom tých autovrakov; dozvedeli sme sa, že naozaj úzke miesto a problém je tých 
10 miest na uskladnenie alebo dočasné uskladnenie  autovrakov. Mne zatiaľ chýba taká 
informácia - aká je priemerná dĺžka času, kedy ten autovrak trávi v podstate ten 
posledný život na tomto mieste? Jednoducho, koľko dokážeme cez tých 10 miest 
zlikvidovať autovrakov v priebehu mesiaca, v priebehu roka? Mestská polícia - bolo tu 
povedané - má to zmapované, vie o aký počet sa jedná? Vieme, kde máme miesto - úzke 
miesto, potrebné je to riešiť. Takže ja by som bol rád, keby dnes zastupujúci náčelník 
ešte povedal tieto fakty, aby sa vedeli všetci poslanci, tieto informácie. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som sa chcel opýtať 2 

veci pána zastupujúceho náčelníka. 1. otázka - v minulosti som riešil parkovanie 
luxusných vozidiel, ktorým príslušníci mestskej polície nemohli dávať papuče, pretože 
mali tak nízky profil, že tam nedokázali tú papuču umiestniť. Toto bol teda argument. 
Či sa uvažuje aj o nejakých iných spôsoboch, resp. či je to v zmysle zákona o obecnej 
polícii možné? V zahraničí používajú nejaké zariadenie na sklo, aby to vozidlo nemohlo 
odísť, lebo nevidí vodič. To je jedna otázka. A 2. otázka sa týka - ide o konkrétne 
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prípady. Na Zvonárskej ulici sa nachádza hotel. A ja mám informácie, že niektorí 
príslušníci mestskej polície v nočných hodinách trávia čas v tomto hoteli, aby si 
oddýchli. To sa dá pozrieť, komu patrí ten hotel. Bonus, resp. protihodnota za to je, že 
majiteľ a iné osoby z tohto hotela majú možnosť parkovať bez nejakej kontroly. Tak - 
neviem, či to práve, či to nie je pravda, ale pokiaľ je to pravda - tie informácie mám, tak 
nejakým spôsobom treba zjednať nápravu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Löric, nech sa páči.   
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len odpoveď pánovi kolegovi Blanárovi, že 

odstraňovanie autovraku spadá pod zákon o odpadoch a cenu určuje,  že - ak odtiahne sa 
auto, musia tam ísť 2 výzvy. Na každú výzvu  je 30 dní reakcia a následne  auto je  
odtiahnuté na odstavné parkovisko, ktoré musí byť zabezpečené jednak tým, že musí 
byť strážené a musí byť zabezpečená odtekávanie kvapalín, prevádzkových. A tam musí 
stať rok. Ak si ho majiteľ nevyzdvihne po roku, tak potom sa vyhlási za šrot, môže byť 
zošrotované, odpredané, hocičo iné. Čiže preto máme problém  s odťahovaním 
autovrakov. Lebo na 10 miest odtiahneme autá, ktoré tam rok musia stáť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatvára rozpravu. Pán Suchý zodpovie otázky, 

ktoré boli povedané.  
 
p. Suchý, poverený zastupovaním náčelníka MP: Dúfam, že sa vyjadrím k všetkému. 

Potvrdím to, čo povedal pán Lörinc. S tým odťahom nie je až také jednoduché, ale 
pokiaľ máme vydané rozhodnutie či z referátu životného prostredia alebo z odboru 
dopravy Okresného úradu, to konanie prebieha ďaleko rýchlejšie a potom firma, ktorá 
má oprávnenie spracovávať tento nebezpečný odpad, koná ihneď a  oboznamuje 
majiteľa a zároveň zabezpečuje odstránenie  daného vozidla z evidencie vozidiel. Čiže, 
z našej strany myslím si, že v tomto pristupujeme maximálne ústretovo a maximálne 
rýchlo. Túto problematiku má na starosti jeden z policajtov odboru výkonu na mestskej 
polícii. A ja nemyslím tým, že autovraky v súčasnej dobe sú až taký veľký problém. Ja 
keď  som tu nastupoval - môže potvrdiť aj Moleková - v podstate niekedy v roku 2012 
sme začali s tým, začali vyrubovať daň  zo zabratia  vereného priestranstva a vzhľadom 
na to, že neexistovala vtedy fikcia doručenia,  lebo nám neprebehli  doručenky a výzvy, 
tak sme priamo informáciu o tej výzve vkladali do daňového oznamu, ktorý sme 
odosielali tomu človeku. Čiže tak sme podstatne nahrádzali fikciu doručenia. Čiže my 
sme tak bolo spratané - pán Poly, ktorý sa sťažoval, niekoľkokrát, možno  nejakých 12 
až 15 a oblastí Centrumu - zo Starého Mesta. Ešte dodnes, myslím že prebiehajú 
niektoré konania; že za snaží získať - boli to staré 126-tky, Fiaty, žiguláky, neviem čo 
všetko možné. Čo sa týka tejto oblasti, myslím, že to je s zodpovedané dosť 
vyčerpávajúco.  Ešte k pánovi Djordjevičovi musím povedať jednu vec.  To parkovanie, 
ktoré sa deje v tých rezidentských zónach a v centrálnej mestskej zóne na chodníkoch, 
toto  mestská polícia nemôže objasnila na základe výkladu Odboru dopravy prezídia 
Policajného zboru. Čiže my toto len zadokumentujeme a všetko oznamujeme 
Okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý vydáva rozhodnutia, alebo v rozkaznom 
konaní rieši týchto priestupcov. A musím  vám povedať, že nie sú z toho nadšení. Lebo 
to sú stovky oznámení. my napr. ani neevidujeme ako, evidujeme to iba ako udalosť, nie 
ako priestupok. Čiže, často stretáva to, že občania, možno aj vy poslanci, po nás chcete 
niečo, čo nie sme schopní v rámci našich oprávnení naplniť. K tým psíčkarom - vedel 
by som to povedať tak, jak povedal jeden zástupca jedného expertízneho ústavu - keď sa 
raz zamýšľalo nad tým, že budeme riešiť exkrementy psíkov, tak, že cestou DNA. Z 
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toho exkrementu sa dá zistiť len to, ako sa ten exkrement nazýva - že nič. Pokiaľ tam 
nie sú nejaké stery z čriev a niečo také. A nie je to tak, ako v nejakých tých amerických 
filmoch, že vložím to do nejakej banky a za 2 hodiny mám výsledok. Nehrozí. 
Náklady... ako myslím, že toto môžeme zavrhnúť. Pán Lörinc, čo vravel, nie sú zlé 
nápady - pokiaľ by sme mohli tak fungovať, ako on si to predstavuje. Ale nám to zákon 
neumožňuje. My nemôžeme ani nahrávať služobný zákrok, kde dochádzať k 
protiprávnemu konaniu. Tieto činnosti môže vykonávať iba policajný zbor. A my 
môžeme záznamy v robiť jedine na základe bezpečnostného projektu, na základe 
kamerového systému, ktorý má schválenú bezpečnostnú smernicu. Jedno z riešení ktoré, 
predtým sa nám osvedčilo aj na Jazere, že chodili zamestnanci napr. z mestského úradu, 
ktorí nám oznamovali takéto protiprávne konania. Ale z vlastnej iniciatívy je to 
jednoducho - nevieme sa k tomu dostať. A ďalšia vec, aj keby sme tam dali možno 
nejakú kameru, ten psíčkar príde a ukáže ďalší exkrement vedľa. Jak ja stotožním, že 
ktorý je jeho? V rámci objektívnej to sú tak zložité prípady a väčšinou končia 
zastavením, odložením. Čiže - zbytočne vybíjanie činnosti mestskej polície. Neviem, či 
som zodpovedal všetko, lebo tých otázok bolo značné množstvo. Ale, točíme sa v 
jednom kruhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Diskusia bola uzavretá, pán poslanec Rovinský. Ja som uzavrel 

diskusiu. Nikto nebol prihlásený. Je mi ľúto. Treba to tak robiť, ako bolo. Tzn., 
návrhová komisia, nech sa páči. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia má iba pôvodný návrh 

k tomuto bodu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 7 ods. 2 Štatútu mesta 
Košice berie na vedomie Správu povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície 
Košice o činnosti Mestskej polície Košice od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 14 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 4 
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. zasadnutia MZ dňa 
17.09.2018 do I. ustanovujúceho zasadnutia MZ dňa 10.12.2018 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 4 - Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od 

XXII. zasadnutia MZ dňa 17.09.2018 do I. ustanovujúceho zasadnutia MZ dňa 
10.12.2018. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. 
Poprosím návrhovú komisiu. 

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

podľa § 42 ods. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva po A) berie na 
vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva 
od XXII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 17. 9. 2018 do I. ustanovujúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2018. A po B) zrušuje uznesenie 
mestského zastupiteľstva číslo 1238 (Verejné osvetlenie mesta Košice - informácia 
o stave prípravy podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s dočasnou správou 
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Dopravným podnikom mesta Košice) z XXII. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 
17. 9. 2018.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 15 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 5 
Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 5 je Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. Len pre úplnosť dodávam, že mestská rada materiály 
prerokovala i ten bod číslo 4 na svojom 2. zasadnutí dňa 24.1.2019 a odporučila 
mestskému zastupiteľstvu prerokovať. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Ak sa do 
rozpravy nikto neprihlasuje, poprosím návrhovú komisiu. 

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

§ 42 ods. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva za A) berie na vedomie 
Informáciu o prerušených bodoch zo zasadnutí MZ. Za B) zrušuje uznesenie MZ číslo 
692 (Prerušenie rokovania MZ o bode číslo 19 „Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach“) zo XIV. zasadnutia MZ dňa 27. 2. 2017. Za 
ďalšie uznesenie MZ číslo 970 (Prerušenie rokovania MZ o bode „Harmonogram 
riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, 
s.r.o.“) z XVIII. zasadnutia MZ dňa 11. 12. 2017.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 16 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 6 
Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti 
osláv Dňa mesta Košice v roku 2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 6 - Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre 

jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2019. Poprosím 
pani námestníčku, nakoľko bola členkou komisie, o pár slov. Ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Vážené  poslankyne, 

vážení poslanci, dovoľte, aby som vás  informovala o priebehu zasadnutia komisie 
primátora mesta na posudzovanie došlých návrhov a na navrhnutie na ocenenie Cenou 
mesta Košice v roku 2019. Komisia zasadla 30. januára v zložení: Gurbáľová, 
Berberich, Filipko, Iľaščíková, Liba, Schwarcz, Stanko, Nigut a pani Hajduová. Počas 
zasadnutia dohodli sa na pravidlách, na základe ktorých budú prideľovať body 
jednotlivým návrhom a konečným záverom toho procesu je návrh, ktorý dnes 
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predložíme. Celkových návrhov bolo 27, čo sa týka jednotlivcov a 8, čo sa týka 
kolektívov. A z toho komisia vybrala návrhy, ktoré ste včera obdržali. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani námestníčka. Ak nie sú do rozpravy žiadni 

prihlásení, ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh. 
Ďakujem pekne. 

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

podľa § 47 ods. 2 a 3 Štatútu mesta Košice udeľuje Cenu mesta Košice v roku 2019 po 
a) jednotlivcom: po 1.) MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. Po 2.) JUDr. Jozef Čorba, PhD., in 
memoriam. Po 3.) Milan Furín, in memoriam. Po 4). prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, 
Csc, FESO,FEAN. Po 5.) Ing. Angelika Haneszová. Po 6.) Mgr. Peter Himič, PhD. Po 
7.) MUDr. Irina Oravkinová. Po 8.) prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Po 9). doc. MUDr. 
Martin Studenčan PhD., FESC. Po 10.) Ing. Jozef Šablatúra. A po b) kolektívom: po 1.) 
Dejepisný spolok v Košiciach; po 2.) Mestská organizácia Csemadok v Košiciach; po 
3.) Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 7 Personálne obsadenie komisií Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach. Otváram k tomuto diskusiu a poprosím predsedov komisií, 
aby predniesli svoje návrhy. Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Aj keď sme tieto návrhy dostali 

relatívne neskoro, lepšie neskoro ako vôbec, chcel by som sa vyjadriť k počtom, keďže 
sa nebudem vyjadrovať členom, ktorých zhruba 90, možno 80 % nepoznám. A možno 
by som na základe nejakých rečí, krivdil, a to ja nechcem. Chcel by som sa vyjadriť k 
počtom nečlenov týchto komisií, pri ktorých, ja uznávam opodstatnenie väčšieho počtu 
nečlenov v komisii cirkví, keďže táto komisia má svoje úlohy jasné. Tak isto komisia 
národnostných menšín predpokladám, že pán predseda sa snažil, aby tam boli 
obsiahnuté všetky národnostné menšiny žijúce v Košiciach, alebo aspoň vo väčšom 
počte. Že komisia cirkví a národnostných menšín rozumiem. Ale nerozumiem, prečo je 
v komisii športu 17 členov, pardon 17 navrhnutých členov neposlancov, tzn., pri 16 
členoch to bude cez 30? A či len dám otázku, nemusí to byť myslené doslovne 
a nemyslím to ako útok, ale chcem sa opýtať, či nečlenovia boli vyberaní účelovo, 
a keďže ich počty sú vyššie ako členov poslancov, aby boli hlasovania jednofarebné, 
resp. prevyšujúce vôľu predsedu. Čiže či je tu nejaký pokus o privatizáciu komisie, 
alebo neviem, ako to nazvať. Hej? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, nakoľko my sme, keď sme  

rozprávali v minulom zastupiteľstve o komisiách, sme nijakým spôsobom nestanovili 
pravidlá na počty. Tak ostalo to istým spôsobom na rozhodnutí samotných predsedov. 
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Ako sa oni rozhodli, s kým komunikovali, a kým boli predložené návrhy, tzn. určite, ak 
ste predložili, ak ste požiadali už Vy viete koho a ako, s kým ste  komunikovali. 
Zároveň pri tejto téme len chcem poukázať na jednu vec. Mrzí ma, že nastávajú kolízie 
pri rokovaní v komisiách. Mojím cieľom je, aby kolízie nevznikali, tzn. pokúsime sa 
zostaviť taký harmonogram, ktorý od komunikujeme s predsedami samotných komisií, 
aby bol stanovený jasne pravidelne. Hlavne tie, ktoré sa týkajú vždycky rokovania pred 
samotným zastupiteľstvom. Aby ku kolíziám nedochádzalo, aby tí poslanci, ktorí chcú 
ísť možno na návštevu na nejakú, aby dokázali fungovať a získavať informácie tak, ako 
si to želajú. Čiže ak tie kolízie nastali, za to ospravedlňujem. Pán poslanec Karaffa má 
procedurálny návrh. Má, či nemá? Nemá, ok. Ďakujem pekne, v diskusii poprosím, aby 
sa vyjadril pán poslanec Lörinc, pripraví sa pani poslankyňa Adamčíková. Nech sa páči.  

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Úvodom poprosím, ak by som presiahol tri 

minúty, aby mi to bolo spojené v diskusii, lebo okrem toho, že budem čítať návrh, 
chcem aj odpovedať kolegovi Djordjevičovi. Komisia športu má momentálne najviac 
poslancov členov, a to je 16, čiže je najväčšia členov poslancov. Okrem toho som od 
magistrátu, od poslaneckých klubov, od nezávislých a od rôznych iných ľudí dostal viac 
ako 30 nominácii, tzn. komisia športu, je o ňu obrovský záujem. A ja som z tridsiatich 
ľudí vybral 17. Nie, nie je žiadna snaha, aby niekto bol prehlasovaný, lebo asi je aj 
veľmi málo pravdepodobné, že by všetci členovia boli vždy na každej komisii a 
rovnako dovolím si povedať, že sú tu aj členovia, s ktorými sa veľmi málo poznám. Ale 
ich meno alebo šport, meno športovej oblasti predbehlo to, že či my dvaja sa poznáme 
alebo nie. Ak v minulosti by sa toto zastupiteľstvo rozhodlo, že maximálny počet členov 
je 20, tak ja vyberiem štyroch a nie je o čom. Ale keď som sa na to pýtal, tak nikto 
nepovedal nič a rovnako zastupiteľstvo nerozhodlo. Preto som si vybral ja ako predseda 
komisie týchto 16 ľudí. A týchto 16 ľudí som  vyberal na základe princípov takých, že 
sú tam ľudia z kolektívnych športov a ľudia z individuálnych športov. Sú tam zastúpené 
rôzne športové oblasti, nie je nás napríklad. spotu v oblasti ženie nás napr. všetko 
futbalisti a všetko hokejisti, ale sú tam zastúpené rôzne športy, sú tam zastúpené rôzne 
vekové kategórie, napr. pán Caban je zástupca rady seniorov, ktorý organizujú športové 
akcie pre seniorov, a napr. pán Turiak, zástupca skateboardingu, je zástupca mladšej 
generácie. A tak isto sú tam ľudia, ktorí sú buď aktívni športovci, bývalí športovci, ale 
aj športoví funkcionári, ale napr. aj experti na zákonnosť v športe ako pani  Ižaríková. 
Lebo komisia nemá byť len o tom, že budeme prerozdeľovať dotácie pre šport, ale 
v prvom rade máme tvoriť koncepčné materiály. Čiže toto je logika, prečo táto komisia 
je poskladaná tak ako je. A teraz prejdem k menovaniu tých mien. Komisia športu a 
aktívneho oddychu, ako predseda si dovolím nominovať pána Karola Bača, Petra 
Berištera, Jozef Bojčík, Ján Caban, Juraj Dudovič, Gabriela Ižaríková, Róbert Jano, 
Peter Kasterko, Branislav Koniar, Roman Matoušek Flóra Ondová Rajter, Martin Paulo, 
Daniel Potoma, Maroš Šiška, Mário Švec, Juraj Tury a pán Ján Varga.Ďakujem veľmi 
pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja sa ospravedlňujem, nech sa páči pani poslankyňa Adamčíková.  
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, vážení kolegovia, za členov 

neposlancov do sociálnej bytovej komisie by som rada navrhla: pána Ján Bartko, Jozef 
Béreš, pani Eva Fabiánová, Mária Gamcová, Darina Havrilová, Mária Hricová 
Tomášová, Marek Hutnik, Martina Juríková, Lucia Kleinová, Adam Očkaják, Eduard 
Rafač, Alica Šucová.  Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj ja, nech sa páči, pán poslanec Sekáč.  
 
p. Sekáč, poslanec MZ: Za komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu navrhujeme 

mená: Ladislav Kurán, Želmíra Müllerová, Ján Migút, František Palko, Radovan Sušila, 
Ildikó Segedyová, Dagmar Takáčová, Lenka Vargová Jurková a Viktor Vurun, pán 
Milan Kolcun svoju žiadosť stiahol. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím všetkých predsedov a všetkých tých, 

ktorí dali návrhy, aby ich následne ako ich prečítali, podpísali a doručili návrhovej 
komisii, aby v tom bol poriadok ako treba. Poprosím pani poslankyňu Iľaščíkovú, nech 
sa páči. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, chcela by som dať pozmeňujúci návrh k 

personálnemu obsadeniu. Je odkonzultovaný s pani predsedníčkou komisie sociálnej 
a bytovej. Prečítam ten pozmeňujúci návrh. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
schvaľuje pozmeňujúci návrh k návrhu personálneho obsadenia komisií Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach v časti Komisia sociálna a bytová. Nahrádza nomináciu Mgr. 
Mareka Hutníka  nomináciou Ing. Otílii Horok. Je to z dôvodu toho, že pán Mgr. Hutník 
je nominovaný ako neposlanec do komisie legislatívno-právnej.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa Adamčíková, len sa chcem 

spýtať, ak sa s návrhom stotožňujete, či ho nedopíšete na svoj materiál. Pani poslankyňa 
by stiahla. 

 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Áno, áno samozrejme. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím dopíšte do zoznamu, doložte návrhovej komisii. Môže 

byť? Poprosím, na mikrofón sa vyjadrite, že sťahujete.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, stiahla svoj návrh. Poprosím pána 

poslanca Hubu, aby predložil nominácie. 
 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, za členov neposlancov Finančnej 

komisie navrhujem: Ing. Hanesa, Dr. Kohúta, Ing. Kravčíka, Csc, Ing. Križalkoviča, 
Ing. Olciho, Ing. Michalíka, Ing. Tobáka, Ing. Ťahulovú, PhDr., Ing. Záhoranského 
PhDr., a Ing. Takáča, PhDr. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták.  
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Do Komisie životného prostredia, verejného 

poriadku a ochrany zdravia navrhujem, budem čítať bez titulov, Gabriela Adamčáková, 
Darina Barabasová, Henrieta Halasová, Oliver Kováč, Peter Košút, Peter Kišovský, 
Norbert Lukán, Ladislav Molnár, Martin Pizniak, Anna Šlenc, Anna Sorončinová, 
a Edita Virčíková. To je všetko.  

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

Schwarcz. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. Do Komisie pre vzdelávanie 

z radov neposlancov členov navrhujem nasledovných: pán Radovan Sekan, pani 
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Gabriela Špaková, pani Milana Kačmarčíková, pani Mária Biľová, pani Silvia 
Gorčošová, pani Katarína Martiňáková, pán Martin Fazekaš, pani Dagmar Rondzíková, 
pán Ján Samsely, pán Juraj Mazák, pani Mária Sadovská, pani Miriam Melišová 
Čugová a pán Radoslav Dráb. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Grega, nech sa páči. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Do Komisie kultúry navrhujem pána Andreja Ďuricu, Petra Himiča, 

Jozefa Horvátha, Mariána Hudáka, Dorotu Kenderovú, Saboča Kupereča, Luciu 
Mináčovú, Petra Ratkofa a Ladislava Vasiľa.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, faktickou pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa 

páči.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som sa len chcela 

opýtať pána  predsedu Komisie kultúry pána Gregu, postrehla som nomináciu pána 
Liptáka, ja viem, že nominácie od poslancov nemusia všetky prejsť a stotožňuje sa 
s nimi pán predseda, ale ak mi vie a chce odpovedať, chcela by som vedieť, aký dôvod 
bol nenominovania pána Liptáka do komisie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Balčík, nech sa páči.  
 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Do Komisie legislatívno-právnej 

navrhujem týchto členov neposlancov: pánov Radomír Jakab, Patrik Turovčík, Tibor 
Seman, Matúš Lemeš, Tomáš Goga, Marcel Hutnik, Roman Frnčo a Peter Múdry. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Filipko, nech sa páči.  
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Za členov neposlancov Komisie národnostných 

menšín navrhujem nasledovných: Mária Bicková, Ing. Ladislav Brejcha, Mgr. Natália 
Dostovalová, Csc., PhDr.Angelika Dubíková, MVDr. Dui Vu Nguyen, Mgr. Art. 
Štefánia Gajdošová, Ing. Anton Glezko, MUDr. Ivan Kolin, Ing. Otília Leskovská, 
Lívia Oltmanová, MVDr. Juliana Sokolová, Mgr. Viera Šándorová, doc. PaedDr. Jozef 
Vuk, Csc., Jiří Zaťovič, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ako predseda Komisie dopravy a výstavby  navrhujem 

za členov neposlancov tejto komisie: Michal Burák, Matúš Gomolčák, František Hrubý, 
Michal Krcho, Marián Mikulšin, Kristína Priestorová, Pavol Titu, Stanislav Tkáč, 
Stanislav Trdlo, a Marián Kosor. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Berberich a nasleduje 

potom pán poslanec Jakubov. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, takže Komisia cirkví: Pavol Bardzák, 

Rastislav Betyna, Eva Bombová, Ladislav Gec, Dušan Havrila, Peter Kentoš, Ján Liba, 
Radoslav Lojan, Jozef Miňo, Dalibor Smolník, Jaroslav Seleš, Tomáš Tešer a Patrik 
Vojtek. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán poslanec Jakubov.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci. Za moju osobu som navrhoval do Komisie životného 
prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia, bola tu moja jediná nominácia pána 
Andreja Sitkára. Chcel by som sa preto opýtať pani námestníčky primátora, keďže 
materiály som podal aj na organizačné oddelenie, aj vám osobne, či to bol od 
komunikované s pánom predsedom komisie a či je možné si osvojiť tento môj návrh.  
Pretože myslím si, že pán Sitkár v posledných rokoch ukázal dostatočnú znalosť 
a erudovanosť v pôsobení v tejto oblasti. A súčasne by som sa chcel opýtať pána 
predsedu komisie, či teda mal teda návrh z akého dôvodu pána Sitkára nezaradil. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pani námestníčka. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne, áno, tento návrh som posunula na 

zasadnutie poslaneckých klubov, keď sa riešili nominácie na neposlancov. Tento návrh 
odznel z mojej strany a konečný návrh predkladá pán predseda komisie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som mal jednu podmienku pre členov, čo sa 

týka do komisie, aby mali príslušné vzdelanie. A je mi ľúto, ale pán Sitkár tento, toto 
kritérium nespĺňal. Tak preto nebol ani navrhnutý. Vďaka.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Na toto som ani nechcel veľmi reagovať, ale keby sme mali 

skúmať kto má aké vzdelanie a keď vieme v dnešnej dobe, aká je kvalita vysokého 
školstva hlavne v súkromnom sektore, tak to každý môže prísť k titulu. Tak by som 
neposudzoval schopnosti človeka podľa titulu pred menom, ale v poriadku majte si svoj 
názor. Ja som tak isto dal návrh a nechcem ani odpoveď, lebo pravdepodobne, ju aj 
viem ohľadom dlhoročnej členky komisie kultúry, pani Mgr. Art. Ľubica Blaškovičovej, 
keď potom budú sa tu poslanci ku mne takto chovať vo všetkých návrhoch, tak ani 
nebudem zbytočne žiadne návrhy dávať, lebo myslím, že niektorí tu majú asi problém s 
mojim menom, ale potom budú mať problém aj so mnou. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, s faktickou pán poslanec Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán kolega Djordjevič, vieš, 

ono to je takto: aj v tejto sále sedia ľudia, ktorí majú príslušné vzdelanie, ale 
nevykonávajú od ukončenia školy túto prax, zaoberajú sa niečím absolútne iným, čiže 
majú len formálne diplom. Myslím si, že táto nominácia, ktorú som ja poskytol, a Ty 
s tým asi súhlasíš, je viac politická a osobná ako odborná. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké návrhy? Návrhová komisia má 

spracované všetko, alebo potrebuje čas? Pán poslanec Huba nedoručil svoj návrh. Pani 
poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči.  
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja len troška k tým nomináciám, pretože nejakú informáciu 
som sa dozvedela len teraz. Je to naozaj taká blamáž, že pani Ľubica Blaškovičová, 
naozaj expert na kultúru, ktorá dlhodobo pôsobí v meste Košice v oblasti kultúry, sa 
nedostane do komisie. Je to na zamyslenie, vážené panie poslankyne, páni poslanci. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je ešte nejaký návrh, doplňujúci návrh, všetci 

môžete ešte predložiť svoj návrh. Nech sa páči ,ešte stále beží diskusia. Nech sa páči, 
pán poslanec Grega s faktickou. 

 
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcel som hovoriť, ale no dobre. Na rozdiel 

od pána poslanca zo Starého mesta. Mám divadelnú fakultu, o ktorej on môže snívať, 
aby ju vôbec absolvoval. A chcel by som povedať jednu vec. S každý výber proste nikto 
nikdy nemôže byť spokojný, hej, keď máte tam 15 ľudí a máte dať 9, tak každý sa bude 
pýtať, prečo nie ten,  prečo nie ten. Ja to tak odpoviem, ako som to stále odpovedal, 
lebo. Proste sa nedá vyjsť každému v ústrety. A čo sa týka toho mena, čo tu spomínate. 
Viete, v minulom volebnom období, a to som bol poslanec, takže kolegyňa Starého 
mesta ma jednoducho nezaradila, nebol som v žiadnej komisii. Neplakal som a ďakujem 
pánu Rusnákovi, že som mohol byť vôbec v cirkevnej.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte raz, ak sú nejaké návrhy, prosím doručte ich 

návrhovej komisii a prečítajte ich. Ak nie, ukončujem v tomto bode diskusiu. Poprosím 
návrhovú komisiu, aby prečítala jednotlivé návrhy. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov, § 10 a § 15 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov volí členov neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach s účinnosťou od 15. 3. 2019 nasledovne: Komisia športu a aktívneho 
oddychu: Karol Bačo, Peter Berinšter, Jozef Bojčík, Ján Caban, Juraj Dudovič, Gabriela 
Ižáriková, Róbert Jano, Peter Kasterko, Branislav Koniar, Roman Matoušek Flóra 
Ondová Rajter, Martin Paulo, Daniel Potoma, Maroš Šiška, Mário Švec, Juraj Tury, Ján 
Varga.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Pardon, nedokončili sme to? Je 

po jednej komisii, návrh zaznel jednotlivo, čiže hlasujeme o tejto komisii. 
 
Hlasovanie č. 18 - za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uznesenie bolo prijaté. Poprosím návrhovú 

komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh v poradí od pána poslanca 

Sekáča: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona číslo 401/1990 zbierky 
o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 10 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí členov neposlancov Komisie 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v zložení bez titulov: Ján Nigut, Ildikó 
Szegedyová, Ing. Sušila (žiaľ neuvedené krstné meno), Želmíra Müllerová, Viktor 
Wurm, František Palkó, Vargová Jurková, Dagmar Takáčová, Ladislav Korán.“ To je 
všetko.  
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Poprosím, aby ste zastavili ešte hlasovanie, 

aby sme tam doplnili krstné meno, lebo návrh nebol celkom komplet. 
 
p. Polaček, primátor mesta: V poriadku, prosím o minútku strpenia. Chcel by som len 

informovať medzitým, že síce bude hlasovanie jednotlivo o členoch, ale uznesenie 
vyhotovíme jedno  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Že nebudeme čítať už potom úvod toho 

uznesenia. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Už vyhotovíme jedno veľké uznesenie na základe týchto dielčich 

návrhov, o ktorých sa jednotlivo hlasuje, áno.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, čiže doplňujem, tretí v poradí: 

Radovan Sušila. A deviaty v poradí Lenka Vargová Jurková, uvedená v zozname. A 
chcel som sa opýtať, pán Korán Ladislav, odznelo tu v diskusii, že stiahol?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Kolcún stiahol. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ok, Kolcún stiahol, pardon, dobre. 

Takže takto je návrh ucelený, doplnený o chýbajúce krstné mená.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Sa ospravedlňujem, ale prečítajme to ešte raz, aby to bolo 

jednoznačné. Čiže ideme hlasovať o druhom návrhu, jedná sa o Komisiu regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu. Nech sa páči, návrhová  komisia.      

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V poradí: „Ján Nigut, Ildikó 

Szegedyová, Radovan Sušila, Želmíra Müllerová, Viktor Wurm, František Palkó, Lenka 
Vargová Jurková, Dagmar Takáčová, Korán Ladislav.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 19 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu 

o ďalší. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, na úvod, treba 

predkladať také návrhy, keď sú neúplné, tak máme s tým problém, musíme si to vlastne 
dopĺňať, škrtanice, chýbajú krstné mená. Je s tým potom problém, takže poprosil by 
som kolegov, aby nám tie návrhy dávali trošku úplnejšie.  
Do Sociálnej a bytovej komisie pani predsedníčka Iveta Adamčíková navrhuje „za 
členov neposlancov: pána Jána Bartka, pána Jozefa Béreša, pani Evu Fabiánovú, pani 
Máriu Gamcovú, pani Darinu Havrilovú, pani Máriu Hricovú - Tomášovú, pani Otíliu 
Horroc, pani Martinu Jurákovú, pani Luciu Kleinovú, pána Adama Očkajáka, pána 
Eduarda Raffáča a pani Alicu Schützcovú.“   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. 
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Hlasovanie č. 20 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý v rámci sociálnej - bytovej 

komisie. Poprosím návrhovú komisiu, aby pokračovala v návrhoch. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pokračujeme členmi Finančnej 

komisie. Návrh „členov neposlancov finančnej komisie: Zoltán Hanesz, Patrik Kohut, 
Michal Kravčík, Roman Križalkovič, Peter Luczy, Maroš Michalik, Juraj Tobák, 
Slavomíra Ťahlová, Marián Záhoranský a pán Ladislav Takáč.“ Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 21 - za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu 

o ďalších. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh členov Komisie životného 

prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia mesta Košice od pána poslanca 
Liptáka bez titulov: Gabriela Adamčáková, Ladislav Molnár, Peter Krišovský, Henrieta 
Halászová, Darina Barabasová, Anna Schlentc, Norbert Lukan, Peter Košúth, Martin 
Pizňák, Anna Sorončinová, Edita Virčíková a Oliver Kovács.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte o návrhu. 
 
Hlasovanie č. 22 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu, 

aby predložila ďalší návrh. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Do Komisie pre vzdelávanie navrhuje pán 

predseda za členov neposlancov: Radovana Sekana, Gabrielu Špakovú, Milenu 
Kačmárikovú, Máriu Biľovú, Silviu Görcsösovú, Katarínu Martiňákovú, Martina 
Fazekaša, Dagmaru Rondzíkovú, Jána Samselyho, Juraja Mazáka, Máriu Sadovskú, 
Miriam Melišovú - Čugovú a Radoslava Drába. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte o návrhu. 
 
Hlasovanie č. 23 - za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Návrhová komisia, nech sa 

páči, pokračujte.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže návrh na 

neposlancov členov Komisie kultúry: Andrej Ďurica, Peter Himič, Jozef Horváth, 
Marián Hudák, Dorota Kenderová, Saboč Keteleč, Lucia Mináčová, Peter Ratkof a 
Ladislav Vasiľ.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte 
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Hlasovanie č. 24 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia, 

predložte ďalší návrh.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na neposlancov do Komisie 

legislatívno-právnej od pána poslanca Balčíka, bez titulov: Radomír Jakab, Patrik 
Turošík, Tibor Seman, Matúš Lemeš, Tomáš Goga, Marcel Hutník, Roman Frnčo, Peter 
Múdry. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pardon, v zozname mám Marcel Hutník, 

prepáčte, opravujem na Marek Hutník.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 25 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Návrhová komisia, môžte 

pokračovať.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Za členov neposlancov do Komisie 

národnostných menšín pán predseda Jozef Filipko navrhuje, bez titulov: Máriu Bickovú, 
Ladislava Brejchu, Natáliu Dostovalovú, Angeliku Dubíkovú, Dui Vu Nguyen, Štefániu 
Gajdošovú, Antona Glezgu, Ivana Kolina, Otíliu Leskovskú, Líviu Oltmanovú, Julianu 
Sokolovú, Vieru Šándorovú, Jozefa Voka a Jiřího Zaťoviča.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 26 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia, ide asi 

o posledný návrh. 
 
p. Berberich, návrhová komisia: Ešte dva. Ďakujem za slovo, takže pokračujeme Komisiou 

dopravy a výstavby, návrh na členov neposlancov: Michal Burák, Matúš Gomolčák,  
František Hrubý, Michal Krcho, Marián Mikulišin, Kristína Prísterová, Pavel Tito, 
Stanislav Tkáč, Ladislav Trník a Marián Kosola. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, Stanislav Ladislav prosím meno tam nejaké - Stanislav 

Trník.  
 
p. Berberich, návrhová komisia: Takže opravujem, Stanislav Trník na Ladislav Trník. Či 

opačne? Takže namiesto Ladislav Trník, Stanislav Trník je správne meno. Ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 27- za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Návrhová komisia, nech sa 

páči.  
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p. Filipko, návrhová komisia: Návrh neposlancov pre Komisiu cirkví od pána poslanca 

Berbericha. Bez titulov: Pavol Bardzák, Rastislav Betyna, Eva Bombová, Ladislav Goz, 
Dušan Havrila, Peter Kentoš, Ján Liba, Radoslav Lojan, Jozef Miňo, Dalibor Smolník, 
Jaroslav Séleš, Tomáš Tešer, Patrik Vojtek. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujeme v predloženom návrhu.  
 
Hlasovanie č. 28 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

K tomuto bodu číslo 7 boli predložené všetky a prečítané všetky návrhy, aj 
pozmeňujúce. Poprosím návrhovú komisiu o informáciu. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, boli všetky návrhy prečítané. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 7/1 
Informácia o projekte Národné tenisové centrum (NTC) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje bod 7/1. Navrhovateľ tohto bodu bol 

pán poslanec Karabin. Jedná sa o informáciu o projekte NTC, nech sa páči, pán 
poslanec, máte slovo. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, v poslednej dobe sa tu všetci 

dozvedáme, hlavne z médií, o problematike výstavby NTC. Na jednej strane mali ste 
niečo vo volebnom programe, tú brožúrku máme viacerí. Na druhej strane prezentujete 
možno 5 % mínusov, ako keby všetko bolo zlé. Môj názor je taký, že vy nechcete NTC, 
ale rád by som vedel skutočný zámer, čo toto mesto chce. Aké zámery máte vy, kde ho 
chcete budovať, keď sa dočítam na webe kosice.sk, že máte nejaké náhradné lokality, 
s kým boli konzultované, keďže tu už máme územné rozhodnutie. My ideme zastaviť 
proces, ktorý je  rozbehnutý? Ja z môjho pohľadu podporím projekt NTC v plnej miere, 
nie ten základný, kde bude len tenisové kurty, ale kde bude možné môcť byť viacero 
športov. Tá drahšia varianta. A poviem otvorene, keby si toto mesto malo zobrať úver, 
tak to NTC by tu malo byť. Malo by to byť postavené. Zatiaľ len počúvam, toto nebude, 
tamto nebude. Ešte som nevidel nejakú myšlienku, čo chcete postaviť nové? Tak skúste 
sa k tomu vyjadriť, aby sme vedeli. Na športovej komisii sme prijali uznesenie, všetci, 
nie všetci, pardon, jedenásti boli za, 4 sa zdržali, podporujú túto myšlienku práve na 
Popradskej. Nie inde. NTC na Popradskej ulici. Ďakujem za Váš názor.        

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nebola ešte otvorená diskusia, čiže preto sa 

neviete niektorí prihlásiť. Pán poslanec Karabin, predložil návrh, predložil svoj pohľad. 
Teraz dovoľte, aby som skúsil niektoré postrehy vysvetliť. Prípadne v rámci diskusie 
ich doplním. Budem hovoriť za všetkých, ktorí tu sme. Myslím si, že všetci chceme, 
aby sa v Košiciach tenis hral a všetci chceme, aby sme vybudovali dôstojný stánok na 
to, aby tenisti v meste Košice sa mohli rozvíjať, aby deti mali kde trénovať a aby náš 
tenis napredoval. Je super, že sa prišlo s návrhom, aby sa tenisové centrum rozšírilo aj o 
multifunkčnú halu, aby sme v tenisovom centre dokázali odohrať aj iné športy, pretože 
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naozaj v rámci EYOFu, bude to bod, tuším 16 alebo 18, potrebujeme vybudovať čo 
najdôstojnejšie stánky, aby sme dokázali EYOF v meste privítať. Ale problém je v tom, 
že dnes tento projekt bol zastavený na špeciálnom stavebnom úrade. Projekt má vady, 
chyby, nespĺňa normy. To je zásadná vec. Dnes síce môžme hovoriť, že je územné 
konanie, ale špeciálny stavebný úrad konanie zastavil. Nezastavil ho kvôli novému 
vedeniu, už v auguste minulého roku, ak sa náhodou mýlim v mesiacoch, ma prosím 
opravte. Každopádne v minulom roku špeciálny stavebný úrad vyzval Národné tenisové 
centrum, ktoré je stavebníkom, aby doplnilo a opravilo vady v projektoch. Nereagovali 
na prvú výzvu, nereagovali na druhú výzvu. Koncom januára špeciálny stavebný úrad 
konanie zastavil. Jeden z hlavných dôvodov, tých dôvodov je tam niekoľko, sú tam 
desiatky dôvodov, je, že tento projekt nedokázal obhájiť statickú a dynamickú dopravu. 
Nedokázal obhájiť dopravné riešenia, neobhájil parkovacie miesta. To je zásadné. Teda 
áno, územné konanie je, ale dnes neexistuje právoplatné rozhodnutie, aby sa mohlo 
pokračovať. Ak nájde NTC dostatočne dôkazov a dokladov a predloží ich stavebnému 
úradu, stavebný úrad môže začať konanie odznova. Na druhej strane pripomínam, že už 
v roku 2000 možno 16, som nielen ja, ale aj iní poslanci v tejto sále, upozorňovali na to, 
že samotný projekt nemá riešenia z pohľadu dopravy. Na 2. strane som si bol osobne 
pozrieť tento terén, vyzval som aj Národný tenisový zväz, vyzval som občanov a vyzval 
som aj vás poslancov, aby sme k tejto téme diskutovali, aby sme si pozreli reálny stav 
na Popradskej ulici. Dnes ma nikto  nepresvedčil, že priestor na Popradskej ulici je tak 
kvalitatívne dostatočný, aby sme tento projekt silou mocou podporovali. Druhým 
dychom dodávam, a prisľúbil som to a jej pánovi Moškovi, ktorý je, myslím, prezident, 
alebo predseda, generálny sekretár tenisového zväzu, že urobím všetko pre to, aby sme 
túto investíciu neohrozili. Dnes už spracovávame alternatívy, v súčasnosti posudzujeme 
3 nové alternatívy, pravdepodobne ich bude viac, ktoré po vyhodnotení a odbornom 
spracovaní predložím, nielen zastupiteľstvu, ale aj Národnému tenisovému zväzu na 
preštudovanie. Opakujem, chcem, aby sme tenisové centrum v meste postavili. Ďalšia 
druhá otázka, sú finančné riziká. My sme tu rozprávali o projekte, ktorý mal hodnotu 15 
mil. eur. Už vtedy sme sa pýtali, prečo 15? Bez toho, aby nás niekto informoval a nikdy 
verejne správa nezaznela. Až následne, keď som sa stretol s tenisovým zväzom, pred 
cca mesiacom, troma týždňami, som sa dozvedel, že hodnota tohto projektu je 30 mil., 
nakoľko sa jedná o zväčšenie projektu z dôvodu rozšírenia kapacít smerom k multihale. 
Z toho vyplývajú aj záväzky mesta, kde namiesto troch miliónov musíme začať 
pripravovať a rozprávať o 6 miliónoch do tejto investície. Zároveň neexistuje písomná 
správa, nemám o tom vedomosť, že by štát, ktorý má na tento projekt prispieť v hodnote 
60 %, písomne potvrdil, že má pripravených 60 % z 30 miliónov na tento projekt. Teda 
18 mil., ak dobre hovorím, čiže 18 miliónov má dať štát, bola dohoda, že dá 9,  tenisový 
zväz mal dať 3 mil. približne, dnes má dať 6 a ani tam neexistuje písomná písomný 
doklad a mesto Košice na miesto troch má dať 6. Teda hovorme aj o tom, že aj  samotné 
financovanie nie je dnes doriešené, a neexistuje žiadna písomná záruka, že všetci traja 
účastníci tohto projektu sú pripravení vyfinancovať ho v plnej miere tak, ako bol 
naprojektovaný v hodnote, ktorú poznáme, teda tých 30 mil.. Preto sa dnes otvára 
diskusia a hľadáme riešenia. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 
Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Budem trochu reagovať aj na Vás. 

Povedal ste pred chvíľou, že všetci chceme, aby NTC v Košiciach bolo. Chcel by som 
sa Vás opýtať, prečo, ak sme mali stretnutie o 15. hodine v prítomnosti zhruba 
pätnástich svedkov, som sa opýtal, teda prítomných, boli tam aj traja poslanci, okrem 
mňa, alebo dvaja, aj z referátu školstva boli zamestnanci, opýtal som sa, čo sa stane ak 



36 
 

presunieme projekt na iné miesto? Stratíme 2 roky a bude nová vláda a tá nepodporí, 
resp. financie vyškrtne. Čo je celkom reálne. A Vy ste povedal doslova, šak vy by ste 
bol len rád. Doslova. Úvodzovky dávam dole. „Ja by som bol len rád“ To kľudne sa 
opýtajte ostatných, čo si o tom myslia čo tam boli. Nebudem ďalej riešiť. Bol by som 
rád, ak by právnici, ktorých máme v mestskom zastupiteľstve ako poslancov, sa 
vyjadrili aj k právnym veciam a to je dosah, možné následky v prípade súdneho sporu 
so Slovenským tenisovým zväzom, keďže mesto Košice má voči NTC aj samotnému 
tenisovému zväzu určité záväzky. A boli vynaložené nemalé finančné prostriedky, ktoré 
sa síce zatiaľ líšia od sumy 600 tis. do 800 tis., každopádne som si zapamätal sumu od 
februára do októbra 2017, kde bolo viac ako 70 tis. zo strany NTC a.s.,  resp. áno, 
zaplatené Ministerstvo vnútra až kým pozemok neprešiel, až kým pozemok neprešiel do 
majetku mesta. A čo sa týka toho presunu do majetku mesta, včera som sa trochu hrabal 
v hlasovaniach z minulosti. Tak vám spomeniem hlasovanie 18. september 2017, keď 
34, pardon, áno, 34 prítomných poslancov zo 41, bod bol s názvom Prenájom pozemkov 
katastrálne územie Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra - športový 
areál nad Popradskou cestou pre NTC, z dôvodov hodných osobitného zreteľa dokonca, 
čiže,  všetky podmienky na stavbe boli vytvorené, hlasovali aj poslanci, ktorí sú dnes 
súčasťou tímu fungujúce Košice, a aby nezabudli, bol to aj napr. pán poslanec 
Berberich, alebo aj pán poslanec Grega, čiže vlastne na to treba brať ohľad, že aj títo 
ľudia vlastne umožnili byť veci v tom štádiu, v ktorom je dnes. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, je anfér, keď hovoríte o slovách a 

vetách človeka, ktorý nepovedal. Na tom stretnutí bol aj pán riaditeľ, bol tam pán 
Rovinský, mám pocit, že aj pán starosta Vrchota, takže len toľko. Nech sa páči, a 
budem rád, keď pán Rovinský vo svojom príspevku spomenie, bol na tom stretnutí. 
Poprosím pána poslanca Ihnáta v rámci faktickej a pripraví sa pán poslanec Berberich.  

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

reagovať na pána poslanca Djordjeviča, Má pravdu, treba sa opýtať ako na jednu vec, 
keď je to tu, táto téma rozliata, jednoducho je tu tiež nastolená, treba sa opýtať vlastne 
aké riziká eventuálne z toho môžu plynúť. To je veľmi dôležité, lebo už sme tu mali 
kauzy Strelingstav, OutClaim, atď., takže bol by som veľmi rád, keby som dostal 
odpoveď, kvalifikovanú odpoveď, ako poslanec mestského zastupiteľstva z právneho 
referátu Magistrátu mesta Košice aké riziká pri odchode, prípadnom odchode, vlastne 
z tejto akcie by sme mohli učiniť alebo dostať, sankcie, myslím atď. Takže keby sa 
vyjadrili, aby poslanci v tom mali jasno, ďakujem pekne.  

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

pani poslankyňa Kovačevičová.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Stručne len, na to, že či sa primátor vyjadril alebo nevyjadril. Ja 

som žiadne také vyjadrenie nepočul, no ale možno každý počuje to, čo potrebuje počuť i 
keď to povedané nebolo. Takto, my sme v prvom rade povinní chrániť záujmy obce a 
jej občanov. Riešenie na Popradskej je bezohľadné voči tým občanom, ktorí vedľa toho 
centra bývajú. Je pravda, že to územie bolo určené na šport, ale šport je aj malé 
futbalové ihrisko pri škole a tak isto národné tenisové centrum, ktoré pojme 4 a pol tisíc 
divákov. A tu je ten podstatný rozdiel. Viem si predstaviť, že by som reagoval na 
prenájom ihriska, keby som dostali informáciu, že to len národné, len ihrisko, tak prečo 
by nie, šak sa o to ihrisko niekto stará. Neviem, či vtedy padla tá informácia, že tam 
bude od 4,5 do 5 tisíc divákov. My už jedno bezohľadné riešenie v Košiciach máme, to 
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je Steel aréna, ktorá bola postavená na zlom mieste a traumatizuje obyvateľov 
priľahlých ulíc, ale aj priľahlých mestských častí. Čiže ide to až hore na susediacu 
mestskú časť. A nerobme riešenia, ktoré budú traumatizovať obyvateľov tejto mestskej 
časti. Ja by som bol proti tomu riešeniu, pán starosta, Karabin, by bol proti tomu 
riešeniu, aj keby malo byť uprostred, neviem, Vy ste z Pereša, takže aj keby malo byť 
uprostred Pereša. A vy tam tiež máte utešené športovisko, tak postavme tam Národné 
tenisové centrum. Je to hlúposť. Nemôžme zarobiť na problém do budúcna. Len tak, 
keď hovoríme teraz o EEI, viete prečo máme tuná EEI? Lebo Steel aréna, lebo 
parkovací dom  všetky tie problémy tam sa začali odvíjať, čiže neprirábajme si ďalšie 
problémy. Hľadajme také riešenie, ktoré bude pre nás a pre mesto dobré. Ja som bol s 
poslancami Košického samosprávneho kraja a tam sú tiež vážne výhrady, lebo aj 
Košický samosprávny kraj sa má podieľať na EJOF a tiež sa nepáči ten postup akým, je 
to ho robené. A my vieme, ešte nebola žiadna olympiáda na svete urobená, či malá 
alebo veľká, mládežnícka alebo aká, aby tie stavby sa skutočne vmestili do toho 
rozpočtu. Posledná poznámka, keď nevieme udržiavať obyčajné športové ihriská pri 
základných školách, ako budeme vedieť udržiavať také veľké stavby? Zamýšľali sme sa 
nad tým? Čiže ja hovorím... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Djordjevič, nasleduje 

pán poslanec Knap.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Budem 

reagovať na pána Rovinského, ale tým odpoviem aj množstvo diskutujúcim na 
sociálnych sieťach. Každý dáva príklad Steel arény, ale štadión Ladislava Troiaka, 
zvaný aj Stodola, je na tomto mieste viac ako 50 rokov. Čiže príklad veľmi vhodný nie 
je. Ďakujem, nechajte ma diskutovať, poprosím vás. Čo sa týka stretnutia pána 
primátora s občanmi, bol tam prítomný aj pán Sambor z Magistrátu, ktorý vyhotovoval 
zvukový záznam, keďže pán Rovinský povedal, že ja počujem to, čo chcem, čiže tu 
dávam čestné prehlásenie, ak mi bude prehratý, prehraný celý záznam v plnom rozsahu, 
tak sa pánovi primátorovi ospravedlním v dvoch košických denníkoch, ak som túto 
vetu, ak túto vetu nepovedal. Čiže sa ospravedlním verejne. No a čo sa týka toho, že vy 
hovoríte o veľkosti haly, my sa tu, pán Rovinský, dnes nebavíme o variante veľká / 
malá hala, ale sa bavíme o mieste ako takom. Ďakujem . 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Knap.  
 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň pán primátor. Pán poslanec Rovinský, 

chcel by som reagovať, keby ste si naštudovali celý materiál a boli na stretnutí s pánom 
Moškom, tak by ste sa dozvedeli informáciu, že prevádzkovať halu bude Národný 
tenisový zväz. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nie je to úplne, ako prevádzkovať áno, ale ak vznikne strata, 

máme aj my problém. Nech sa páči, nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, chcem povedať, že v našom meste možno 

30-40 rokov sa nejak systémovo nestavajú, nebudujú žiadne športoviská a centrá, haly. 
Osobne si myslím, že je to jedinečná príležitosť, pretože neustále tvrdíme, že šport v 
meste je na lopatkách. Ale ako chceme podporovať mladé športové talenty, keď nemajú 
miesto, priestor na svoj rozvoj, keďže športoviská nám chýbajú. Je tu jedinečná 
príležitosť a je to aj práve ako je táto hala, NTC, takže ja by som to podporila, pretože je 
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to je veľký problém, keď po štyroch piatich rokoch niečoho, čo sa realizuje, kde sa 
investuje nemalý peniaz 700 tis. eur bolo v súčasnosti vynaložených. A možno s 
takýmito otázkami, čo tu dnes diskutujeme, alebo sme sa stretli na tvare miesta, toto 
všetko, vážení, malo byť na začiatku. Ja sa pýtam, prečo viac sa ľudia nezaujímali o 
tento projekt, prečo sme to viac neskloňovali, ak to tam nemalo byť, aby sa to stoplo na 
samom začiatku. Takže do projektu, ako som povedala 700 tis. eur, kto vlastne, ak sa 
tento projekt nebude realizovať, už tu padli tie otázky, kto bude znášať tieto straty, 
pretože na samotnom stretnutí generál, generálny sekretár pán Nôžka, povedal, že ak by 
sa projekt presunul, znamená tu ďalšie, koľko, štyri, päť rokov? A je vôbec možné, že 
budú tie alokované finančné prostriedky, keďže vieme, že tenisový zväz ich 
pravdepodobne bude musieť vrátiť. A ostaneme potom na začiatku a nebude opäť 
žiadne športovisko ani takéto excelentné centrum. A ďalšia vec. Mať externé zdroje, 
80 % externých zdrojov, na takýto projekt mesto, myslím si, že nikdy nepozháňa, a 
hradiť celý projekt z vlastných zdrojov je nereálne. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len pripomínam, že pán generálny sekretár mi 

prisľúbil, že ak mu predložíme nové návrhy, budú sa nimi zaoberať. Je to, samozrejme, 
vec času, treba to dať čo najrýchlejšie. Čiže on v diskusiách, ktoré prebehli ešte 
následne, prisľúbil že ak mu predložíme návrh, ktorý bude akceptovateľný v priestore a 
v čase, tak je pripravený o ňom rokovať. A stále pripomínam, dnes nie je právoplatné 
rozhodnutie. Nie je to v rukách poslancov, že niečo blokujeme, čiže máme čas, dokiaľ 
stavebný úrad rozhodne, nanovo, ak NTC požiada, aby sme sa s problémom zaoberali a 
možno vysporiadali, čiže nás dnes čas netlačí, lebo ja neviem urýchliť proces výstavby 
NTC na Popradskej, pretože stavebné povolenia nie sú k dispozícii. Tzn., využime ten 
čas a popasujme sa s týmito alternatívami, nakoľko sám generálny sekretár prisľúbil, že 
je ochotný s nami diskutovať a viesť otvorenú debatu. Myslím, že aj pán generálny 
sekretár spomínal, že je pripravený urobiť aj pracovnú skupinu odborníkov, ich 
projektantov, ak mu predložíme, chce diskutovať. Podľa mňa je to fajn. Nech sa páči, 
s faktickou pán poslanec Špak.  
(pozn.: nepokoj v zasadačke) Prepáčte, ak rokovací poriadok hovorí, ak chce občan 
vystúpiť takto mimo poradia, musí osloviť poslanca, ktorý dá návrh. Poslanci budú o 
tom rokovať. Ospravedlňujem sa, ale taký je rokovací poriadok. Pán poslanec, máte 
slovo.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, chcel by som poprosiť jednu 

takú faktickú poznámku k vášmu druhému zopakovaniu toho istého, že zásadný 
problém je to, že nemáme platné povolenie, resp. že vzniklo tých 13 strán výhrad zo 
strany špeciálneho stavebného úradu. Tak chcem tu kolegom oznámiť, že som s pani 
referentkou, ktorá pripravila týchto 13 strán, si prešiel. Sú to len drobné procedurálne 
chyby a tá jedna vec, na ktorú ste upozornili, tá dopravná situácia, sa dá riešiť úplne 
jednoduchou dohodou, napr. s mestom Košice, kde sa urobí 2 hodiny MHDčky pred a 
po prípadnej veľkej akcii zdarma zo zberných parkovísk. Na  to mi zatlieskala, povedala 
áno, toto stačí pán Špak, a môžme to pustiť do stavby. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Knap, nech sa páči.  
 
p. Knap, poslanec MZ: Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Vypočul som si 

tu názory. Zúčastnil som sa obidvoch stretnutí aj priamo na mieste. Je mi ľúto, že tento 
problém lokality sa neriešil pred štyrmi rokmi. Teraz sa musíme ale vrátiť ku faktu, 
ktorý je teraz. Pán Nožka nás upozornil, že projekt je pripravený na 80 % z pohľadu 
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financovania, že to bude financovať Národný tenisový zväz, časť dá vláda, vychádza to 
skutočne na 6 mil. mesto Košice. Ale padla tam aj informácia, že sú ochotní 2 roky 
počkať, kým sa pridáme k financovaniu, aby si mohli začať, to nebolo povedané. Táto 
lokalita, ktorá tam je, boli vytknuté parkovacie miesta. Ako povedal kolega, pán 
poslanec Špak, dá sa to vyriešiť práve hromadnou dopravou bezplatne v čase pred a po 
športovom podujatí. Takže tiež tam nevidím problém. Začiatok výstavby košickej 
futbalovej arény počítal projekt s parkovaním 160 miest pre 15 tis. obyvateľov. Národné 
tenisové centrum má 180, tzn. o 20 parkovacích miest ešte viac. Je to jedinečná 
príležitosť na to, aby sa mohol rozbehnúť EJOF. Keď dáme náhradnú lokalitu, 
nestihneme to pripraviť, keďže projekt je už pripravený, len pripojenie VSD, ktoré 
vykonalo pripojenie stálo tuším 80 tis. eur. Aj to by trebalo povedať. A celý projekt už 
vyšiel na 800 tis. eur, že kto to zaplatí. Ak teraz zaspíme, tak tento projekt prevezme iné 
krajské mesto, pretože už prejavili záujem. 2 roky NTC Košice už nemôže čakať, takže 
treba povedať aj ten reálny stav aký tu je. Pri tých  stretnutiach to odznelo. Ďakujem 
pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja si len kladiem otázku, že ak z NTC ide 5000 

ľudí, koľko autobusov musím pristaviť, aby sme ich dokázali zviezť mimo priestor 
Popradskej ulici, ktorá je dvojprúdovka, ktorá je stiesnená. Nie je to jednoduché, ale 
NTC dnes verím, že schválime nové predstavenstvo, nové dozorné orgány a je na nich 
ako sa s problémom vysporiadajú a, čo predložia, či už mestskému zastupiteľstvu, či 
dopravnému podniku. Tam budú noví štatutári a tí budú konať. Nech sa páči, s 
faktickými vystúpi pán poslanec Strojný a pripraví sa pán poslanec Špak. Nech sa páči. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, chcel by som 

reagovať na pána poslanca Knapa. Totižto na športovej komisii som mal veľmi silný 
pocit, že má viac informácií ako zbytok poslaneckého zboru. Teraz zase hovorí o 
nejakých nových informáciách, ktoré nie sú ani v materiáloch. Takže by som sa chcel 
opýtať či samostatne rokoval s pánom Moškom, alebo či samostatne rokoval s 
Národným tenisovým zväzom. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja teraz možno paradoxne poviem niečo iné, lebo 

mne sa vidí, že tie informácie na tých troch stretnutiach padli. A tie, čo sme dostali, tak 
tie máme, takže klobúk dole, že prišli informácie. Takže nemám ten názor, že by niečo 
iné povedal pán poslanec Knap, čo sme nevedeli, ale ja dokonca si dovolím ho doplniť, 
lebo naozaj tu nehovorme len o tenistoch, tak ako začala táto rozprava. Hovorme 
o gymnastoch, bedmintonistoch, hádzanároch, volejbalistoch, squashistoch, fitneskách 
a džudistoch. O tom sa bavíme teraz. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Jakubov, máte slovo.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, ja si dovolím v dvoch vetách povedať 

rýchlu genézu. Prvá informácia o v návrhu v tejto lokalite na výstavbu Národného 
tenisového centra vznikla vo volebnom období 2010-14 na Mestskej časti Košice - 
Západ. Bolo to volebnom, predtým, ako som tam ja nastúpil ako starosta. Následne sa 
hľadali lokality, kde veľmi sa preferovala lokalita na Aničke, ale ako už odznelo na 
niekoľkých stretnutiach, vzhľadom na komplikované, veľmi komplikované 
majetkovoprávne vzťahy, nie je možné to tam realizovať celé. Po návšteve na meste 
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Košice vo volebnom období 2014-18 pán generálny sekretár Moška deklaroval, že 
potrebujú rozhodnúť, či pôjde NTC do Košíc alebo niekde inde. A keďže nie je možné 
realizovať na Aničke, a keďže 1. štúdia bola vypracovaná v lokalite nad Popradskou, 
jednoznačne prišiel s požiadavkou, aby sa to realizovalo tam, alebo sa našla vhodná 
lokalita. Tak ako pán Djordjevič hovoril, vtedy bol predložený návrh na majetkoprávne 
riešenie tohto územia a bolo odsúhlasené, že NTC sa tam umiestni. Pán primátor, 
k vašej, k vašej informácii. Na stretnutí zo strán zamestnankýň špeciálneho stavebného 
úradu nezaznelo, že nemôže byť vydané povolenie na dopravné stavby. Hovorím na 
dopravné stavby. Bolo povedané, že sú nezrovnalosti. Súhlasím s vami, že boli 2 
termíny. V prvom termíne ale boli predložené prvé doplňujúce podklady. Na základe 
toho bolo požadované o ďalšie doplnenie podkladov. Neviem, či to ku dnešnému dňu 
bolo. Skutkový stav aký je dnes. Je vydané právoplatné územné rozhodnutie, je vydané 
právoplatné stavebné povolenie na prvú stavbu, vodoprávne povolenie, je podaná 
žiadosť na špeciálnom stavebnom úrade na dopravné stavby, ak budú doplnené veci v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami, sám stavebný úrad povedal, že 
nemá, bohužiaľ, možnosť nevydať stavebné povolenie, pretože to by bola obštrukcia a 
následne sa bude žiadať stavebné povolenie na hlavnú stavbu. Áno, je potrebné posúdiť, 
či tá hluková štúdia, ktorá bola, aj ďalšie dopravno- technické posúdenie je v poriadku. 
Ale to by mal posúdiť nejaký odborný orgán. Chcem ešte povedať, že financovanie pán 
generálny sekretár Moška deklaroval za seba ako za Národný tenisový zväz. Súčasne 
povedal, že najbližších 5 rokov 10 % z rozpočtu tenisového zväzu pôjde do Košíc. A v 
prípade, že sa tu nedohodnú, je možné, že z Košíc odídu. Je na nás, ako rozhodneme. 
Takže ja si myslím, že je potrebné rokovať teraz už na odbornej úrovni s vedením 
tenisového zväzu a dať do poriadku právne a technické podklady. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj za zhrnutie aj za opravu, ak som bol nepresný. 

Nech sa páči, pán Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No, tu je ďalší paradox, že 

vystupujem po pánovi poslancovi Jakubovi. Pamätáte si, pán primátor a pán námestník, 
keď sme boli proti tejto stavbe. Vy držíte lajnu, ste stále proti tejto stavbe a ja som 
zmenil názor. Lebo ja som bol proti tejto stavbe kvôli tomu, lebo ju dozorovalo a malo 
pod palcom, tá skupinka okolo pána Jakubova. Teraz máme väčšinu v dozorných 
radách, tzn., ja verím tomu, že naozaj bude to transparentnosť, ktorú sme si sľubovali 
a tým pádom, máte ma vypnúť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Môžte pokračovať a ešte 10 sekúnd si dajte plus. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Takže, tu dávam vlastne ďalšiu informáciu kolegom. Väčšinu v 

dozornej rade máme pod palcom my ako mesto, vieme držať uzdu. Ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Rusnák aj pán poslanec 

Gibóda, nech sa páči.  
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická je na pána poslanca Jakubova. Lebo tu 

sú odzneli  v jeho príspevku odznelo teda, že podľa jeho názoru a podľa jeho informácií, 
Slovenský tenisový zväz prisľúbil financie a garantuje ich. V tom antré, v tom vstupe 
k bodu, pán primátor, pretože neexistuje písomné, písomný záväzok, čiže sa pýtam pána 
kolegu Jakubova, či to je len vo verbálnej rovine čo som povedal, alebo existuje 
písomný záväzok. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník Gibóda.  
 
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Mňa len udivujú 

niektorí kolegovia, ktorí tu tvrdia, že sú za tenisové centrum, ale sú vlastne proti nemu 
vtedy, keď majú pocit, že nemajú na dosah ten tok tých financií. A dnes sú zase za. 
Tzn., že buď nám teda ide o ten tenis, aby tu stálo to tenisové centrum, alebo nám ide 
oňho iba vtedy, keď naňho máme dosah. Nám oňho ide, ale kolegovia, netlačme sa do 
riešení, ktoré na dlhodobo zaťažia opäť toto mesto tak, ako to zaťažila Steel Aréna. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov reagujete na seba, prosím, 

prihláste sa do diskusie, alebo nejakej inej faktickej, Ja viem, že ste boli vyzvaní, ale 
rokovací poriadok také nepozná, že som bol vyzvaný. Ale budem rád, ak zodpoviete na 
tú otázku, len dodržme, prosím, rokovací poriadok. Ďakujem pekne. Pán  poslanec 
Lesňák, nech sa páči.  

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za slovo, čo sa 

týka už to nie je tenisová hala, už to je multi športová hala. Tým pádom sa navýšili 
finančné prostriedky z 15 mil. na 30 mil.. Mesto defacto, obrazne povedané, ušetrí v 
tom, že nemusí stavať ďalšiu halu pre loptové hry. To je prvý moment, na ktorý chcem 
ukázať. Ďalej, bol som účastníkom toho stretnutia, ktoré sa konalo doobedu na 
Popradskej ulici. Taktiež som bol zasadačke 216, ale všetky tieto veci už ste počuli od 
predchádzajúcich rečníkov. Ja by som rád zhrnul tie ekonomické aspekty celého toho na 
prínosu pre mesto Košice. Len multifunkčná hala donesie do Košíc 80 % z 30 miliónov, 
to je 24 miliónov €.    6 miliónov € by to malo financovať Mesto. Z každej strany 
počúvame ako sa to nedá. Tak ja vám poviem návod, ako sa to dá. 32 % to je k 
dnešnému dňu, zadlženosť mesta Košice, pokiaľ je tu pán kontrolór a sa mýlim, tak ma 
opraví. 17 % to je miera zadlženosti Košického samosprávneho kraja. Máme 
momentálne ekonomiku načrtnutú tak, že rast hrubého domáceho produktu na 
Slovensku v roku 2018 bol na úrovni 4,5%, predikcia na rok 2019 je 4,1%. Medziročný 
nárast dane, podielových dani z príjmov fyzických osôb je na úrovni 10% v roku 2018. 
Dostali ste pred rokovaním zastupiteľstva mail, mám tu informáciu zo Združenia miest 
a obcí Slovenska, kde sa píše, že výnos daní vraj 2019 je vyšší oproti roku 2018 o 
11,86 %. Ja sa vás pýtam, kolegyne, kolegovia, kedy chceme v meste stavať športové 
haly, keď nie teraz, keď ekonomika šľape a peniaze sú. A to nehovorím o možnosti 
požičať si peniaze od bánk, kde sa úrokové miery pre samosprávy pohybujú pod jedno 
percento. Pokiaľ je tu možnosť preložiť investíciu z Popradskej, ja neviem, do 
trojuholníka Hornbach – OBI atď., nie OBI, ale je tam Mercury Market, poďme sa o 
tom baviť. Ale nikdy nezaznelo, nikdy nezaznelo to, že máme čas 2 mesiace alebo 2 
roky. Tu je to iba o takých vyjadreniach, keď vy sa tu domáhate potvrdení od vlády 
písomných, tak ja chcem písomné potvrdenie o tom, že máme čas 2 roky hľadať novú 
lokalitu. Ale ja túto informáciu nemám. Vyslovene v zasadačke 216 bola informácia - 
buď bude NTC, teraz už multifunkčná hala na Popradskej, alebo v Košiciach nebude 
vôbec. A ako tu bolo povedané, za nami stojí 6 ďalších krajských miest a poznáme 
poznáme už tradičnú vetu o východe, však v Košiciach nič nie je. A teraz ideme sami 
proti sebe, aby tu nič nebolo. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Rád by som len upozornil, že ja som sa 

nikdy nevyjadril, že financie nemáme a nedáme. Súhlasím s vami, že ak to bude 
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zmysluplné, som pripravený rokovať s bankami, vybaviť úver, súhlasím, že kedy 
inokedy, keď nie teraz. Ale na správnom mieste, v správnom čase. Pán poslanec Špak 
má procedurálny, zelenú. Má? Má zelenú, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som rád, že ste to povedali, pán primátor, lebo 

naozaj si myslím, že máte aj tú možnosť hýbať s rozpočtom, môžme ho zmeniť. A 
rozpočet je dnes, podľa mňa, hlavný bod programu. A keďže mám v pláne aj ja 
zahlasovať za, aby sme normálne fungovali v rámci mesta a som rád, že tento bod tu 
preberáme. Tak kvôli tomu by som bol naozaj rád, keby nielen ja, ale my všetci 
poslanci, sme mali čo najviac informácií, aby sme sa rozhodli či to nevyčlenenie 
v rozpočte, tie 3 milióny, nieto ešte 6, bolo dobrým krokom. A preto dávam 
procedurálny návrh tu pri tomto bode, aby sme dali množstvo vystúpení na 6 minút pre 
poslancov. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, zopakujte ešte raz svoj procedurálny, nech je 

všetkým zrejmé o čom sa bude hlasovať. Prosím Vás.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Dávam hlasovať o tom, aby v tejto, v tomto bode rozpravy bola 

minutáž pre poslanca až 6 minút. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A tí, čo už vystúpili?  
 
p. Špak, poslanec MZ: No dokopy 6. Aj tí, čo vystúpili, im sa nepridá 6. Aby v tejto, no nie sú 

tu ešte takí, myslím si, ktorí vystúpili tretí krát. Nie sú.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže 6+6 či 3+3?  
 
p. Špak, poslanec MZ: Máme 3+3. A chceme 6+6, správne. A tí, čo boli, tak tí už nebudú 

mať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre. Poslanci rozumieme procedurálnemu návrhu? Bez 

diskusie. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Aby sme pridali do času rozpravy 6 minút. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, myslím, že všetci porozumeli. Nech sa páči hlasujeme 

o procedurálnom návrhu pána poslanca Špaka, nech sa páči, teraz. 
 
Hlasovanie č. 29 - za: 14, proti: 8, zdržali sa: 15 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh procedurálny neprešiel. Poprosím pokračujeme faktickou 

od pána poslanca Knapa, nasleduje pán Lörinc.  
 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ja by som chcel ešte doplniť informáciu od pána poslanca Lesňáka. 

Včera na Komisii výstavby MČ Košice - Juh sme pozerali územie bývalého 
všešportového areálu. Tam už nevidíme možnosť v 22 tis. štvorcových metrov, aby 
nejaká hala mohla vyrásť. A ku poznámke pána poslanca Strojného, ja nerokujem s 
pánom Moškom, prvýkrát som teraz videl, ale keby ste si prečítali celý materiál o 
Národnom tenisovom centre, informáciu o aktuálnom stave, ktorú dostal každý poslanec 
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tak v tom to máte na strane 6 všetky tieto fakty uvedené. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja, nech sa páči, pán poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ak stojí otázka či 

chceme mať postavené Národné tenisové centrum alebo nie, myslím, že sa zhodneme 
všetci, že chceme. To, na čom sa líšime je že či to chceme na Popradskej, alebo niekde 
inde. A odporcovia toho presunu, ktorí chcú pokračovať ďalej s Popradskou hovoria, že 
nestíhame to, bude to odobraté, nemáme pozemky a ďalšie argumenty. Čiže chcel by 
som sa možno spýtať, že vie nám niekto povedať, či skutočne by teraz presun miesta 
trval tie spomínané, tých spomínaných 24 mesiacov, či skutočne mesto Košice nemá iný 
vhodný pozemok, a ak má, teda aké alternatívy, aby sme vedeli teda zhodnotiť, že do 
akej miery sú tieto argumenty pravdivé alebo, do akej miery sú pritiahnuté za vlasy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tak ako som povedal vo svojom vstupe, dnes 

máme pripravené alternatívy. Je zbytočné o nich teraz rozprávať, pretože najprv ich 
treba pozrieť, či sú vôbec z tých rôznych pohľadov realizovateľné. Dnes diskutujeme o 
troch až piatich verziách. Tie tri sú reálnejšie, tie dve sú také mimo možno realitu. Čiže 
áno, našim cieľom je tak ako som sľúbil aj vám, aj médiám, aj obyvateľom ponúknuť 
riešenie. Myslím si, že to mesto to riešenie dokáže ponúknuť. Aký čas sa stratí, 
nedokážem odhadnúť, pretože hala sa len tak do priestoru nedá položiť, treba na ňu 
nastaviť infraštruktúru, treba ju v území pripraviť, územné konania musia prebehnúť. 
Všetko chce svoj čas, ale my sa domnievame, na základe aj časových osí, ktoré sme 
rátali, že sme schopní a určite nebudem používať slovo, že nedá sa. Nech sa páči, pán 
poslanec Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, aby som bol zase čestný 

a objektívny. Dostávam dosť správ na sociálnych sieťach od to miestnych obyvateľov, 
keďže som mal dosť zdieľanú diskusiu, mala dosah cez 40 tis. Košičanov, kde som sa 
vyjadroval z hľadiska z postoju športovca. A dostal som priame otázky, ktorým 
rozumiem, či by som tam chcel bývať keď sa postavia NTC. A poviem ľudsky, že 
neviem. Ale chcem podotknúť, že petícia proti výstavbe bola zbieraná na jeseň 2018. A 
nech si každý utvorí svoj názor, že či to bolo účelové alebo nie. Napr. 18. 9. 2017, ako 
som už dnes spomenul, sa schvaľoval prenájom pozemku s osobitným zreteľom. Kde 
boli vtedy aktivisti? Veď sa už poznali od leta 2016. Chodili na zastupiteľstve denno, 
pardon, nie denno-denne, ale zastupiteľstvo čo zastupiteľstvo. Dokonca aj v pekných 
tričkách. Chodili, neozvali sa, neboli za ľuďmi, nenapádali územné konanie, stavebné 
konanie. Diskutujem k NTC pán Rovinský, ale v poriadku - prejdem k veci. Dal som len 
otázku, že kde ste boli vtedy s tou petíciou, ktorú ste robili. A hlavne človek, ktorý bol 
štatutárom petície a dnes je navrhovaný do dozornej alebo do štruktúr NTC. A tu 
môžme v tomto bode rozoberať, generálny sekretár je s nami ochotný rokovať, a vy 
všetci si tu myslíte, že slovenský tenisový zväz mávne rukou nad 700 tis. eur, ktoré 
doteraz investovali do projektu  NTC práve na Popradskej? Som si istý, že ak vystúpi 
občan, budem ho aj chápať, bude hovoriť o tom ako je mu projekt NTC, ak sa postaví, 
zníži kvalitu bývania, zníži zničí život. Poviem vám asi takto na tvár. tým, už asi 
skončím, že mojich starých rodičov sa na Kuzmányho nikto nepýtal či tam chcú 
električku a jednoducho sa postavila a slúži. XY príkladov v minulosti, ako som aj ja 
osobne bol postihnutý znížením kvality bývania pri komplexe Kasovar a mohli by sme 
menovať koľko chceme, ale raz má majú istá skupina ľudí raz má meter jednaký a raz 
dvojaký. Budem rád, ak v priebehu štyroch rokov budeme mať rovnaký meter pri 
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všetkých požiadavkách občanov, ale ja vám tu garantujeme ako sedím, že vtedy sa 
v Košiciach nepostaví nič.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Filipko, procedurálny návrh, nech 

sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

prepáčte mi, ak chcem zabrániť ďalšej diskusii, ale myslím si, že, ak nemali sme k tomu 
predložený žiadny materiál. Ja som dobre počúval, počul som, že s touto témou sa 
pracuje. Verím, že k tomuto materiálu príde, teda k tejto téme príde tu jeden ucelený 
komplexný materiál, kde sa môžme rozhodnúť. Z toho dôvodu nevidím dôvod, aby sme 
rozvíjali ďalšiu diskusiu vzhľadom na ďalšie vážne témy, ktoré nás čakajú. Teda 
procedurálny návrh na ukončenie diskusie. 

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

návrhu pána poslanca Filipka. Diskusia dobehne, samozrejme. 
 
Hlasovanie č. 30 - za: 24, proti: 3, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa už ďalší poslanci nebudú zapájať. 

Faktickými nech sa páči, pán poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja som myslím, že pán poslanec Filipko 

dosť vysvetlil, že prečo chcem túto diskusiu, aby som kľudne hlasoval za rozpočet., Ale 
vám asi netreba informácie a preto som vás ani na jednom z tých troch stretnutí 
neevidoval. Ktoré kvôli NTCečku boli. Chcel som len taký fľak tu ku pánovi poslancovi 
Djordjevičovi, lebo tvrdí, že nevie či by tam chcel bývať. Nie je to pravda. To, že tam 
môže byť problém s ľuďmi, ktorí tam prídu, či už na nejakú akciu alebo na nejaký 
zápas, alebo si len tak zašportovať, zaparkujú auto na priľahlých uliciach napr. na 
Popradskej, a nie na parkovisku, ktoré patrí k tomu objektu. nie je vôbec problém 
Slovenského tenisového zväzu, ale problém mesta Košice. Ak bude fungovať mestská 
polícia a regulácia statickej dopravy, tak sa nikdy nestane, že tí chudáci na Popradskej 
budú mať sedem, osem áut zaparkovaných pred ich garážami. Čo sa sťažovali, 
samozrejme, obyvatelia tej  ulice a majú obavy, lebo doteraz videli neschopnosť mesta 
v týchto veciach zakročiť. Takže vôbec nejde o to báť sa tejto výstavby, a báť sa ľudí, 
ktorí tam prídu. A ešte posledný fakt. Keď tam má byť 5000 ľudí, určite rýchlejšie 
odídu na autobusoch ako na 5000 autách. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Gibóda, námestník.  
 
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ja by som si dovolil zareagovať na pána 

poslanca Djordjeviča, ktorý povedal, že nevie, že či by tam chcel bývať. Neviem, kto s 
tuná prítomných poslancov býva najbližšie k tejto lokalite. Neviem, kto z týchto 
prítomných poslancov sa potešil, keď prišlo parkovanie a zasiahlo to napr. jeho zónu 
mimo parkovacie zóny, ale na jej okraji, na ktorú sa vysunuli ľudia, ktorí neplatili. Preto 
si myslím, že jeho odpovede o tom, že by tam nechcel bývať, nie je úprimná. A myslím 
si, že každý kto by tam býval a došlo by k takejto, k tejto stavbe, ktorá by zhoršila túto 
situáciu, by osobne voči tomu protestoval. A preto nebrať na povedomie týchto 
obyvateľov je dosť, dosť choré. Ďakujem.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Burdiga, nech sa 
páči.  

 
p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, NTCečko, myslím, že väčšina z nás v Košiciach určite 

chce. Ale tak isto si myslím, že by sme si mali všetci jak tu sedíme uvedomiť, že nás 
volili občania a že to NTC na Popradskej proste zníži kvalitu bývania ľudí, ktorí tam sú. 
Bez ohľadu na to či tam budú alebo nebudú parkovať, či tam budú chodiť autobusy 
alebo nebudú. Choďte hore na Popradskú a porozprávajte sa s ľuďmi. Totižto môžme to 
tuná nazývať akokoľvek chceme, že  ide o športoviská. Národné tenisové centrum je 
akciová spoločnosť. V prvom rade je to záležitosť biznisu. A môžte mi rozprávať kto 
chcete, čo chcete, je to biznis. To znamená, keď si pozriete stránku NTC v Bratislave a 
pozriete si, koľko koncertov, a koľko komerčných akcií je v tejto, v tejto hale, tak 
uvidíte, že či sa bavíme o športe alebo biznise. Áno, samozrejme, bude to aj športová 
hala, ale chceli by ste bývať vedľa haly, v ktorej bude koncert Scooteru, alebo v ktorom, 
v ktorej budú ďalšie kultúrne akcie alebo koncerty? Bude tam cirkus taký, že tí ľudia 
tam nebudú vedieť ani spať, ani nič podobné. Čiže uvedomme si, prosím vás, že nás 
volili občania a ich záujmy máme zastupovať v prvom rade. Choďte hore na Popradskú 
a porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí tam bývajú. Ak by ste tam mali nehnuteľnosti s 
najväčšou pravdepodobnosťou hodnota týchto nehnuteľnosti, okrem iného, klesne. Tak, 
prosím vás, začnime rozmýšľať aj trošku sedliackym rozumom. A nepozerajme na to 
iba vašim politickým spôsobom. Myslím, že keď je riešenie kde je to presunúť, a podľa 
všetkého je, tak NTCéčko, áno, chceme, áno je to komerčný objekt, áno, chceme, však 
potrebujeme, samozrejme, mať aj koncerty, aj ďalšie veci, aj športoviská, ale nie na 
Popradskej. Ďakujem.  

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

Djordjevič a nasleduje pán poslanec Špak.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Chcel by som 

reagovať na pána kolegu, pána Burdigu. V prvom rade tú úprimnú snahu o pomoc a 
vyslyšanie požiadaviek obyvateľov mu v priebehu štyroch rokov, dúfam, pripomeniem. 
A možno niekedy v blízkej dobe ak budeme hovoriť o výstavbe Klasu v parku na 
Braniskovej, tak bude na to príležitosť. Ale bola tu spomenutá kvalita, zníženie kvality 
bývania. A občania prišli na stretnutie aj s deťmi a v gumákoch, ale evidentne tam, 
práve tá skupina asi bola prvý krát, lebo tvrdili v rôznych diskusiách, že sa tam chodia 
hrávať. A my sme na tej obhliadke mali problém prejsť medzi psími výkalmi a nánosmi 
po bezdomovcoch. Tak ani v dnešnej dobe títo ľudia kvalitu bývania nemajú. A keby sa 
ich deti skutočne chodili tam hrať, tak sú ohrozované nákazami a chorobami. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak, faktická na pána poslanca 

Burdigu.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za info. Áno, šak ide nám tu o všetkých 

ľudí a zastupujeme občanov celých Košíc. Nielen obyvateľov, nielen tých dotknutých 
ulíc, takže skúsme na nich myslieť. Ale k tým veciam hľadajme iný pozemok. Po 
situácii, do ktorej sme sa dostali v Košiciach po týchto štyroch rokoch aktivity, vám 
garantujem, že mesto Košice nemá ani 1 pozemok, na ktorom nevznikne petícia proti 
výstavbe .Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len pár poznámok. Pán poslanec Djordjevič, ak 
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by NTC sa nepostavilo na Popradskej, som pripravený ten priestor zrevitalizovať. 
Súhlasím, že je zanedbaný a treba ho zrevitalizovať. A chcem sa poďakovať pánovi 
poslancovi Burdigovi, pretože to trošku poňal z tej druhej strany. Áno, bolo aj na tých 
našich stretnutiach povedané, že ak ten stánok sa má uživiť, tak tých 20 akcií 
jednoducho je potrebné tam dop roka urobiť. Tzn., každý 2. týždeň tam niečo bude 
burácať. Naozaj, toto je aj ten ďalší dôležitý argument, ktorý tu nebol predtým 
spomenutý. Čiže ďakujem. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karaffa.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja začnem nad tým, že prečítam odpoveď 

na mail, ktorý dostal pán poslanec Polaček a pán poslanec Gibóda 15. januára 2016 
o 12:20 hod. Vážený pán Polaček, Mestská časť Košice - Západ v jeho zámere 
vybudovať na pozemkoch určených na športové aktivity areál Národného tenisového 
centra. Túto myšlienku prezentoval už môj predchodca, pán starosta Bauer. Vaša 
požiadavka na prijatie je však v súčasnosti bezpredmetná, keďže okrem verbálnej 
informácie, nebol mestskej časti predložený žiaden aktuálny relevantný dokument na 
vyjadrenie sa k tomuto zámeru. Mestská časť v prípade predloženia žiadosti bude 
okamžite informovať zástupcov obyvateľov mestskej časti - poslancov miestneho 
zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, ako aj občanov predmetnej lokality a 
predmetný dokument s nimi prerokuje. Vzhľadom na súčasný stav, nevidím dôvod na 
pracovné stretnutie s Vami a s pánom, Gibódom. S pozdravom Ing. Ján Jakubov. To je 
len na margo tam bola taká poznámka, myslím od nejakej kolegyne, že malo sa 
diskutovať o lokalite skôr. A to je jedna vec. Druhá vec. My, ako poslanci, by sme mali 
prijímať také pravidlá, aby sa ľudia v tomto meste cítili dobre. Aby sa cítili bezpečne a 
mali nejakú právnu istotu, že keď si kúpia nejaký pozemok, že keď niekde si začnú 
stavať dom tak, že sa územie v danej lokalite proste nezmení. Nebude tam nejaká 
výrobná hala, nebude tam nejaké, nejaké kongresové centrum, alebo nejaký športový 
svätostánok. Preto pravidlá, teda to pravidlo je územný plán, je potrebné v zmysle toho 
územného plánu, posudzovať funkcie ako celok. Teda vzájomné pôsobenie funkcii v 
území a nie jednotlivo, tak ako sa to robí tu. Áno, ihrisko, na ktorom sa nachádza, resp. 
kde by mal byť vybudované NTCečko, tak toto ihrisko je v územnom pláne 
zadefinované, na myslím funkcie až vyššie športové vybavenie. Ale dookola je 
málopodlažná zástavba. A tieto dve funkcie, vzhľadom na tú vzdialenosť, sú úplne že 
v rozpore. Bolo tu spomenuté, som si to aj značil, pán poslanec Lesňák povedal, nie 
tenisová hala, ale multišportová hala. A ja len dodávam, že áno, už to nie je 15 mil. eur, 
ale 30 mil., a to sme ešte ani nezačali ani bagrovať. NTC má záujem aj z toho dôvodu, 
pretože podľa môjho názoru, a vzhľadom na to, čo som okolo toho deje, keďže 
pomáham aj obyvateľom v tejto lokalite, 

 
p. Polaček, primátor mesta: Posledná veta.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Tak jednoducho ja som toho názoru, čo povedal pán Burdiga, že je 

to len jeden kšeft, tu nejde o šport.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými, nech sa páči, pán poslanec 

Jakubov, pán Špak a následne pani poslankyňa Kovačevičová.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, vážený pán kolega Karaffa, v 

danom čase mesto intenzívne ešte zvažovalo lokalitu na Aničke, kde postupne sa od nej 
odkláňalo. V tom čase to bolo v takom stave. Následne, keď táto lokalita bola 
odprezentovaná na meste, a bolo rozhodnuté, že pôjde, už poslanci mesta aj mestskej 
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časti sa tým zaoberali. Boli dané stanoviská. To, že som urobil chybu, že som to 
neodkomunikoval zo svojej úrovne dostatočne s občanmi, sa voči mne veľmi slušne 
obrátilo vo voľbách a občan mi vystavil stopku. Beriem, každý robí chyby. Absolútne 
nesúhlasím s vašim vyjadrením a si vyprosím, že tam šlo o nejaký kšeft. Nie je to 
prvýkrát, pán kolega, vaše vyjadrenie a beriem, že zatiaľ je to asi vaša mládežnícka 
nerozvážnosť, lebo takéto vyjadrenie si určite nikto nezaslúži za to, že chcel dotiahnuť 
do mesta jednu veľkú investíciu. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím zdržme sa osobných komentárov, buďme 

vecní. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Dobre, budem sa zdržiavať 

tých osobných  komentárov. Mám pocit, že to je prvá reálna vec, ktorá tu, okrem behu, 
naozaj môže vyrásť po tom predošlom vedení pre šport. Ja som chcel pre kolegu 
Dominika, pána poslanca Karaffu, jednu informáciu, že keď sme si s manželkou 
kupovali byt na Ťahanovciach, tak som si pozrel ten územný plán a videl som, že oproti 
nám budú stavať. A dokonca niečo také, čo mi úplne že zatieni výhľad na lúku, les atď. 
A s tým vedomím sme napriek tomu tam kúpili ten byt. To znamená tí občania, ktorí od 
roku 1970 vedeli, že tam má byť všešportová vybavenosť a ihriská a  začali o 10 - 20 
rokov na to, okolo si stavať domčeky. Mali tú vedomosť, šak to nebola tajná vec, ten 
územný plán, takže ako toto je, museli aj s tým rátať, ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len dopĺňam, že treba si uvedomiť, že keď sa 

územný plán robil, a sa tam urobila tá málopodlažná zástavba, tak tam to ihrisko bolo. 
Preto sa nastavilo, že na športové využitie. Nikoho, pri tej tvorbe územného plánu 
nenapadlo, že ovál, ktorý tam je, zrazu by sa zmenil na 27-poschodovú budovu. To zasa 
treba vidieť aj v tejto súvislosti, ale samozrejme, to je len malá pripomienka. Nech sa 
páči, pani poslankyňa Kovačevičová, pripraví sa s faktickou pán poslanec Rovinský. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak ja len na pána kolegu, 

pána poslanca Bc. Dominika Karaffu, keďže v mestskom zastupiteľstve je nás len 5 
žien, tak nejaká kolegyňa má svoje meno a priezvisko. Takže ja sa volám Lenka 
Kovačevičová, alebo pani poslankyňa. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pani poslankyňa, nech sa páči, pán poslanec Rovinský.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. V územnom pláne sa ráta so športoviskom. Ja 

som to raz už povedal, ale poviem to ešte raz. Keby som si kupoval tam dom, tak rátam 
s tým, že za mojím domom je futbalový štadión pre učňov ku stavebného učilišťa, ktoré 
tam svojho času bolo, a že raz za čas tam 22 chlapci pobehujú a 22 chlapcov sa nich 
díva. Čiže vôbec tam nebolo o tom reč,  že tam bude stáť multifunkčná estrádna hala, 
v ktorej raz za čas bude aj šport. A tu toto treba si uvedomiť. A ešte 1 vec, občan stojaci 
hore ma poprosil, aby som tlmočil jeho názor. Je ochotné Národné tenisové centrum,  
Slovenský tenisový zväz vybudovať trojposchodové trojpodlažné podzemné parkovisko 
pre tých 1000 parkovacích miest? Alebo to už sa mu do rozpočtu nevojde a túto 
externalitu nechá na mesto Košice, že nech si ju vyriešime sami.  

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

poslanec Vrchota sa pripraví.  
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p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Opäť počúvam ďalšie názory, ako NTC 
áno a ako NTC nie. Škoda, že táto diskusia nebola v roku 2015-16. A je mi veľmi ľúto, 
že keďže na Aničke, podľa mojich informácií, vám nepredajú ani štvorcový meter, 
nevyrástla táto hala pri areáli tenisového centra. Len tu si musíme položiť ešte aj 
otázku: súvisí NTC ešte s niečím? Ja pripomínam, že určite s EJOF s 2021. Ak NTC 
nepodporíme a jeho výstavbu, aby začala môžme sa zajtra odhlásiť aj z EJOFu. Tým 
pádom športu je koniec v Košiciach. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, šport je v troskách, šport je na kolenách. To 

vieme všetci a treba preto niečo urobiť. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda, faktickou na 
pána Knapa.  

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Knap, ja si 

nemyslím, že ak by náhodou aj došlo k tomu, že sa tu nepostaví NTC, tak šport v 
Košiciach skončil. Myslím si, že  to dokazujú aj slová pána Nošku, ktorý hovorí koľko 
nádejných adeptov a reprezentantov Košice pravé dodávajú do slovenského tenisu a 
práve preto si ani nemyslím, že by slovenský tenisový zväz bol taký rýchly a taký 
pripravený presunúť túto investíciu do iného mesta, pretože tam by  musel spustiť ešte 
dlhšie trvajúci proces adaptácie nejakého projektu na nejaké miesto. A ja  viem, že Vy 
tomu neveríte, možno že máte lepšie informácie ako povedal pán Strojný od pána 
Noškku, ja iba hovorím to, že pán Moška jasne deklaroval, že Košice sú pre nich veľmi 
atraktívne, vzhľadom na ten potenciál ktorý tu je. Takže toľko k tomu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Strojný a následne 

pán poslaenc Karaffa.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Tak isto k pánovi 

poslancovi Knapovi. Materiál som čítal veľmi pozorne, nenašiel som tam nič o tom, že 
by na Aničke vám nepredali ani centimeter štvorcový. A tak isto som tam nenašiel nič o 
tom, že neexistuje v Košiciach žiaden iný priestor. Takže zodpovedzme si najprv túto 
otázku, potom môžme sa baviť ďalej. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Karaffa.   
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No šport v Košiciach, resp. 

šport do Košíc a na východ už skončil. Áno, je to pravda. Tá strana už skončila, nevidel 
by som to tak biedne, pekne pán kolega, so športom v Košiciach. A ešte využijem túto 
príležitosť, chcel by som sa ospravedlniť pani poslankyni Kovačevičovej. Ja som si 
skutočne nevedel, že či ste to bola Vy alebo pani poslankyňa Iľaščíková, tak som radšej 
nepovedal žiadne meno. Ale neberte to,  prosím, osobne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, aj za ospravedlnenie. Nech sa páči, pán 

poslanec Vrchota v diskusii.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ja chcem povedať, že v 

minulom volebnom období nebola diskusia k viacerým veciam a k viacerým projektom 
v meste. Preto tu asi sedí toľko nových poslancov. Druhá vec je tá, že reálny stav pri 
tomto projekte je taký, že naozaj má problém, je zastavený. Ja chcem povedať, že vo 
všeobecnosti, aspoň ja to tak vnímam sedliackym rozumom, že každá stavba musí mať 
dobrý základ. Jedným z tých základov malo byť prerokovanie s obyvateľmi dotknutej 
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lokality, ktoré nebolo urobené. A teda má táto stavba vadu v základoch. Čiže keď je, 
keď sú základy zlé, je ju treba urobiť nanovo a nie ju dostavať a potom sa sťažovať. 
Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickou pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, budem odpovedať pánovi 

poslancovi Vrchotovi. Zároveň to platí pre všetkých. Počuli sme to už 100-krát dnes 
ako, prečo, z akých dôvodov, čo bolo zanedbané, prečo táto hala nie je vhodná na tomto 
mieste, ale nikto tu neodpovedal na moje otázky a na otázky pána starostu Ihnáta, či je 
niekto ochotný z vedenia mesta, zo zamestnancov magistrátu, či starosta západu, alebo 
ktokoľvek, kto bude hlasovať proti výstavbe NTC na Popradskej, či je niekto ochotný sa 
postaviť a povedať ja garantujem aspoň svojím platom do konca volebného obdobia, že 
ak zväz bude súdiť sa s mestom a mesto prehrá,  že aspoň o ten plat príde. Teraz majte 
odvahu a nevyhovárajme sa tu na čo bolo, ale bavme sa o tom, čo máme pred sebou.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Keď dovolíte, páni poslanci, pán poslanec Djordjevič, dnes  

neexistuje právoplatné rozhodnutie k tomuto projektu, žiadna škoda nikomu nemohla 
vzniknúť a sme, sme dneska nastavení tak, že s Národným tenisovým zväzom sme 
ochotní rokovať a on je ochotný rokovať s nami. Čo lepšie môže byť, ak organizácie sa 
chcú stretávať a chcú tento problém vyriešiť. Dnes nie je téma stavať, pretože stavebné 
povolenie neexistuje. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Jakubov. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Na otázku, či je písomná garancia, otázka pána 

poslanca Rusnáka, pána kolegu Rusnáka, myslím si, že túto garanciu verbálne dal na 
ostatnom stretnutí pán generálny sekretár Moška v zasadačke 216 (pozn.: magistrát), 
sedeli ste tam, pán primátor, jedno miesto odo mňa. Samozrejme. písomné garancie sú 
možné. Chcem upozorniť na jedno, my sa tu bavíme o meste a o Národnom tenisovom 
zväze. V podstate tu je vytvorená a. s. Národné tenisové centrum Košice, kde STZ je 
51%-ným akcionárom a mesto Košice 49-percentným akcionárom. Preto som povedal 
vo svojom predošlom vstupe, že je potrebné si sadnúť a komunikovať vecne, technicky 
a ekonomicky a právne. Ak sa zmení a presunie niekde tento projekt a obaja akcionári 
budú súhlasiť, potom už len ide o to, či budú aj zdroje na financovanie, či štát bude 
vtedy vedieť dodržať svoje zdroje a či obaja akcionári, 51-percentný tenisový zväz a 
49%-né mesto Košice, dokážu dať dokopy finančné prostriedky. Som dosť skeptikom, 
pretože dnes už spochybňujeme 6 mil., resp. 3 mil., ktoré mali ísť na tú menej 
ekonomicky náročnú etapu, lebo ani to nie je dnes v rozpočte. Pán primátor, 
nesúhlasím, že nie je vydané, ja som to už predal právoplatné územné, prvé stavebné 
povolenie a koná sa ďalej. Minimálne jedno stavebné už je na svete, ale to neznamená, 
že keď sa bude rokovať, že ten projekt nemôže ísť inde. Čo sa týka poznámky pána 
Rovinského v zastúpení občana, či je ochotný vybudovať Zväz tri podlažia pod zemou, 
alebo 5, alebo 15, to je jedno, to nie je otázka na tenisový zväz, ale na akciovú 
spoločnosť Národné tenisové centrum Košice, pretože tam 51 % bude zabezpečovať 
tenisový zväz a 49 mesto Košice. Čiže je to otázka aj na nás, či nájdeme svoj podiel, 
alebo zoženieme mimorozpočtové zdroje. To si treba povedať tak ako to je. Na pána 
Strojného k pozemkom, že neviete o tom či niekto odporúča. Pán Strojný, poprosím 
Vás, pán kolega, prejdite si to na majetko-právnom oddelení, konkrétne sa týmto 
projektom zaoberala pani doktorka Medvecová a pani doktorka Helebrandová a prejdite 
si, aké sú tam problematické právne vzťahy. To si kľudne, viac ako dva roky. Môžte si 
k tomu sadnúť aj s pánom Júliusom Bačom, čo je šéf tenisu v kraji atď. Bolo veľa 
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rokovaní, kde sa toto rozoberalo a zistilo sa, že je to nepriechodná cesta. Len to chce asi 
predložiť jednu komplexnú správu, v akom je to stave, či sa, keďže ja končím s tým 
orgánom, bude tam za mňa nejaký iný zástupca mesta, dohodli v akciovke obaja 
akcionári, ak si 1 a 2. strana, tzn. 1 aj 2. akcionár, dospeli k nejakej dohode, nejakému 
konsenzu. Ďakujem pekne. 

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

Gibóda, máte slovo.  
 
p. Gibóda, námestník primátora: Niektorí poslanci tu vyčítajú tu prítomným poslancom, 

predtým aktivistom, alebo aj vedeniu mesta Košice, ktoré bolo predtým iba poslancami 
mesta Košice, že nekonalo. Už v roku 2015 sme spolu pánom Polačekom dosť 
vehementným spôsobom napádali na rokovaniach zastupiteľstva pri zakladaní tejto 
spoločnosti nedostatočný projekt a nedostatočné parkovacie miesta, nedostatočnú 
lokalitu a slabú snahu vedenia mesta hľadať lepšie riešenie. Už vtedy som povedal, že 
mesto Košice, resp. vedenie mesta Košice, v danom momente malo za sebou 5 rokov, 
keď mohol riešiť areál lokality na Aničke. Dnes je to 8 rokov po bývalom vedení 
a s lokalitou Anička, napriek tomu, že tu pán bývalý primátor podpisoval memorandá a 
neviem čo všetko pred voľbami, tak s lokalitou Anička sa nepohlo ani o milimeter. Keď 
sa tu bavíme o tom, aké má mesto Košice možnosti, nuž dosť obmedzené, to vám 
dávam za pravdu, kolegovia. Pretože ako mesto sme za posledných 8 rokov vo veľkom 
rozpredávali naše pozemky a teraz sú naše možnosti oveľa menšie. A bohužiaľ, to padá 
aj na hľadanie alternatív pre, na NTC. Bohužiaľ, bývalé vedenie mesta Košice bolo 
natoľko pohodlné, že nehľadalo a nechcelo ísť ťažšou alternatívou, resp. hľadať 
riešenia, ktoré boli prospešnejšie pre obyvateľov a pre mesto. Ale si vyberalo tú ľahšiu 
alternatívu. Tú alternatívu zasadiť túto stavbu do lokality, ktorá na to nie je vhodná. 
Ktorá na to dispozične nie je vhodná. Čiže ak niekto tuná teraz napáda toto vedenie 
mesta, že sa snaží opraviť túto chybu z minulosti skôr, než sa stane ešte väčšia chyba, 
lebo keď pán Špak povie, že stačí tam poslať autobusy. Pán Špak, neviem či ste boli 
niekedy na  amfiteátri mesta Košice, keď z neho vyjde 10 tisíc ľudí. Možno, že niektorí 
zamestnanci z Dopravného podniku by Vám porozprávali koľko električiek a autobusov 
je potrebných na to, aby ste takúto masu rozdristribuovali. Aké záchytné parkoviská? 
Čo riešite teraz? Vy nemáte alternatívu, ktorá by v danej lokalite vyriešila tú dopravu k 
spokojnosti obyvateľov. Pán Djordjevič, Vy napádate, resp. hovoríte, že neviete sa 
vyjadriť k tomu, či by ste bývali v danej lokalite. Ale sám ako obyvateľ Starého mesta 
bojujete za to, aby pred vašim blokom neparkoval niekto s cudzou značkou, resp. 
niekto, kto nebýva v danej lokalite. Ako by sa cítili obyvatelia tej lokality, keby im tam 
po vzore Bratislavy nabiehavali obyvatelia a návštevníci tohto centra. Tí, ktorí nezažili 
NTC v Bratislave počas jeho špičky v rámci nejakej kultúrnej akcie nevedia, o čom 
hovoria. A preto musíme chrániť záujem obyvateľov mesta Košice. A toto sleduje 
vedenie mesta Košice.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Posledné faktické pán Špak, pán 

Djordjevič a nasleduje pán Ihnát.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Nemusíme to takto 

vášnivo riešiť. Ja si myslím, že máme jasno. Vy držíte lajnu ten tretí rok boja proti 
NTC, čomu rozumiem a nepresviedčam vás. Ja sa snažím dať informácie, ktoré som sa 
dozvedel za posledné dni, kolegom poslancom. To znamená, toto je úplne, tak má 
fungovať demokracia. Prejednajme si to, kto má lepšie argumenty, kto viac presvedčí 
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tak za toho zahlasujú kolegovia poslanci. Mne je jedine dnes  ľúto, že pán kolega 
Filipko to zrušil, takže pekný deň.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Samozrejme, 

počúval som Vás pozorne, vážený pán viceprimátor, a samozrejme, máte pravdu, keďže 
som si tie hlasovania pozrel ohľadom NTC všetky tak ako ste spomenuli od roku 2015 
ste sa stále zdržiaval, čo mi je dosť čudný postoj, lebo ja keď som proti niečomu, tak 
stlačím gombík proti. Ale je pravda, že ste 3-krát v danej veci sa zdržal. A ste bol jeden 
z tých troch, takisto aj pán primátor, čiže áno je to tak. Jeden z vás hovorí, že ho chce 
urobiť všetko pre to, aby NTC niekde stálo, ale nie na Popradskej,  a druhý zároveň 
dodáva, že skutočne, a ja si asi aj vážim, že to bolo povedané tak úprimne, že sú 
obmedzené možnosti. Hovoríte o amfiteátri. Viem, aká je tam kvalita bývania, kvôli 
týmto akciám. Nechcite, aby čo chcete robiť majstrovstvá sveta, aby som ja kvôli tomu 
petície robil, ale dobre. Ale mám jeden návrh, ktorý by vyriešil tú dopravu. Keby bola 
podmienka, že v cene lístka  by bola doprava zadarmo, pre všetky posilové, áno, 
doprava zadarmo, podmienka, vtedy by ľudia nechodili autami.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Ihnát.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Stále 

som nedostal tú  odpoveď, ako na ktorú som sa pýtal už na začiatku. Čiže by som 
poprosil právny referát, aby sa k tomu vyjadril, aké riziká môžu vzniknúť vlastne keby 
sme odišli z tohto zámeru, o aké dobehy to môže mať aj pre toto mestské zastupiteľstvo, 
aj pre občanov tohto mesta, samozrejme, lebo sa dívame aj na občanov mesta, či už po 
stránke bývania, ale aj po stránke rizík vlastne, ktorý by potom tu toto v tomto meste 
splácali. Tak ako sme mali kauzy s Strelingstav, OutClaim, atď. Čiže ja sa chcem 
opýtať vlastne ešte raz, aby sme povedali, že aké riziká sú. Ďakujem veľmi pekne. Tú 
odpoveď som nedostal doposiaľ. Ďakujem.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Dnes nie je dôvod hovoriť 

o rizikách. Ako opakujem, dnes nie je v moci NTC niečo postaviť, lebo na to nemá 
papier. Dnes budeme zároveň voliť nové dozornú radu, novú správny radu. Títo ľudia 
nastúpia do nového NTC, budú vedieť získať podklady a následných ich oni budú 
analyzovať. Nie mesto. Ale áno, treba riziká pomenovať, pán poslanec položili ste 
otázku, ani vás nezaujíma k tým rizikám absolútne nič. Chcem sa všetkým poďakovať 
za diskusiu k NTC, za to, že tá diskusia bola vecná,  bola aj potrebná a poprosím pana 
Karabina, nakoľko je navrhovateľ tohto bodu, či nejaké uznesenie tuná bolo doručené, 
alebo nie. Nech to uzavrie, ďakujem.  

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vzhľadom k tomu, že ten proces už 

je rozbehnutý, nachádzame sa všetci v rozbehnutom vlaku. Nechceme zaťahovať ručnú 
brzdu. My nemôžme nikoho nútiť, ani Vás nútiť, že robte to, robte to, skôr by som túto 
správu zobral na vedomie, keďže hovorím, proces beží, územkovo vydané je tu aj 
stavebné povolenie na stavbu bolo vydané právoplatne, my, ako poslanci do toho 
nemôžeme zasahovať. Ide len o to, že zatiaľ sme počuli názory, alebo čítali iba z jednej 
strany od Vás, alebo od vedenia mesta. A ja som nadobudol taký pocit, že či náhodou 
nemajú kolegovia iný na to názor. Vidím, že je tu viacero názorov a ľudia, alebo 
kolegovia, chcú takúto stavbu. Takže úplne postačí k tomuto, berie na vedomie. A preto 
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som dal pred rozpočet, lebo v rozpočte sa nechá 3 milióny eur potrebné minimálne 
potrebné na rozbehnutie tejto akcie. Mimo ďalších troch.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem, ja si tiež vážim diskusiu, som rád, že sme 

diskutovali. Poprosím, ak máte návrh na uznesenie, aby ste ho doručili návrhovej 
komisii. Návrhová komisia nedisponuje žiadnym návrhom. Poprosím, aj nabudúce, ak 
poslanci sú navrhovateľmi bodov, aby pripravili uznesenie. Na druhej strane, 
pravdepodobne prerokujeme len bod 7.2, to je bod, ktorý navrhuje pán poslanec Hlinka 
a následne už začne bod 1. Slovo pre občana. Čiže čakáme už na 12. hodinu, pán 
poslanec, ale rozprávame o návrhu, ktorý ste predložili, teda berie na vedomie, iný 
návrh nie je prípustný. Ak nebude komisii doručený návrh do minúty, ukončím tento 
bod. Nech sa páči, návrhová komisia. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán poslanec Karabin nám doručil návrh 

na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o ďalšom postupe 
NTC.  

 
p. Polaček, primátor mesta: To je ešte návrh, návrh nesúhlasí s predneseným návrhom, 

ukončujem v tomto bode diskusiu.  
- - - 

 
Bod č. 7/2  
Informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov pri MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 7/2. Je to návrh, ktorý prednesie pán poslanec 

Hlinka - Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
verejných funkcionárov. Potom si dáme päťminútovú prestávku a tak Slovo pre občana. 
Nech sa páči, pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, ďakujem za slovo. V tomto bode chcem informovať mestské 

zastupiteľstvo o tom, že od zloženia sľubu poslancov, čiže od 1. ustanovujúceho 
zasadnutia zastupiteľstva t.j. od 10. decembra 2018 uplynula lehota t.j. 30 dní, kedy 
mali noví poslanci povinnosť podať príslušnej komisii, čiže Komisii na ochranu 
verejného záujmu svoje oznámenia o osobných a majetkových pomeroch. Konštatujem, 
že z toho počtu 26 nových poslancov 20-ti to urobili načas, štyria poslanci to podali  až 
10. januára 2019, tzn., o 1 deň neskôr. Boli to poslanci spomínaní v tomto  materiáli. 
Čiže pán Horenský, pán Burdiga,  pán Dvorský a pani Adamčíková.  Ďalší poslanec pán 
Stanko podal toto oznámenie až 11. januára, čiže neskôr o 2 dni a napokon 6-ty 
poslanec, pán poslanec Lörinc, to podal až po výzve predsedu komisie dňa 7. februára 
2019. Čo sa týka týchto prvých štyroch spomínaných pánov poslancov a pani 
poslankyne, zrejme tu došlo k tomu, že organizačný referát, perspektívne referát 
volených orgánov, samosprávnych orgánov, podal nesprávnu informáciu v e-mailovej 
komunikácii o tom, že posledným dňom lehoty na podanie takéhoto oznámenia je 
10. január. Čiže brali to tak, že 10. decembra bolo zastupiteľstvo, čiže 30 dní počítali, že 
je to 10. január. Ale je to nesprávne, pretože, ako vieme, už od školských čias - 
december má 31 dní. Tzn., že ten posledný deň lehoty bol nie desiaty, ale 9. január. 
Predpokladám, že títo štyria kolegovia asi sa riadili týmto usmernením a z tohto dôvodu 
zmeškali túto lehotu. Vzhľadom na to, že komisia nie je orgán, ktorý by mal oprávnenie 
podľa ústavného zákona odpúšťať previnilcom nejaké poklesky, ktoré vyplývajú z 
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nedodržania napr. aj lehoty, podľa ústavného zákona, som povinný predložiť dnes 
mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie, tak ako je písomne spracovaný. Tzn., že 
mestské zastupiteľstvo začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote 
ustanovenej v čl. 7 zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov. Po a) - spomínanej  - je to 
po 1.) voči poslankyni Ivete Adamčíkovej; po 2.) voči poslancovi Henrichovi 
Burdigovi, po 3.) voči poslancovi Jaroslavovi Dvorskému a po 4.) voči poslancovi Mgr. 
Mariánovi Horenskému, ktorí podali tieto oznamenia 10. januára 2019. Tzn., že o týchto 
štyroch poslancoch odporúčam aby mestské zastupiteľstvo hlasovalo momentálne 
spoločne. A voči tým poslancom ďalším, t.j. voči Ladislavovi Stankovi, ktorý podal 
oznámenie 10. januára, voči poslancovi Ladislavovi Lörincovi, ktorý podal písomné 
oznámenie dňa 7. februára, aby zastupiteľstvo potom hlasovalo samostatne o každom 
zvlášť. Návrh, s dôvodovou správou som predložil komisii návrhovej, tak ako som ho 
prečítal.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec a predseda zároveň. 

Poprosím, diskusiu otváram - ak je nejaká. Ak nie, ukončujem diskusiu v tejto veci 
a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy.  

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tzn., v zmysle návrhu pána poslanca 

Hlinku budeme hlasovať samostatne o štvorici poslancov a potom jednotlivo o ďalších. 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 9 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 337/2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov, začína konanie vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať 
oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 zákona č. 357/2004 Zb. zákonov v 2: 
po 1.) voči poslankyni Ivete Adamčíkovej, po 2.) voči poslancovi Henrichovi 
Burdigovi, po 3.) voči poslancovi Jaroslavovi Dvorskému, po 4. voči poslancovi Mgr. 
Mariánovi Horenskému PhD., ktorí podali písomné oznámenie dňa 10. 1. 2019.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím poslancov - hlasujme teraz. 
 
Hlasovanie č. 31 - za: 8, proti: 2, zdržali sa: 29 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh nebol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu 

aby pokračovala.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných ustanovení  začína konanie vo veci ochranu verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote 
ustanovenej v čl. 7 zákona č. 357 /2004 Zb. zákonov voči poslancovi Ing. Vladislavovi 
Stankovi, MBA, MLL, ktorý podal písomné oznámenie dňa 11. 1. 2019.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 32 - za: 13, proti: 1, zdržali sa: 26 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh neprešiel. Návrhová  komisia, nech sa 

páči. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
príslušných ustanovení začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov z dôvodu porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote 
ustanovenej v čl. 7 zákona č. 357/2004 Zb. zákonov voči poslancovi Mgr. Ladislavovi 
Lörincovi, ktorý podal písomné oznámenie dňa 7. 2. 2019.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 33 - za: 21, proti: 0, zdržali sa: 19 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 1 Slovo pre občana. Takto dobre sme to ešte 

nikdy... ani nemohli vymyslieť. Je to prvýkrát, je presne 12 hodín. Ja som vám sľúbil 
prestávku. Chcem sa spýtať, či sme ochotní ísť bez prestávky? Obed je pripravený na 
12:45. Tak, aby sme po tomto bode - Slovo pre občana, potom si dali prestávku a sa 
najedli. Je takto súhlas? Nemusím dávať hlasovať? Veľmi pekne ďakujem za 
ústretovosť. Teda nasleduje bod číslo 1, ktorým je Slovo pre občana. Je 12 hodín. 
Poprosím organizačné, aby mi predložilo zoznam diskutujúcich. Ďakujem pekne. Do 
diskusie sa prihlásilo 5 občanov. Predpokladám, že všetci sú prítomní v rokovacej 
miestnosti. Teda poprosím pána Kolomana Juhásza, aby pristúpil k mikrofónu a chce 
predniesť pripomienky k činnosti mestskej polície. Nasleduje pán Ing. Eugen 
Ščavnický, ktorý chce diskutovať, alebo predniesť svoj príspevok k Mlynskému náhonu 
a problematike. Nasleduje, ako 3. - Ing. Róbert Gregorek, ktorý chce predložiť tému 
potreba vody v meste a ďalšie ekologické súvislosti. Ako 4. vystúpi pán Juraj Tabický  
k téme - aktuálne problémy mesta. A ako 5. vystúpi pán Ing. Marián Ivanko k téme - 
Zničenie fasády budovy na Hlavnej a asanačnej pásmo na Terase. Nech sa páči, pán 
Koloman Juhász, máte 5 minút v zmysle rokovacieho poriadku. Som veľmi rád, ste 
prvým občanom, ktorý v meste Košice vystúpi v tomto bode.  Teším sa. Nech sa páči. 

 
p. Juhász, obyvateľ mesta: Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, najprv by som chcel 

poďakovať pánovi primátorovi a zastupiteľstvu, že ako občan môžem vystúpiť v tomto 
zastupiteľstve. Chcel by som poukázať na problém odpratávania snehu, chodníkov 
počas zimných mesiacov. Podľa môjho názoru by do odpratavacích prác mala byť 
zapojená mestská polícia. V Košiciach je cca 758 ulíc. Mestských policajtov je cca 230. 
Možnože aj viacej. Priemerný plat mestského policajta v hrubom 630. Tým mi 
vychádza, že na upratovanie snehu troch ulíc pripadá 1 mestský policajt. Mohli by sa 
zapojiť aj dlhodobo nezamestnaní občania. Moje doterajšie skúsenosti s mestskou 
políciou v riešení bežných priestupkov - vjazd, výjazd v garážach, parkovanie na 
verejnej zeleni, znečistenie priestranstva, nerešpektovanie dopravné značenie - boli 
negatívne. V mestskej polícii bolo cítiť neochotu danú vec riadne prešetriť. Mám rôzne 
povolenia vydané Magistrátom mesta Košice, ktoré mestská polícia neakceptovala. 
Tento stav trvá nie že niekoľko mesiacov, až  rokov. Ja, ako majiteľ užitia som bol 
predvolaný mestskou políciou, keď som oznámil neoprávnené parkovanie pre našu 
garážou, hoci som identifikoval vozidlo, vodiča, jeho bydlisko, firmu ktorej patrilo 
motorové vozidlo. Mestská polícia potom ešte žiadala doplnkové dôkazové materiály,  
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napr. fotodokumentácie. Citujem: Nie je možné určiť, kedy sa skutok stal. Zistenie 
týchto údajov je potrebné na identifikáciu vodiča vozidla, nakoľko je vozidlo evidované 
na parkovaciu osobu. Dokonca s vodičom komunikovali niekoľkokrát. Na postup 
mestskej polície som podal sťažnosť na Magistrát mesta Košice. Neuspel som. Všetko 
som musel postúpiť na štátnu políciu, ktorá moju sťažnosť vyriešila v môj prospech a 
priestupok uzavrela. Dokonca ešte aj dopravná polícia to neriešila. Z mojej osobnej 
skúsenosti navrhujem prehodnotiť, či je vôbec odôvodnené pôsobenie mestskej polície, 
keď v  konečnom dôsledku, takú bežnú sťažnosť musela riešiť štátna polícia. Zaujímalo 
by ma, koľko finančných prostriedkov vynakladá  mesta Košice ročne na platy a 
prevádzky mestskej polície. Viem, že ide o milióny. Či by (sa) tieto prostriedky nedali 
efektne  používať napr. na opravu ciest, v takom stave sú v akom sú; výsadby a 
udržiavanie zelene a iné. Mám riešenie na personálne zabezpečenie pultu ochrany, alebo 
- oni sa nazývajú operačné stredisko.  Dali by sa to – školenie - zamestnať dlhodobo 
nezamestnaní, dôchodcovia, zdravotne postihnutí, vozičkári. V prípade organizovanie 
rôznych mestských akcií bolo by možno zapojiť aj Rómov, nezamestnaných, či 
dôchodcov na dohodu. Taktiež navrhujem, že bolo možné zapojiť vyššie uvedených 
občanov aj na priechode pre chodcov, pred školskými zariadeniami,  na usmernenie  
premávky počas rannej dochádzky do škôl.  A na záver: V  štátnej polícii,  
profesionálnej armáde, hasičskom zbore, neustále chýbajú profesionálne sily. Tam by sa 
mohli mestskí policajti realizovať. Ďakujem (u vás). Ešte keby náhodou potrebovali ste,  
mám aj fotodokumentácie; ta neviem, že či poslancom alebo vám, pán primátor, môžem 
odovzdávať, aby ste vedeli, o čom čo je reč. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Samozrejme, môžete. Ďakujem pekne za váš 

príspevok a poprosím pána Ščavnického, aby predniesol svoju tému. Zároveň - Slovo 
pre občana - len pre poslancov je nastavené tak, že vystúpia všetci diskutujúci; ak bude 
chuť v rozprave niečo pripomenú, zhrnúť, podškrtnúť, následne bude diskusia. Nech sa 
páči. 

 
p. Ščavnický, obyvateľ mesta: Dobrý deň. Volám sa Eugen Ščavnický a už 3. rok sa 

angažujem v problematike Mlynského náhonu. Mlynský náhon je nádherný 
mestotvorný prvok. Avšak má svoje obrovské problémy. Najväčším problémom je jeho 
prietok. Už potrubie, ktoré bolo projektované a osadené v 70. rokoch a má odvádzať 
vodu s pred JUMBA a bolo poddimenzované a v 90. rokov bolo dokonca zistené, že je 
na 50 % zanesené. Ďalším problémom Mlynského náhonu je jeho neustále vypúšťanie, 
ktoré sa deje niekoľkokrát ročne. Toto vypúšťanie devastuje vlastne celý život, ktorý je 
vo vode aj v brehoch  aj v celom  okolí. Ďalším problémom, ktorý je tiež vážny, sú 
demontované hrádzky. Jedna je demontovaná na Tomášikovej, druhá  na Čárskeho ulici. 
Tých problémov je ešte viac. Chcel by som podotknúť, že v minulom roku malo mesto 
ambíciu realizovať projekt revitalizácie Mlynského náhonu; dokonca boli na to 
vyčlenené prostriedky vo výške 1,9 milióna eur. Projekt sa nerealizoval, pretože mesto 
nezískalo peniaze z eurofondov. Avšak v rozpočte už boli plánované peniaze vo výške 
900 tis. eur. Chcel by som práve dať do pozornosti túto čiastku našim poslancom. 900 
tis. eur sa totiž dostalo do rezervy, ktorá bola ku koncu minulého roku vo výške 12 mil. 
eur. Z tých 12 mil.  eur vlastne ste už nejakých 6,7 použili do nového rozpočtu a ostalo 
tam 5,3 milióna eur. Tým 5,3 bude navýšených niekedy v apríli alebo v júni na 10 
mil. eur. Tak vás veľmi poprosiť, keď budete uvažovať o použití desiatich miliónov eur 
z rezervného fondu mesta, aby ste nezabudli, že 900 tis. z týchto peňazí sú peniaze, 
ktoré boli plánované na Mlynský náhon. My sme, v záujme občanov, v záujme mesta, v 
záujme poslancov aj vedenia založili Občianske združenie Mlynský náhon, ktoré má 
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všetkým pomôcť, aby sa tento nádherný mestotvorný prvok zrevitalizoval a slúžil 
všetkým. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán Ščavnický. Asi môžem za všetkých - 

že záleží nám, aby Mlynský náhon bol perlou mesta. Nech sa páči, pán Ing. Robert 
Gregorek, UPJŠ predpokladám.  

 
p. Gregorek, obyvateľ mesta: Áno, je to tak, presnejšie Botanická záhrada UPJŠ. Takže ja vás 

veľmi srdečne zdravím, dámy a páni. A dovoľte, aby som využil toto príležitosť a 
prihovoril sa k vám prakticky záhradník, ekológ, botanik, biológ - ak chcete.  - Je to v 
podstate jedno. Žijem s prírodou a verím tomu, že každému z vás, ktorí sa cítite 
spoločensky zodpovední, táto problematika je veľmi blízka. Pravdou, ale je, že mám 
pocit, že nie až tak veľmi blízka, ako by si zaslúžila. A ja  na vás vychrlím niečo zo 
svojho nadšenia. Pretože, skutočne som hlboko presvedčený o tom, na základe 
každodenných skúseností, že nastal čas poposunúť túto problematiku v tom rebríčku 
priorít jednoducho vyššie. Natvrdo! Úplne hovorím -  natvrdo! Pretože každého z nás 
zaujímajú rôzne stránky nášho života. Určite nikto nechce byť bez teplej vody; každý 
chce spokojne parkovať; To sú všetko veľmi vážne témy. Ale môžem vám povedať, že 
stromy v meste Košice, v tomto krásnom meste, už bijú dlhší čas na poplach. A 
nepomôže len odstraňovať imelo. Výskyt imela je len jedným z množstva praktických 
dôkazov o tom, že tieto stromy majú kondičné problémy. Hynú náme rastliny, ktoré 
mali pred sebou ešte perspektívu mnohých desaťročí. Takže nepomôže jednoducho 
sadiť stále náhradné a náhradné stromy.  Sami viete - a "všetcia" sme svedkami toho, že 
sme nespokojní s tým, ako prebiehajú výsadby; ako sa vyvíjajú zdravotný stav zelene - 
jednoducho - je pod obrovskou záťažou. Veľa z toho je dané objektívne - alebo 
globálne. Jednoducho, to, čo my vlastne nevieme dosť dobre garantovať alebo riešiť. 
Ale je v našej moci vrátiť mestu vodu, vlahu - aj technickými pomôckami. My už sme 
dávno prekročili rozumnú hranicu, kedy sa môžeme spoľahnúť na to, že to príroda 
vyrieši sama. Ja som teraz sadovník-krajinár -  aj profesiou, vzdelaním, a môžem 
povedať, že budem presadzovať vždycky názor, že treba zasahovať do toho, čo sa okolo 
nás deje, aj z hľadiska toho biologického. Preto aj kvitujem takú iniciatívu, ako je 
Mlynský náhon, pretože to je jeden z klenotov, ktoré tu vznikli. A aby ste rozumeli  - 
mám k nemu vážne výhrady - tak isto, ale je to aj tak niečo mimoriadne hodnotné, aj v 
tejto podobe ako je. Keby sa už len podarilo vysporiadať s tým šialeným manipulačný 
poriadkom, ktorý predpokladá, že sa  4-krát,  5 -krát ročne voda vypustí a zabije sa 
všetko, čo sa v nej  rozbehlo, čo sa už začalo sprírodňovať. Takže tých technických 
nedostatkov má určite veľa. Napriek tomu je to posvätná záležitosť a naozaj - pán boh 
nás chráň, aby niekto uvažoval o Mlynskom náhone v podobných súvislostiach, ako 
kedysi o Borovicovom hájiku, že to jednoducho niečo, čo špatí, nefunguje - tak to 
zrušme. V žiadnom prípade! Je veľmi veľa ľudí, ktorí to, samozrejme, citlivo vnímajú a 
ja som presvedčený o tom, že všetci, alebo určite drtivá väčšina z vás by to 
nespochybnila. Ale - úplne odvážne  - treba ísť do toho! Chcem podporiť len akékoľvek 
vaše úvahy na túto tému. Vráťme vodu do mesta! Nemá zmysel sa starať o jednotlivé 
stromy, keď sa nezmení zásadným spôsobom klíma v meste. Ako záhradník to 
dennodenne pociťujem. Ja by som mohol vychŕliť množstvo argumentov na podporu 
tohto tvrdenia.  Borovice kedysi mali aj troj- i štvorročné ihličie. Dnes, práve v 
dôsledku zhoršenej klimatickej záťaže sa zbavujú trojročného ihličia;  zostávajú mu 
dvojročné. Majú rôzne poruchy vývoja. Ja lozím po stromoch aj dneska, aj po 
päťdesiatke;  proste mi to nedá. A  robím praktické zásady, používam aj motorovú pílu - 
k tomu sa priznám -  pretože nedá sa ignorovať ten stav taký, aký je. Sú tu aj dreviny, 
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ktoré likvidujú prirodzené charakteristiky nášho prostredia. My tolerujem "ailanthusy", 
známu inváziu rastlinu, už len preto, že jednoducho, je jedna z mála, ktorá stále ešte 
funguje. Ale ona nám tu zámorí postupne to prostredie. Čiže aktívne pristupovať ku 
všetkému, čo sa okolo nás deje, musíme. Tam nie je voľba. A poprosím o jednu vec. 
Kedykoľvek sa prejednávajú nejaké námety na ďalšie zahusťovanie výsadby, alebo 
akékoľvek technologické stavebné úpravy, bez akýchkoľvek výčitiek svedomia - 
požadovať ako úplnú samozrejmosť - veľmi hodnotnú náhradu toho, čo sa zdevastuje. 
Pri tomto nikdy nebude plnohodnotná náhrada - to chcem povedať. Tu bakteriálnu 
osádku, mikrobiálny život, ktorý sa v pôde naruší  pri akejkoľvek našej ambicióznej 
stavebnej činnosti, tu jednoducho nenahradíme za pár rokov. Možno že už ani nikdy 
nenahradíme,! Ale aspoň, čo najviac tomu vrátiť naspäť. Závlahové  systémy: - ja 
nechcem voliť zlé príklady, ale keď za bývalého režimu nebolo zďaleka cítiť takúto 
klimatickú záťaž. Ja si ako chlapec pamätám, že  som videl omnoho častejšie kropiť 
cesty a ulice. A ako poľnohospodár, záhradník, sedliak - vie, že i toto  by veľmi 
pomohlo. Čiže vôbec toho nezdráhať. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, držím 
vám palce, aby vám časť toho môjho nadšenia vydržala.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Gregorek, verím sa vidíme všetci v 

botanickej záhrade. Nech sa páči, ďalším diskutujúcim je pán Juraj Tabický. Ďakujem 
pekne. Nech sa páči. 

 
p. Tabický, obyvateľ mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán 

primátor, hlavným programom terajšieho zasadnutia je najdôležitejší program roka -
rozpočet mesta na tento rok. Je to mimoriadne dôležité, lebo rozhoduje, na čo pôjdu 
peniaze; teda sa ovplyvní budúce smerovanie a rozvoj mesta. Nemenším problémom je 
rozvoj dopravnej infraštruktúry, v ktorom by sa malo venovať a vyčleniť viacej 
finančných prostriedkov. Pri tejto príležitosti chcem upozorniť na nie menej dôležitú 
úlohu. Je to návrh územného plánu mesta na budúcich 30 rokov. Ktorý by sa mal riešiť 
v blízkej budúcnosti. Upozorňujem  na územný plán iba z dôvodu, že bol prezentovaný 
koncom minulého roku a mali sa k nemu predložiť pripomienky. Ja som  zaslal 
pripomienky - zatiaľ bez odozvy. Keď som sa hlbšie venoval tomuto návrhu, presnejšie 
návrhom variant A a B,  zistil som, že už zadanie z Útvaru hlavného architekta - cca 40 
strán - bol zle vypracovaných a vyplývajúci návrh je samozrejme tiež zlý. Pre 
zaujímavosť, návrh územného plánu, spracoval kolektív vedený predošlým riešiteľom 
územného plánu, spred 30 rokov.  Má podobný rukopis. A preto nie je žiadna záruka 
predloženia dobrého územného plánu. V meste sa stavia chaoticky; podľa rozhodnutia 
developerov. Príkladom sú také stavby, ako je AUPARK, Duet, Mlynská bašta a ďalšie, 
ktoré rozhodne architektúry mesta nepomáha. Samozrejme, s požehnaním Úvaru 
hlavného architekta a stavebného úradu. Hlavným problémom je dopravná 
infraštruktúra, ktorá zostáva nepovšimnutá. Nezávidím vám zodpovednosť, ktorú máte, 
aby ste boli otcovia mesta a nie jeho macocha. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Ing. Marián Ivanko 

k fasádam a asanačnému pásmu. Ďakujem pekne. Nech sa páči. 
 
p. Ivanko, obyvateľ mesta: Vážené dámy, vážení páni. V 1. rade chcem poďakovať novému 

primátorovi, ktorý prvý, po dlhých rokoch, dal priestor aj občanom, aspoň tých 5 minút.  
2 témy ma trápia. Blížia sa 2 významné udalosti - majstrovstvá sveta a tie druhé 
mládežnícke niečo. Tri budovy v Starom Meste sú v katastrofálnom stave. Ako je 
Gymnázium na Šrobárovej - ten roh Šrobárovej ulice, Košice-dnes – noviny, to viackrát 
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zverejnili fotografiu, kritickú; reakcie zatiaľ neboli na to. Ďalšie 2 objekty na Hlavnej 
ulici - myslím Hlavná 20, tam sú 2 čísla súpisné - 14 a 20, to je presne oproti kancelárii 
prezidenta Schustera, ktorý má tam miestnosť, tú knižnicu. Z jeho okien to je vidieť. 
Vieme, akí vážni ľudia k nemu chodia; keď sa pozrú von oknom, presne majú tú 
budovu - v hroznom stave - na očiach. Žiadam tu fasádu dať do poriadku.  Len na okraj 
poznamenám. Pred príchodom pápeža, keď som primátora Schustera upozornil, v tom 
čase, na objekt - biskupský - o 2 týždne už tam bolo lešenie. Do troch týždňov to bolo 
opravené. Podobne kino Slovan, bývalá radnica stará a ešte 1 objekt. Za 3 týždne to 
bolo urobené. No, a posledná je tam rohová budova. Tiež - solventným návštevníkom 
mesta Košice, ktorí bývajú v tom - bývalý Slovan - Double Tree alebo jak sa to teraz 
volá tam na rohu tej Roosveltovej. Toľko Staré Mesto. Ďalší vážny problém neriešený 
40 rokov je asanačné pásmo. Keď som tu sedel v rokoch 90- 94 a interpeloval každý 
mesiac, tak vtedy horko ťažko bolo vykúpených 25 budov. Aj asanovaných. Tie 
priestory sú voľne a viditeľné. Ešte žije architekt Bell,  Alexander, ktorý vlani dostal od 
mesta vyznamenanie. Ten by vám vedel odborne veľmi detailne povedať, lebo bol 
spolutvorcom pešej spojnice medzi starým a novým mestom, od pivovaru, komín - 
strmý ku Dungárová. Koniec koncov všetky tie fotografie sú na internete. A ešte som 1. 
februára dal aj písomný detailnejší podnet pánu primátorovi aj pánu starostovi mestskej 
časti Západ. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. A ako posledný sa prihlásil do diskusie 

ešte pán Plaučan k téme mestských lesov. Nech sa páči, pán Plavčan. 
 
p. Plavčan, obyvateľ mesta: Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, ctené mestské 

zastupiteľstvo. Je nutné s rigoróznym akcentom zdôrazniť, že je potrebné a nevyhnutné 
urobiť mestských lesoch urýchlene audit. Teda audit finančný, ekonomický a odborný 
lesnícky audit. Pretože je nutné a nevyhnutné v plnom rozsahu a so všetkou 
zodpovednosťou hľadať riaditeľa - nie  vnútri mestských lesov, ale vonku. Pretože v 
zaujme mestských lesov je, v záujme veci, proste urobiť adekvátne rozhodnutia. A to 
môže len v urobiť riaditeľ, ktorý bude zvonku a nie zvnútra; ktorý je navzájom 
poprepájaný a popreviazovaný. Ďakujem pekne za pozornosť. 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, vážení poslanci, vyčerpali 

sme všetkých tých, ktorí boli do diskusie prihlásení. Otváram diskusiu. V prípade, že je 
potrebné niečo okomentovať. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel občanom poďakovať, že prišli 

a našli tú odvahu aby vystúpili.  Lebo na to, naozaj, treba mať guráž.  Pôjdem teraz k 
veci: Padli tu príspevky ohľadom Mlynského náhonu a padli tu príspevky aj okolo 
vody.  So všetkým súhlasím, čo bolo povedané a zároveň chcem povedať, páni, že 
keďže obidva príspevky sa tak trošku točia okolo Správy mestskej zelene, my sme si 
ako komisia životného prostredia povedali, že budeme rokovať každý mesiac. Čiže 
zároveň vás chcem pozvať na komisiu, ktorá bude prvý utorok v mesiaci marec. A 
budeme práve riešiť Správu mestskej zelene,  aby sme sa pozreli na Správu mestskej 
zelene. Nielen, čo sa týka z finančného hľadiska, ale aj, čo sa týka jej funkcií pre mesto 
a veci s tým spojené. Čiže budeme debatovať práve aj o vode aj o Mlynskom náhone, o 
týchto veciach. Zároveň je to aj pozvánka pre poslancov, ak by sa chceli zúčastniť tohto 
rokovania, lebo bude to taký jak - brain storming- trošku, aby sme si túto problematiku 
celú tak rozpitvali, zo všetkých strán. Lebo stále sa o tom diskutuje, ale proste tie 
riešenia roky neprichádzajú. Takže ešte raz, ďakujem za tie vystúpenia a pozvánku 
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dostanete aj tak e-mailom páni; lebo aj tak vás mám - v e-maili ste. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Občan tu predniesol  

vlastne aj určitú takú informáciu alebo -želanie si- o  infraštruktúre ciest, atď., 
komunikácii. Ja len chcem poukázať na holý fakt,  a veľmi dôležitý fakt. Bol som u nás, 
na našich referátoch jednať, rokovať. Na cesty a renovácie ciest je len 2 a pol milióna 
eur v rozpočte mesta Košice. Z toho 900 tis. ide na Myslavskú cestu. Ostatné sú určité 
také  -kvázi- boje medzi Sídliskom Ťahanovce, medzi KVP; hej? - čiže Cesta Jána Pavla 
2. A jednoducho - chceme aj my mať zrenovované cesty na Sídlisku Ťahanovce, po 
tridsiatich rokoch! Takže poprosím vás veľmi pekne, riešme tento problém. Občania sa 
pýtajú: Prečo nie sú tieto cesty zrenovované? ..Sú len plátané!.. A občan má pravdu! 
Naozaj má pravdu. Jednoducho, tých peňazí nejde do infraštruktúr, opráv ciest a 
renovácií ciest toľko, koľko je potrebné. Takže aj pri rozpočte mesta Košice sa k tomu, 
samozrejme, chce vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je to prvýkrát Slovo pre občana. Diskutujme 

k diskutujúcim. Chcem sa všetkým vám poďakovať aj za to, že v rokovacom poriadku 
máme tento bod. Chcem sa poďakovať všetkým diskutujúcim. Myslím, že každý si 
z toho zoberie to, čo vníma, čo potrebuje. Sme tu pre to, aby sme robili pre mesto. 
Ukončujem v tomto bode diskusiu. Návrh na uznesenie nie je v tomto bode.  Ďakujem  
všetkým pekne. Myslím si, nemá zmysel otvárať rozpočet - poďme  na obed a vidíme sa 
o 13:00 hod. 

- - - 
 
Bod č. 8  
Návrhy na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ v Košiciach 
 
Stiahnutý v úvode rokovania. 

- - - prestávka - - - 
 
Bod č. 9 
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pomaličky sa pripravme na rokovanie. Páni poslanci, prosím, 

prezentujete sa. Prosím všetkých, ktorí sa ešte neprezentovali. Ďakujem pekne.  
Takže, vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v III. schôdzi mestského 
zastupiteľstva a otváram bod číslo 9 Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 
2019. Dovoľte mi v krátkosti vybrať z tohto rozpočtu pár bodov, ktoré považujem za 
dôležité, aby sme, som vás na nich upozornil. Predložený návrh programového rozpočtu 
mesta na rok 2019 je spracovaný v súlade s legislatívou a prioritami mesta na rok 2019. 
Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument Program 
rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 až 2020, výhľadovo do roku 2025, ktorý 
bol schválený v júni 2015. Rozpočet mesta je zostavený ako vyrovnaný s celkovými 
príjmami a výdavkami vo výške 224 mil. eur. V rámci uznesenia rozpočtu by som rád 
upozornil, že sa nám podarilo dohodnúť, aby sme ušlé príspevky na stravovanie 
dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti zvýšili zo 66 centov, 
respektíve 83 centov na 1 euro, čo považujem za naozaj prínosom pre seniorov, ktorí 
potrebujú takúto pomoc. Zároveň vás chcem upozorniť, že aj v rámci samotného 
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uznesenia, ktoré sa týka poverenie primátora som osobne v minulosti kritizoval bývalé 
vedenie, že malo možnosť so samotným rozpočtom nakladať v hodnote 100 %, 
nemyslím si, že je to správne, a preto som týchto 100 % znížil na výšku 10 % v rámci 
príjmov a výdavkov v rámci finančných operácií. Samotný rozpočet prešiel príslušnými 
komisiami, finančná komisia odporučila tento rozpočet schváliť. Zároveň ďakujeme aj 
pánovi hlavnému kontrolórovi, ktorý viac-menej bez námietok alebo bez veľkých 
námietok odporučil schváliť tento rozpočet. Je to rozpočet, ktorý prirodzene je 
pokračovaním vízie, ktorá tu v minulosti bola, tzn., základná konštrukcia rozpočtu je 
nastavená tak, ako ju z minulosti poznáme, nebol dôvod meniť samotné programy a 
nebol zámer, aby sme rušili to, čo bolo tu zaužívané a funkčné. Som rád, že sa nám 
podarilo v rámci sociálneho programu, programu číslo 1 naozaj zvýšiť finančné 
prostriedky. Rád upozorňujem na to, že sa nám podarilo nájsť prostriedky pre mestské 
časti, ktoré potrebujú financie, financovať zariadenia opatrovateľskej služby. Zároveň v 
rámci podielových daní sme mestským častiam zvýšili ich podiel o takmer 1,1 milióna 
eur. V rámci ďalších programov by som rád upozornil na program 3 životné prostredie, 
kedy sa nám podarilo nájsť finančné prostriedky aj pre útulky pre opustené zvieratá, i 
napriek tomu, že tých financií nie je veľa, ale na druhej strane treba dodať, že prenesený 
výkon štátnej správy v rámci tejto časti našej práce sa bude zväčšovať a tých našich 
veci, ktoré s tým súvisia bude pribúdať. V rámci vzdelávania sa nám podarilo zvýšiť 
rozpočet o približne 7 mil. eur, čo je približne 5,5 milióna  eur pre platy učiteľov v 
školách a zároveň približne 1,5 milióna eur sú výdavky, ktoré súvisia k tomu, aby sme 
tým školám pomohli v rámci ich rozvoja. I napriek tomu, že peňazí nie nikdy dosť sa 
nám podarilo dvojnásobok zvýšiť výdavky, ktoré súvisia s opravou a údržbou ciest a 
chodníkov, ale už dnes vieme, že je to aj tak málo a to ako som si predstavoval, že v 
tejto oblasti výrazne sa posunieme, na základe toho v akom stave máme chodníky a 
cesty, sú v katastrofálnom stave, tých peňazí budeme hľadať v budúcnosti určite ešte 
veľmi dlho, tak aby sme boli spokojní. Rád sa pozastavím aj pri zimnej údržbe, nakoľko 
tá bola mnohokrát kritizovaná. Rád by som upozornil, že v roku 2017 výdavky na 
zimnú údržbu sa pohybovali na úrovni okolo 1,5 milióna eur v roku 2017, v 2018 roku 
bola prijatá tzv. chodníková novela, ktorá tu bola niekoľkokrát kritizovaná a otváraná. 
Nakoľko sa jedná o medziobdobie, tak je dôležité poznamenať, že v roku 2019 sme 
rozpočtovali na zimnú údržbu dvojnásobok finančných prostriedkov, teda v rozpočte 
nájdete sumu 3 mil. eur. Už dnes ale vieme, že ak zima v novembri a decembri bude s 
vyššou intenzitou, tak tento rozpočet nám na zimnú údržbu stačiť nebude, tzn., budeme 
sa musieť popasovať v závere roka pravdepodobne aj s touto otázkou. Tu je dôležité si 
povedať, či sme ochotní a koľko sme ochotní míňať peňazí do zimnej údržby a či tak 
ako sa v rámci decembra diskutovalo o tom, že niektoré chodníky sa jednoducho čistiť 
nebudú, ak sú paralelné súbežné z inými chodníkmi, nastaviť režim tak, aby občania už 
celoročne vedeli, že niektoré chodníky jednoducho udržiavané a na druhej strane 
chodníky budú udržiavané tak, aby sa bezpečne dostali tam kam potrebujú. Mali by sme 
si naozaj povedať, že jedná sa obrovské peniaze a teda či je účelné, hospodárne vyčistiť 
každý 1 chodníček v každom jednom parku, na každej jednej ulici alebo či naozaj 
nevysvetľovať občanom, aký ten režim je, koľko peňazí to stojí a či z týchto peňazí 
radšej neinvestovať do infraštruktúry, do chodníkov, do ciest, prípadne do občianskej 
vybavenosti. Som veľmi rád, že sa nám zároveň podarilo vyčleniť 1 mil. eur na 
cyklochodníky, ako aj projektovú dokumentáciu v rámci realizácie. Verím, že v 
cyklochodníkoch naozaj v tomto roku urobíme viac vecí ako v minulosti. V rámci 
bezpečnosti, mestskej polície, tak ako som hovoril pri správe pána náčelníka, 
povereného náčelníka, je tam, sú tam navýšené prostriedky nielen z dôvodov 
zvyšovania miezd, ale aj z dôvodu toho, že nás čakajú majstrovstvá sveta v hokeji, tzn., 



61 
 

potrebujeme investovať do bezpečnosti, do dopravy, kde práve mestská polícia zohráva 
významnú úlohu. Tak isto sú navýšené prostriedky na Dopravný podnik mesta Košice, z 
jednej časti aj preto, lebo pri majstrovstvách sveta musíme zabezpečiť kyvadlovú 
dopravu a rôzne ďalšie úlohy, ktoré s tým súvisia. Tá hodnota je vyčíslená na sumu 
niekde okolo 200 tis. eur. Zároveň jedným dychom dodávam, že síce zvyšujeme 
dopravnom podniku prostriedky v rámci našich úloh, ktoré súvisia s objednávkou v 
tomto podniku, ale zároveň druhým dychom dodávam, že dopravný podnik je v kríze a 
verím, že sa nám podarí tento dopravný podnik z krízy dostať, v tejto chvíli sa 
spracovávajú audity, spracovávajú sa rôzne alebo robia sa rôzne úkony na to, aby sme 
dokázali jednoznačne stanoviť v akej kondícii sa dopravný podnik nachádza, jeho 
kondícia nie je dobrá, tzn., je možné, že budeme do tejto, tak ako som to v minulosti 
nazval, čiernej diery musieť investovať omnoho viac. V roku 2019 nás okrem 
majstrovstiev sveta čakajú aj významné udalosti, ako je oslava 650. výročia udelenia 
erbovej listiny, čakajú nás majstrovstvá sveta v nohejbale, čakajú nás oslavy 400. 
výročia košických mučeníkov a celý rok sa bude niesť aj v duchu roka dobrovoľníctva, 
kde tak isto našim cieľom je, aby sme celé toto podujatie celoročné zvládli tak, aby to 
nebolo len vzťahov a nebolo to len výsledkom na rok 2019, ale zároveň, aby aj v 
budúcich obdobiach sme z tohto titulu a z toho, že nájdeme skorých dobrovoľníkov, 
skoro občianske združenia, dokázali nastaviť systém tak, aby bol prínosom pre budúce 
obdobia. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predpokladám, že diskusia bude búrlivá, 
budem sa snažiť odpovedať na vaše otázky, ktoré stanú alebo vystanú zo samotného 
publika, samotného, samotnej našej diskusie, čiže ak dovolíte, otváram diskusiu. Nech 
sa páči. Možnože, možno ešte jednu vec na doplnenie, ktorú som opomenul. 
Niekoľkokrát som bol rokovať aj zo slovenským zväzom ľadového hokeja, pán 
poslanec, pán námestník Gibóda vám predloží aj návrh zmeny uznesenia, kde sa nám 
podarilo vyrokovať príspevok zo Slovenského zväzu v hodnote 80 tis. eur, ktorý na 
základe návrhu predloženého rozdelíme tak, aby niečo získala STEEL Aréna a niečo tie 
organizácie, ktoré to potrebujú. Nech sa páči. Pán poslanec Špak má procedurálny 
návrh, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za uvedenie, aj za slovo. Dávam teraz ihneď ten 

procedurálny, aby som potom nemotal kolegov. Takže chcem vás poprosiť kolegovia, 
navrhujem v tomto bode rokovania, ktorý je asi najvýznamnejší dnes, aby sme mali nie 
2-krát 3 minúty, ale 4-krát 3 minúty príhovor. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Špaka. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 34 - za: 16, proti: 1, zdržali sa: 21 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh nebol úspešný. Pokračujeme v diskusií. 

Nasleduje pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. K rozpočtu. Som starostom 13. rok, piaty rok som 

mestským poslancom. Pán primátor, vy viete, že som na Rade starostov ako jediný zo 
starostov hlasoval proti tomuto návrhu rozpočtu. Vysvetlím prečo. V médiách všade 
odznela informácia ako si prilepšia mestské časti, že dostanú viacej financií, atď., koľko 
je to percent. S takouto informáciou chodia ku mne dôchodcovia alebo je to cirkev, 
hocikto, skrátka mestská časť vraj dostane viac financií. Ja s týmto nesúhlasím. Stačí, že 
si porovnám príspevok na jedného obyvateľa Pereša alebo malej mestskej časti, tak 
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minulého roku bola podielová daň 113 eur, plus dotácia 18 eur a 18 eur je pravda, 
predával sa Kosit, dokopy to bolo 155 eur. Dnes mám na obyvateľa 137 eur, tzn., o 18 
eur menej, to je od vás a pol percenta som dole oproti minulému roku. Ale aby sme 
nešli len do toho minulého roku, keďže tam sa predal Kosit, tak poďme inde. Poďme k 
primátorovi, k pravicovému primátorovi, ktorý bol, bol to pán Knapík v roku 2008. To 
je pre všetkých kolegov, ktorí sú tu dnes prvý rok alebo majú ružové okuliare a myslia 
si, že aký je super teraz rozpočet. Takže v roku 2008 bola podielová daň na obyvateľa 
malej mestskej časti 3.800 Sk, t.j. 126 eur, dotácia k tomu bola 1,5 milión Sk, t.j. 50 
tis. eur, tzn., že v roku 2008 u mňa na obyvateľa Pereša som dostal 166 eur, pred 
jedenástimi rokmi 166 eur. Ja dnes o 11 rokov dostávam, mám dostať 137 eur. Tak sa 
pýtam, aké to navýšenie? Aké to navýšenie, keď som klesol za 11 rokov o 20,9 %. 
Nemôžme hovoriť, že na jednej strane pán primátor dáte mestským častiam o 18 % viac 
vo forme podielovej dane, keď na strane druhej vo forme dotácií im zoberiete niekoľko 
desiatok tisíc eur. Záver je taký, že mestské časti, malé mestské časti majú menej 
financií. Ja len poviem, mestské časti Košíc tvoria toto mesto, 22 mestských časti. Mám 
pocit, že tá dvadsiatatretia je košický magistrát, ktorý má neskutočne veľký balík 
peňazí, žije z neho, nikto s tým nemá problém, ale hovorím, musí nechať žiť malé 
mestské časti. My nemôžme takto finančne poddimenzovaný, ja neviem urobiť 
rozpočet, kde by som čo i len jednu ulicu opravil pritom čo my teraz dávate v návrhu 
137 eur za obyvateľa, to je aj so psami, aj s dotáciou 10 tis. eur. Ja sa pýtam, za 11 
rokov išla cena práce hore, išli stavebné materiály hore, všetko išlo hore - energie a my 
dnes dostaneme o 20,9 % menej ako pred 13 rokmi, pardon 11 rokmi za Knapíka? 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Ihnát. Nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Ako medzi rečou, keď ste uvádzal 

tento rozpočet v tomto bode rokovania, tak ste aj povedal zároveň, že bola tu 
chodníková novela. Čiže treba s občanmi komunikovať, ako riešiť to priamo. Čiže keď 
mi napadne pol metra snehu, tak vlastne ja tam mám riešiť ako by som povedal, v 
teréne, priamo. Občana nezaujíma, by som povedal, deň predtým jak nasneží, ale v deň 
keď nasneží, že čo sa s tým bude robiť, čiže priamo v teréne a priamo v tej situácii 
vlastne, takže tam nie je čas na to, aby sa vysvetľovalo občanovi, že pozor je tu pol 
metra snehu a jednoducho viete tieto chodníky nie a tieto áno. Ako berem, dobre, v 
poriadku, dali sa tabule aj za chodníky, ktoré, ktoré nie sú tak využívané. Beriem to. 
Len treba povedať kriticky ešte jednu vec a to mi aj ľudia píšu, že dali sa tabule, 
predtým sa dali tabule aj na hlavné chodníky, poviem rovno, na sídlisku Ťahanovce 
Aténska ulica smer na Berlínsku na zastávku autobusov. To poviem rovno. Ďalej ku 
škôlkam, hlavné ťahy ku škôlok, Havanská, Belehradská a tak isto Čínska. Bol som pri 
tom, videl som to, osobne som tie tabule, pán primátor, vytrhal von, to hovorím rovno, 
tak jak je. Pravda je taká. Ďalej. Ďalej chcem ako podotknúť, čo sa týka tej Americkej 
triedy. Vrátim sa k tomu ako jak som to hovoril, teraz občanovi som to vysvetľoval. 
Americká trieda, Americká trieda jednoducho 30 rokov na ňu bolo kašľané z vysoka a 
jednoducho len časť sa urobila, čiže tam treba povedať, že tam zainvestovali aj 
inžinierske stavby, ak sa nemýlim ja, pán primátor, hej, čiže vlastne tam, že 
zainvestovali tam aj inžinierske stavby do polovice a polovica išla potom z mestských 
financií. No tu teraz nijakého sponzora nemáme, ale tiež očakávam, že postupne per 
partes po častiach sa táto Americká trieda aj z druhej strany začne rekonštruovať, 
renovovať a urobí sa vlastne celý ťah jak po Madridskú a od Madridskej potom nazad 
ku semaforom, pri shelke. Takže poprosil by som veľmi pekne, aby sme sa nemuseli 
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naťahovať, 2,5 milióna je vlastne v balíku na renovácie alebo rekonštrukcie tejto cesty, 
900 tis. má isť na Myslavskú a ostatný balík je vlastne na nás  ako tzv. v úvodzovkách 
supoch, ktorí budú medzi sebou bojovať vlastne, či už KVP, Ťahanovce atď, atď, či 
dostaneme alebo nedostaneme tento balík peňazí. Ráno som si vypočul a pán riaditeľ 
magistrátu, že sme si rovnocenný, čiže tak som to rozumel tomu, rovnocenný. Dobre 
teraz by som išiel ďalej. Ja som si veľmi pozorne vypočul správu od hlavného 
kontrolóra, ráno čo hovoril. Hovoril ku rozpočtu, sa bavil aj ku rozpočtu, a preto 
dovoľte, aby som dal, by som povedal, doplňujúci návrh uznesenia. Na základe 
odporúčania hlavného kontrolóra mesta Košice k návrhu programového rozpočtu mesta 
Košice na rok 2019 a návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021, čiže 
dopĺňam návrh uznesenia mestského zastupiteľstva, bod d) žiada primátora mesta 
Košice realizovať zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2019 a viacročného 
rozpočtu mesta na rok 2019 až rok 2021 so zapracovaním participáltivného 
rozpočtovania a zaviesť participáciu mestských častí na podiele výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb a iných miestnych daní a miestnych poplatkov formou percentuálneho 
podielu, ktorý bude súčasne zakotvený v štatúte mesta Košice. Toto je, by som povedal 
v prospech mestských častí a som veľmi rád, pán hlavný kontrolór, že ste to naozaj 
podporil a jednoduchou ste takúto myšlienku vsunul, ale aj tu do tohto pléna, aby sme 
sa týmto konečne zaoberali. Takže dovoľte, aby som tento návrh uznesenia, 
doplňujúceho uznesenia predložil návrhovej komisii. Ďakujem pekne. Všetko zatiaľ. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Takže ja si tiež myslím asi nikto nebude 

na 100 % spokojný s návrhom rozpočtu a hlavne štatutári mestských častí, keďže každý 
bojujeme pre tých našich obyvateľov, ale musím poukázať na tú dlhodobú skutočnosť, 
ktorá panuje v našom meste približne 12 rokov a je to zlý model financovania 
samotných mestských častí. Je neudržateľný z hľadiska budúcnosti a jednoducho treba 
to rovno na rovinu povedať, mestským častiam hrozí doslova a do písmena kolos. Je 
nemysliteľné, aby boli medzi nami jednotlivé mestské časti, ktoré si dokonca musia brať 
nejaký preklenovací úver, aby mohli hradiť svoje výdavky, ktoré priamo súvisia s ich 
samosprávnymi pôsobnosťami. Čiže toto určite do budúcna musí sa zmeniť. Áno, tie 
čísla na oko vyzerajú lepšie, v niektorých položkách sú lepšie, ale sú inak zabalené 
oproti minulým rokom. Čo sa týka napr. konkrétne našej mestskej časti, je to oproti 
minulému roku 1,97 eur na jedného obyvateľa nárast, oproti dajme tomu roku 2017 tak 
je to ani necelých 3 eur, pritom vieme ako náklady samosprávy stúpajú, taktiež 
prevádzkové náklady a v mestských častiach naozaj ako už predo mnou predrečníci 
povedali, žije, žijú všetci obyvatelia nášho mesta. V 8 mestských častiach žije 84 % 
všetkých Košičanov, a ak by sme to porovnali, že koľko percent z celkového rozpočtu 
mesta Košice ide na mestské časti, tak je to dokopy 5 %. Aj v štatúte mesta Košice v 
§ 17 je, že mestské časti môžu robiť rozvoj, tzn., budovať infraštruktúru, osvetlenie, 
zvýšenie bezpečnosti, starať o vnútrobrokové priestory, predsa mať certifikované detské 
ihriská, my ich máme v mestskej časti 27, športoviská, chceme riešiť humanizáciu 
kontajnerovísk ďalej, atd. môžem pokračovať, ale na toto všetko predsa potrebujeme 
finančné prostriedky. Preto chcem naozaj apelovať na vedenie mesta, aby prišlo s novou 
víziou financovania nového modelu mestských častí, pretože ak takto to pôjde do 
budúcnosti, ako ekonómka môžem povedať, že mestské časti treba zrušiť. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Možno že som vo svojom úvodnom slove 
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opomenul povedať asi 3 skutočnosti. Prvá je v tom, že ani ja nie som spokojný s 
rozpočtom. Druhá je však v tom, že my musíme začať splácať dlhy, ktoré sme si tu 
narobili, v marci máme pred sebou prvú splátku 2,8 milióna eur, musíme ju zaplatiť 
všetci spolu, ak sa nám to nepodarí zvrátiť. Máme pred sebou splátky úverov, ktoré si 
bývalé vedenie ešte v roku 2000 možno 14, sa možno že mýlim, može 13 14 15, ale 
každopádne 2 volebné obdobia do zadu požičalo na opravu ciest a mostu Hlinkova, je to 
niekde na úrovni okolo 20 miliónov eur. Nehovoril som o tom, že tento rozpočet by 
neprežil keby sme nerátali s peniazmi od Národnej diaľničnej spoločnosti v rámci 
obchvatu R2, ktorá nám zaplatí takmer 7 mil. eur, čo je náš príjem. Tak isto nehovoril 
som o tom, že 6,7 milióna  eur si požičiame z rezervného fondu, aby tento rozpočet 
prežil. Mali by sme si povedať, že v roku, v nasledujúcom roku nás čaká opäť, tak ako v 
tomto, zvyšovanie miezd v zmysle zákona, ktorý nám tu vláda prípraví pre našich 
zamestnancov opäť o 10 %. Ak toto chceme všetko zvládnuť, jednoducho je pred nami 
obrovská výzva ako celý rozpočet prekopať od začiatku až do konca. Zároveň je 
potrebné povedať, že Košičanov čaká zvyšovanie daní, lebo my rozpočet neudržíme. 
Čiže ja viem, že ste všetci nespokojní a každý má pocit, že tie peniaze tam nie sú. Oni 
tam fakt nie sú. Môžme ísť do rezervného fondu a vytiahnuť z tamaď aj tie zvyšky, 
ktoré tam sú, ale myslím si, že to nie je úplne správne. Áno, môžme a budeme uvažovať 
potom ako si rozvojové aktivity, lebo ten rozvojový dlh v tomto meste je obrovský, ako 
prefinancovať z tretích zdrojov, z bánk, pretože teraz je naozaj vhodná doba na to ako si 
požičať, ale na bežné míňanie, na bežné výdavky jednoducho tento rozpočet nie je 
správne nastavený, a preto tu kritiku vnímam, jej rozumiem, ale musíme uvariť sa z 
toho, čo dokážeme a čo máme. V rámci mestských častí by som rád upozornil aj na 
kolónku v programe 7, čo sú verejnoprospešné služby rozvojové projekty na území 
mestskej časti, v súčasnosti je tam suma 300 tis. eur pre starostov mestských častí. 
Mojím cieľom je zo všetkých financií, ktoré sa nám podarí, abo z veľkej časti financií, 
ktoré sa nám podarí v nasledujúcom období získať, lebo rozpočet taký nikdy nebol, aby 
sa v priebehu roka nemenil, aby nebola prvá zmena, druhá zmena. Je to živý dokument, 
ktorý sa vyvíja v čase, aby sme zdroje a to som povedal aj na rade starostov, ktoré sa 
nám podarí získať napr. z toho sa nám podarí nezaplatiť tých 2,8 milióna eur na 
Kulturpark, aby sa nám ich podarilo práve dať z veľkej časti mestským častiam, to sme 
si povedali a za tým záväzkom si stojím. Čiže toľko možno k tým príspevkom, ktoré tu 
odzneli. Faktická poznámka pán poslanec Rovinský a nasleduje pán poslanec Špak. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán primátor, vážená pani 

viceprimátorka, viceprimátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Ako moja 
predrečníčka  spomenula, do toho stavu, v ktorom sme teraz, sme sa dostali počas 
uplynulých období, čiže počas uplynulých období sa stalo to, že mestské časti sú 
financované takým spôsobom ako sú, i keď vieme, že tento spôsob nie je výhodný. 
Mesto je organizované takým spôsobom ako organizované je, vrátane magistrátu. My 
vieme, že všetky tie veci bude treba zmeniť. Ale by som povedal tak. Ja určite nie som 
vinný za ten stav, ktorý sa tu vyvíjal roky a nie je možné, aby sme tieto veci riešili 
ihneď, takoj. Čiže to musí mať nejakú postupnosť a sa divím, že ľudia, ktorí predtým 
nenamietali voči prísnej centralizácii tohto mesta, tak teraz by, teraz toto podrobujú 
vlastne kritike. Ale ten stav, ten vznikal dlhodobo, čiže trochu trpezlivosti by som 
poprosil. Myslím si, že musíme sa dostať z toho, aby mestské časti boli náležite 
financované, aby mali náležité kompetencie, lebo to bude dôležité, a aby tento proces aj 
prežili, lebo to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Prepáčte, nie som starosta, ale nebral by 
som to tak, že zo dňa na deň urobiť túto zmenu. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Špak, faktická. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. V rámci faktickej, normálne nás 

stopnite, však veď, aby sme to nepredlžovali. Takže chcel by som poprosiť, lebo to je 
faktická na vás, pán primátor, jednu z tých vecí, ktoré tu dnes budeme riešiť, tak by som 
chcel možno tu chiméru dať preč a chcem sa opýtať, lebo úplne mi stačí taký kvázi 
verejný prísľub, keďže máte obrovskú moc v pohybe peňazí v rámci rozpočtu, či  
v prípade, že sa väčšina poslancov rozhodne, že to NTC chce a tam kde ho chceme, či 
ste ochotný dať verejný prísľub, že tých 6 mil. v rozpočte uvoľníte. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak bude všetko nasvedčovať tomu, že sme schopní to urobiť  

v priestore a v čase a potom, ako si celý projekt zrevidujem a zistím, že 30 mil. je v 
poriadku, tak ten problém mať nebudem. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Hlinka.  

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som sa chcel vrátiť k financovaniu mestských častí, 

od ktorých sme možnože trošku odbočili, ale všetko so všetkým súvisí, takže môžem 
konštatovať to čo niektorí moji predrečníci kolegovia z mestských častí, že skutočne 
rozpočet mesta na tento rok nezohľadňuje potreby mestských častí, následkom čoho 
nebudú schopné viaceré zostaviť vlastné vyrovnané rozpočty a plniť základné vitálne 
funkcie mestských častí a ich obyvateľov. Len v pomerne nízkej miere sa zvýšili 
podielové dane na jedného obyvateľa, pričom každý vieme, že výdavky na 
zabezpečenie chodu mestských častí, tak ako aj mesta sa zvyšujú zo dňa na deň. Mesto 
si svoje výdavky naplánovalo v plnom rozsahu, to sa však už úplne nedá povedať o 
vyčlenení finančných prostriedkov pre mestské časti. V našom prípade Mestskej časti 
Košice - Juh je návrh podielovej dane v sume 32 eur na jedného obyvateľa, to znamená 
v porovnaní s   minulým rokom je to nárast o plus 137 tis. eur. Chcem len povedať, že 
vzhľadom na zmeny zákonov, napríklad o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 553 z roku 2003, dôjde u nás na Juhu k potrebe 
navýšenia mzdových prostriedkov pre zamestnancov o 148 tis. eur, čo je vlastne viac 
ako je tento medziročný nárast podielovej dane. Plus k tomu treba prirátať novinku, 
ktorá je zavedená v legislatíve od tohto roku a to sú príspevky na rekreáciu pre 
zamestnancov pre organizácie, ktoré majú 50 a viac zamestnancov, čo je náš prípad a 
keď som si to prepočítal na počet zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na jeho 
vyplatenie, je tá suma temer 23 tis. eur plus. Chcem povedať, že napr. aj novela zákona 
o hazardných hrách spôsobila to, že tento príjem, ktorý mala Mestská časť Juh  
z poplatkov a licencií, ktoré sa udeľovali, sa znížil, keď v roku 2008 to bolo 271 tis. eur, 
v roku 2018 tento príjem poklesol a aj v tomto roku na nulu. To znamená, že tu sú 
trhliny v tomto rozpočte aj v našom a je veľmi ťažko to zaplátať a zrevidovať tak, aby 
základné funkcie boli potvrdené a zvýšené. Preto ďakujem pánovi primátorovi za to, čo 
tu dnes aj predtým mne deklaroval, že v prípade možných dodatkových príjmov do 
nášho rozpočtu bude myslené aj na vykrytie deficitov v mestských rozpočtov, konkrétne 
asi vo veľkých mestských častiach, ale aj malých tak, ako povedal pán Karabin.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, nie je úlohou alebo úmyslom mesta, aby 

mestské časti naozaj živorili, tzn. na to je tu aj magistrát, aby sme si navzájom pomohli 
a aby sme, keď prídu problémy, aby sme ich riešili. Tak ako aj Mestská časť Juh má  
v týchto programoch svoju položku napr. na obnovu zariadenia opatrovateľskej služby, 
ktoré je, ktoré proste to potrebuje, ak nechceme, aby ho požiarnici zavreli, tak isto aj iné 
mestské časti si nájdu mimo tých položiek, ktoré sa týkajú priamo mestskej časti, ale v 
častiach rozpočtu svoje kapitoly, ktoré hovoria o obnove a pod. Čiže netreba len 
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zrátavať to základné číslo, ale ešte aj medzi riadkami, medzi rôznymi kapitolami sú 
odkazy na rôzne aktivity, ktoré súvisia so samotnými mestskými časťami. Nech sa páči, 
nasleduje pán poslanec Gibóda. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne slovom. Kolegovia, ešte by 

som dodal jednu vec, lebo starostovia mestskej časti tuná majú problém a ja to vnímam 
s rozpočtom tak ako ho predstavil pán Karabin, ale aj mesto Košice má výhľadovo aj 
teraz, aj výhľadovo problém, prichádzajú nové výdavky, ktoré mesto musí zabezpečiť 
vo svojich školách, škôlkach navýšenie platov zamestnancov a od vlády a od štátu na 
tieto výdavky nedostane ani euro naviac. Tzn., to sú tiež náklady, ktoré nám vznikajú, 
ale nie sú vykrývané v adekvátnej miere. Tak ako pán primátor povedal, predkladám 
doplňujúci návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 až 2021, dovoľte 
mi, aby som ho prečítal: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle Štatútu mesta 
Košice schvaľuje bežné príjmy položka 311 Granty, sponzorské - Slovenský zväz 
ľadového hokeja príspevok na zabezpečenie MS v ľadovom hokeji 2019 plus 80 tis. eur. 
Bežné výdavky program 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 8, aktivita 1 - Košická 
aréna bežný - transfer na prevádzkové náklady plus 40 tis. eur. Zámenu zdrojov - 
vlastné zdroje mesta mínus 40 tis. eur, cudzie zdroje (granty – sponzorské) plus 40 
tis. eur v nasledujúcich programoch: program 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 3, 
aktivita 6 Kultúrne programy - MS v ľadovom hokeji 2019. Program 6 Bezpečnosť, 
podprogram 1, aktivita 13 - MS v ľadovom hokeji 2019, program 8 Plánovanie, 
manažment, kontrola, podprogram 4, aktivita 1 Prezentácia a propagácia MS v ľadovom 
hokeji 2019, program 7 Služby občanom, podprogram 5, aktivita 1 Mestské časti plus 
30 tis. eur, výdavky na verejnoprospešné služby celomestského významu a to MČ Staré 
Mesto - Mestská krytá plaváreň plus 20 tis. eur, MČ Juh - zariadenia na poskytovanie 
verejnoprospešných služieb plus 20 tis. eur. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja to zhrniem. 80 tis. eur sponzorský príspevok 

od SZHĽ, 40 tis. tým pádom dávame košickej aréne kvôli majstrovstvám sveta, 20 tis.  
mestská krytá plaváreň a 20 tis. zariadenia na poskytovanie verejnoprospešných služieb 
pre Mestskú časť Juh. Ďakujem pekne. S faktickou nech sa páči, pán poslanec 
Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, ja som prepočul teraz, ale pán 

námestník hovoril košická aréna. To je čo? Futbalová, hokejová, tenis? Aká aréna? No 
lebo košická aréna, tak bolo povedané. Košická aréna? V poriadku. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Lesňák.  
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže, ďakujem za slovo. Ja by som ešte pár vecí k tomu rozpočtu 

povedal, aj keď niečo už povedané bolo. Úvodom asi to, že na finančnej komisii sme si 
nejaké veci vysvetlili, niečo sme si povedali, podporil som tento rozpočet, aby išiel tu s 
tým, že finančná komisia súhlasí, odporúča schváliť rozpočet, avšak musím povedať 
niektoré veci, aby si aj noví poslanci uvedomili, o čo sa vlastne hrá, o čo ide. Takže v 
textovej časti rozpočtu mesta Košice sa uvádza, že mestské časti dostali o 18 % viac ako 
v roku 2018. Mne to však nedalo, ako bývalému starostovi, prepočítal som si to po 
jednotlivých mestských častiach a vyšli mi výsledky. Kým veľké mestské časti boli 
navýšené - ich rozpočty v priemere o 23,5 %, tak malé mestské časti dostali príspevok 
navýšený 12,5 %. Ak k tomu prirátame skutočnosť, že malé mestské časti vo vlastnej 
réžii vykonávajú zimnú údržbu a vďaka novele cestného zákona im pribudli aj 
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chodníky, na čo sa akosi pozabudlo pri rozpočte, tak starostom a starostkám v Barci, 
Krásnej, Ťahanovciach, Košickej novej Vsi, Vyšnom Opátskom, Šaci, Myslave, Poľove 
a Šebastovciach skutočne nie je čo závidieť, pretože ťahajú rast zamestnancov verejnej 
správy, ťahajú rast energií a prišla im do vienka ešte zimná údržba týkajúca sa 
chodníkov. Ja tak všeobecne za uplynulé 4 roky som si zvykol tieto rozpočty mestských 
častí porovnať s programom číslo 10 podporná činnosť magistrátu, kde sú mzdy a na 
tento rok podporná činnosť magistrátu vzrástla o 25,9 desatín percenta. To len na 
porovnanie veľkých mestských častí 23,5 % a malé mestské časti 12,5 ako som vravel. 
Ďalej sa dotknem ďalších kapitol, budem stručný a peňazí nikdy nie je dosť, to tu bolo 
viackrát zopakované, ale aj tak program 3 životné prostredie, tu mi nedalo a neušlo 
mojej pozornosti, že na odvoz komunálneho odpadu znižujeme plánované financie na 
odvoz a likvidáciu odpadu z 12,35 milióna eur oproti minuloročným 12,78 milióna eur a 
to mi niektorí poslanci asi dajú za pravdu, že chcú vyjednať rokovanie s Kositom o tom, 
aby frekvencia odpadu bola alebo s odvozu odpadu bola vyššia, respektíve efektívnejšia 
a účelnejšia. Takže to je takéto, mi to pripadá, že buď sú tam nejaké rezervy v rámci 
Kositu, ak príjmu nejaké úspory, alebo potom je to iba taká chiméra, že toto bude 
sľubom, ktorý sa nesplní. Program 5 a to je doprava. Čo sa týka kapitoly doprava, 
kvitujem navýšenie zdrojov pre dopravný podnik, avšak rád by som vedel, čo sa stalo s 
projektom rekonštrukcie dopravného depa na Bardejovskej ulici, ktoré malo byť 
realizované cez operačný program IROP vo výške 36 mil. eur pri spolufinancovaní 
mesta 5 %. Podľa dostupných informácií je to hotový projekt, vydané stavebné 
povolenie, a to skutočne mesto nenájde tých 5 % na to, aby zlepšilo pracovné 
podmienky mechanikov v dopravnom podniku? A taktiež by som rád poukázal na to, 
skadiaľ by mesto do budúcna chcelo tieto peniaze získať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. Potom vám 

zodpoviem otázky. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja len faktickú na kolegu 

Lesňáka. Ten objem finančných dôsledkov pre Kosit je úplne rovnaký ako v minulom 
roku, čo spôsobilo ten rozdiel necelých 400 - 700 tis. je to, že 1 faktúra z roku 2017 bola 
zaplatená v roku 2018 a tým pádom to navýšilo ako keby v roku 2018 výdavky na 
Kosit, ale tohto roku sú rovnaké. Na vysvetlenie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, je to tak, tzn. v tomto roku zaplatíme o 

jednu faktúru ako keby menej. Na druhej strane myslím si, že rezervy v Kosite sú, takže 
budeme sa nimi určite zaoberať. Nech sa páči, pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pekný deň všetkým. Ja som tu prvé volebné 

obdobie a učím sa, ale z takého pragmatického hľadiska, ak teda počúvame, že mestské 
časti majú málo peňazí pridelených v rozpočte, čo aj ja som poslancom mestskej časti, 
samozrejme to beriem, tak ak je to len konštatovanie alebo upriamenie pozornosti na to, 
že ten model treba riešiť, tak samozrejme, že to beriem, len rozpočet vnímam ako 
nejaký celok, tak asi by mal  potom padnúť návrh odkiaľ tie peniaze, ktoré chýbajú 
zobrať. Lebo pri zimnej údržbe plačeme, že máme málo peňazí na zimnú údržbu, pri 
mestských častiach máme málo peňazí na mestské časti a neviem teda, aspoň keď sa 
rieši rozpočet, tak by sa malo povedať, že máme málo a berieme zo školstva, alebo sa 
vzdáme NTCčka, alebo nejaká iná položka. Pragmaticky to takto vnímam, aby to nebol 
len v podstate taký, taký prejav. A čo sa týka ešte tej Steel arény, len na vysvetlenie, 
keďže som členom jej správnej rady, čo sa pýtal pán poslanec Djordjevič, tak je to 
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vlastne Občianske združenie, v ktorom má mesto Košice 33 percentný podiel a spravuje 
toto Občianske združenie Steel arény. Ďakujem pekne. 

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

Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Chcel by som pánovi 

kolegovi Schwarczovi aspoň za seba odpovedať, čo sa týka toho kde hľadať peniaze. 
Hľadať peniaze treba tam, že netreba rozhadzovať tam, kde to nie je nutné, ale aby som 
bol aj konkrétnejší, stačí sa ísť pozrieť do Bratislavy, kde existuje poplatok za rozvoj. Je 
to akýsi typ dane pri výstavbe, dá sa používať či už v stavebnom povolení alebo pri 
samotnej kolaudácii stavieb. 2/3 ide do mestských častí, čiže vlastne aj tie sú spokojné a 
je to aj férové, lebo investuje, teda peniaze idú do lokality, ktorá najviac je ovplyvnená 
výstavbou. Samozrejme, že u nás v Starom meste keby sme túto daň mali tak, už sme 
mohli byť inde, ale musí sa mesto pozerať možno aj týmto smerom, že inšpirovať sa v 
Bratislave. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len malá drobnosť, pán poslanec, zákon o 

hlavnom meste Bratislava a zákon o meste Košice je úplne iný, úplne iné postavenie 
mestských častí, celý systém a celý proces v týchto dvoch mestách funguje inak. Ale 
áno, priznal som sa, treba nám urobiť daňovú reformu a jedna z daní, o ktorej treba 
rozprávať a o ktorej som presvedčený, že treba zaviesť je daň z rozvoja. Nech sa páči, 
nasleduje pán poslanec Jakubov. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Pán primátor, niektoré naše otázky 

boli už na finančnej komisii vysvetlené. Vy ste na finančnej komisii začali s tým, že 
rozpočet je veľmi napätý, že ho bolo náročné zostavovať a že neviete ako to vyjde. Ja 
som vám na to povedal, že vďaka Bohu v rezervnom fonde máte nie mínus alebo nulu, 
ale ja som povedal 12,5, bol som potom opravený, že necelých 12 mil. eur. Neviem, ako 
by sa hospodárilo tomuto vedeniu mesta, ak by malo rezervný fond mínus alebo 0, 
pretože už dnes vidíme, že zhruba 6 mil. z toho rezervného fondu potrebujeme čerpať. 
Súčasne sme dostali informáciu a aj tam je potrebné hľadať rezervy, že napriek tým 
investíciám, ktoré boli zrealizované v ostatných rokoch a spolufinancované zo strany 
mesta Košice vďaka eurofondom, úverové zaťaženie mesta klesá a nachádza sa už, ak 
sa nemýlim niekde pod tridsiatimi percentami okolo 29, spomínal pán hlavný kontrolór 
a pokiaľ mám dobré informácie, mal by klesnúť do konca roka niekde k 23 %, čo je 
absolútne, absolútne veľmi dobré hospodárenie mesta, pretože vieme dobre, že úverové 
zaťaženie sa môže pohybovať až niekde k 60 % a niektoré mestské časti aj majú takéto 
zaťaženie. Ja osobne som sa vás pýtal aj na to, prečo Mestská časť Západ je medzi 
veľkými mestskými časťami obrazne povedané poddimenzovaná a na rozdiel, ak tam 
dostávajú na obyvateľov zhruba 32 eur, tak Mestská časť Západ dostáva zhruba 30 eur. 
Pri 40 tis. obyvateľov je to zhruba 80 tis. eur, čo určite bude chýbať v rámci rozvoja 
tejto mestskej časti. Súčasne ste spomínali, že rozpočet je potrebné brať tak, že 
pravdepodobne ZOS-ky alebo zvažuje sa, že ZOS, neviem či aj OZ-ky, teda zariadenia 
opatrovateľskej služby určite by mali prejsť pod priamu správu mesta Košice, aj tak 
mesto tam prideľuje ľudí. To sa chcem opýtať, či sa uvažuje tak v blízkej budúcnosti, 
alebo je to len predstava do budúcna a či už sa to zohľadňuje v rozpočte. A možno 
posledná moja poznámka je tá, že veľmi ma mrzí, že sa v rámci rozpočtu nenašla 
finančná čiastka na možné spolufinancovanie výstavby nového depa, čo bola 
podmienka aj kontrolného alebo poradného orgánu pre Európsku komisiu, keď sa 
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čerpali eurofondy na električkové trate na MET-ku, resp. na ďalšie stavby s tým 
súvisiace a najmä na nákup nových električiek a tak isto, že sa tam nenachádza ani 
položka, eventuálne zmienka o možnom spolufinancovaní EYOFu, resp. Národného 
tenisového centra. A aj to je škoda, že sa nám nepodarilo zaradiť, zaradiť bod EYOFu 
pred rozpočet, pretože to veľmi úzko súvisí. Vzhľadom na to, že tieto položky sa tam 
nenachádzajú, ja rovno hovorím, že ja neviem, asi pravdepodobne nezahlasujem za 
takto navrhnutý rozpočet. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. A to som chcel povedať, že nikdy my dvaja sme 

si tak dobre nerozumeli ako pri tomto rozpočte, až na tú poslednú vetu. Naozaj s 
úsmevom teraz, nebolo to nič zlé, ale viac-menej sme sa o všetkom zhoduje a až na to 
posledné. Nech sa páči, pán poslanec Hlinka. Nech sa páči. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ja by som chcel predniesť menšiu zmenu na rozpočet v roku 2019 a 

to konkrétne v návrhu mesta Košice, kde je návrh na úpravu príspevku mesta na 
stravovanie dôchodcov, to čo bolo tu povedané na 1 eur pre dôchodcov s výškou 
dôchodku do 400 eur. Keď som sa pozrel na tú štruktúru stravníkov, ktorí napr. 
mestskej časti Juh v spomínanej jedálni pre dôchodcov chodia na stravu, tak z 
celkového počtu stravníkov 400 v roku 2018 malo len 154 nárok na príspevok mesta 
Košice, čo je 38 %. Mám za to, že v roku 2019 už došlo opätovne k miernemu 
navýšeniu dôchodkov a z uvedeného je zrejmé, že klesne počet dôchodcov, ktorí budú 
mať nárok na príspevok na stravovanie do výšky 400 eur priznaného dôchodku. Ja si 
myslím, že by bolo dobré zvýšiť hranicu priznaného dôchodku, na ktorý sa bude viazať 
príspevok z mesta na stravovanie z pôvodne navrhovaných 400 eur na 430 eur. 
Realizácia tejto zmeny si podľa mňa nevyžiadala dodatočné navyšovanie programového 
rozpočtu mesta na rok 2019, nakoľko v programe 1 sociálne mesto podprogram 1 
sociálne služby funkčná klasifikácia 10.2.0 je na stravovanie dôchodcov vyčlenená 
pevná čiastka 150 tis. eur. Vzhľadom na to, že toto opatrenie nadobudne účinnosť až od 
1. apríla 2019, ako to navrhujete v tomto programovom rozpočte je uvedená suma 
postačujúca, čiže nejde o to, aby ste dávali viac na to, ide o to, aby sa tá suma 150 tis. 
využila čo možno v najväčšom počte ľudí. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pardon, ešte? Ste chceli ešte niečo 

povedať? 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Dávam návrh. Dávam návrh návrhovej komisii ohľadne tohto môjho 

pozmeňováku. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Skôr ako ho dáme, si to dajme do čísel, pretože neviem... Je tu 

pani Dudová? Je? Moja otázka znie. Na tých 400 eur, ktorá je stanovená ako limitujúca 
pre prispievateľa k tomuto obedu. Sú aj iné povinnosti, ktoré musí senior splniť, alebo 
je to len v tejto chvíli výška dôchodku? Ak je to len výška dôchodku, musíme urobiť 
prepočet, pretože to potrebujem, aby mi potvrdila pani Dudová, pretože ak zvýšime 
tento dôchodok, to môže mať ďalekosiahle následky, pretože je pravda, že 400 
dôchodcov, 400 seniorov v minulosti poberalo ten 66-centový alebo 83-centový obed, 
ale zo Sociálnej poisťovne máme číslo, že až 13 tis. ľudí sa skrýva za číslom 400 eur. 
Ak tak dobre viem. Teda ak si to zoberieme do čísel, tak to môže vybuchnúť. Teda ja by 
som, preto potrebujem túto odpoveď ako to, lebo to číslo by mohlo byť závratné. Na 
druhej strane si uvedomme, že v Košiciach žije 13 tis. ľudí, ktorí majú dôchodok nižší 
ako 400 eur. Nech sa páči, pani Dudová, prosím, dajte nám k tomu vysvetlenie. 
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p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Podmienka je samozrejme iba výška dôchodku, 

ale ten návrh na úpravu hraníc dôchodku naozaj bude treba veľmi zvažovať vzhľadom 
na to, že máme čerstvé čísla zo Sociálnej poisťovne z ústredia. Ku koncu roku 2018 
bolo na území mesta Košice tých 13 tis. sú len starobní dôchodcovia, ale my tu máme 
ešte invalidných a aj predčasných starobných dôchodkov, že v úhrne na území mesta je 
až 19 tis. obyvateľov, ktorí sú, ktorí poberajú takéto dôchodky. Predpokladáme, že 
keďže sa zvýšila tá hranica na to jedno euro, tak že od apríla aj za týchto podmienok 
viacej ľudí bude mať záujem o stravovanie, lebo ten príspevok bude vyšší. My sme sa 
dohodli aj na porade s mestskými časťami, keď u nás boli, že budeme vývoj sledovať. V 
prípade, že by ta vôľa bola, tak samozrejme aj by sme upravili hranice dôchodku. To je 
možné kedykoľvek urobiť v zastupiteľstve. Zatiaľ uvažujeme vyložene z pragmatického 
hľadiska na 415, kvôli tomu, že Sociálna poisťovňa tak sleduje, že lepšie nám vie dať 
pásma sleduje, do 415, že je veľký problém získať počet poberateľov v inej sume ako 
415 dôchodkov. Takže samozrejme úvahy sú aj také, že posunieme hranice, ale musíme 
vidieť čo urobí toto euro v 1. polroku a potom by sme sa vrátili k tomuto. Ako z nášho 
pohľadu v prípade, že zastupiteľstvo bude s tým súhlasiť, by sme do budúcnosti určite 
nemali problém zo zvýšením hranice, ale v tomto momente asi nie na 430, asi na 
415 eur. Ale k tomuto sa určite vrátime ešte. Teraz by som naozaj navrhovala, pokiaľ sa 
dá, nechať tie hranice tak, ako sú s tým, že už máme signál aj z Mestskej časti Sever, že 
aj za týchto podmienok ten počet stravníkov narastá. Takže, v tomto momente by som 
to asi navrhovala nechať tak. A ešte čo sa týka tej otázky, čo tu pán Jakubov mal v ZOS 
o presune. Áno, bavili sme sa aj o tom, ale je to len ako úvaha v tomto momente. Nikto 
nepresúval zariadenia opatrovateľskej služby, necentralizuje. Je to úvaha. Tento rok je 
rozpočet tak pripravený, že ZOS-ky patria mestským častiam a vykrývame vlastne celú 
sumu plne, že nebudú na to doplácať mestské časti. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka, dám vám ešte slovo, je to 

váš návrh, len sa rozhodnite, aby sme vedeli či predložíte alebo...  
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. S týmto vysvetlením beriem predbežne tento návrh späť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Mojím cieľom je, aby sme tým najslabším ako 

som vždycky hovoril, slabým a chorým treba pomáhať, čiže treba sa tým zaoberať. 
Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Huba. 

 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja ako predseda finančnej komisii by 

som sa iba chcel vyjadriť k priebehu prerokovania rozpočtu v našej finančnej komisii. 
My sme ho schváli pomerom hlasov 5 ku 3, pričom členovia mali tiež námietky k 
rozpočtovaným prostriedkom pre rozvoj mestských častí, ale uzniesli sme sa aj na 
doplnení uznesenia, tzn., vážené dámy a páni, ak dovolíte, prečítal by som doplnenie, 
ktoré navrhuje finančná komisia: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 
predložený materiál prerokovať a schváliť s doplnením a to v bode a) schvaľuje podľa 
ods. 2 § 15 peňažné fondy zákona č. 583/2004 Zb. zákonov použitie rezervného fondu 
vo výške 6.700.000 eur; bod c) žiada primátora mesta Košice informovať mestské 
zastupiteľstvo 1-krát štvrťročne o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta 
podľa jednotlivých programov a o realizovaných zmenách programového rozpočtu 
vykonaných v zmysle poverenia podľa bodu b) tohto uznesenia. Ďalej pôvodný bod c) 
označiť ako bod d). Jedná sa o spresnenie formulácii, ktoré sa týkajú rezervného fondu, 
kde sa v tomto roku použije 6.700.000 eur na zvýšenie základného imania v akciovej 
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spoločnosti Košická futbalová aréna a potom informovanie mestského zastupiteľstva 
ohľadom hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nielen vašej ale aj iných komisií som sa 

zúčastnil, čiže áno o tomto návodu sme rozprávali. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec 
Vrchota.  

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. No, tiež nie som ako 

starosta mestskej časti nadšení úplne z rozpočtu, ale to ako to tu už odznelo, to asi nikto. 
Chcel by som povedať, že prikloním sa k niektorým názorom, že mali by sme sa naozaj 
do budúcna zaoberať nejakým systémovým riešením financovania mestskej častí. 
Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Trochu tentokrát počúval, zapájam sa až v 

závere, ale skôr tak analyticky. Mal som pocit, že niektorí starostovia mestských častí, 
či už väčších alebo menších sa, nazvyme to, cítia ukrivdení. Nikto tu nespomenul krivdy 
Starého mesta, tak ich aspoň spomeniem vo faktoch. Viac ako 90 % z príjmov 
parkovného sa vyzbiera v Starom meste, príjmy z prenájmu letných terás, ktoré sú 
takmer všetky v Starom meste, miestna daň za ubytovanie, takmer všetky hotely v 
Starom meste. Zaujímavé bolo sledovať, počúvať ostatné 4 roky, aj pána exstarostu, 
ktorý hovoril, že smeráci nepustia viac na tú plaváreň, lebo dokopy ide na plaváreň 
spolu s múzeom 200 tis. eur z mesta, pričom plaváreň preukázateľne vyrába stratu, resp. 
ju treba dotovať, je potrebné dotovať 300, 350 spolu aj zo splátkou 400 tis. eur ročne. 
Dnes nič nepočujem od tohto pána poslanca, tak isto pán starosta súčasný hovoril, že ak 
dôjde k zmene zabezpečí viac peňazí pre Staré Mesto. Nehovorím, že je to téma pre 
dnešné rokovanie, lebo niektorí zvoľujú interné jednania, ale keď pozerám do rozpočtu, 
príspevok je rovnaký a bolo povedané na komisii finančnej v Starom meste, že ide viac 
peňazí, ale to ide len zo zvýšených ako príspevkov pre mestské časti, ktoré sa dvíhali 
všetkým rovnako a žasnem ako v niektorých mestských častiach boli nútení znižovať 
zamestnancom osobné ohodnotenie, lebo toto zvýšenie od magistrátu nepokrývalo ani 
desaťpercentné navyšovanie platov. A platy nechajme platmi, repre fond primátora tak 
isto. Sú to v podstate rovnaké kvapky v mori. Kto by tu mohol byť nespokojný, by 
mohol byť pán starosta KVP, ktorý má navyše aj starostlivosť o zeleň. Neviem, či sa 
zdržal na finančnej komisii, čo mám také informácie. Komunikácia s verejnosťou dosť 
vysoká položka. Vidím na faktúrach, v akých denníkoch sa inzeruje. Tak isto právne 
služby, interne zamestnať dvoch kvalitných právnikov by stálo menej ako platiť 
externým neobmedzené rozsahy 80, 100 eur na hodinu 230 tis. eur dokopy. To len také 
moje konštatovanie. Ďakujem, že ste ma vypočuli.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči nasleduje pán Ténai, pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Dovolím si aj ja 

pár slov k rozpočtu. Najprv by som chcel všetkým pripomenúť takú veľmi zaujímavú 
rozprávku O troch grošoch. Keď kráľ stretne pána a pýta sa ho, ako vyžije z 3 grošov a 
odpovedá mu: jeden vraciam svojmu otcovi, jeden dávam dieťaťu na jeho rozvoj a 
vzdelávanie a 1 míňam na seba. Ja som veľmi rád, že mám taký pocit, že konečne sa 
mesto troška začalo venovať aj oblasti sociálnej a toho čo nás čaká, že vlastne 
obyvateľstvo nie len Košíc, ale celého štátu starne, tzn., že má záujem toto riešiť. 
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Súčasne som veľmi rád, že je pridané na vzdelávanie, tzn. či sú to mzdy alebo je to pre 
školy a súčasne sú tu aj nejaké rozvojové záujmy alebo záujmy riešiť tie každodenné 
problémy obyvateľstva. Všetkých sa nás dotkli zmeny zákonov, ktoré prišli do účinnosti 
alebo vstúpili do účinnosti od 1. 1. 2019, to jednak sú to tabuľky mzdové, výška 
minimálnej mzdy atď, atď. Takže všetci to veľmi dobre vieme, nechcem to nejak 
rozvádzať. Ďalej v  našej mestskej časti sme najväčší poskytovateľ opatrovateľskej 
služby a máme aj zariadenia opatrovateľskej služby. Sme v rozpočtovom provizóriu, 
mne finančné príspevky 1/12 nestačia na mzdy aktuálne, takže pre mňa je dôležité to, 
aby sme sa z tohto marazmu dostali. Rozpočet je, aký je. Tiež tam vidíme do budúcna 
nejaké možnosti, či už na meste alebo na mestskej časti. Nie je to ideálne, ale moje 
rozhodnutie je podporiť tento rozpočet, pretože aj nie celkom ideálny rozpočet, je lepší 
ako rozpočtové provizórium alebo žiadny rozpočet. Takže poprosím aj kolegov, aby sa s 
týmto troška stotožnili a zaujali takéto nejaké stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, faktická na 

pána poslanca Ténaia.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Pán 

poslanec a pán starosta Ténai ma tak motivoval sa opýtať teraz, keď ste sa nás pýtali tak 
pred dvoma - troma dňami, pani viceprimátorka Gurbáľová a pán viceprimátor Gibóda, 
čo sa týka vzdelávania poslancov ako myslím, ako vzdelávania a kvalifikácie 
poslancov, čiže či to platí, to je tá jedna stránka veci a z akého balíka tu vlastne pôjde, 
keby ste mohli povedať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Zatiaľ zo 40 poslancov nám 20 poslancov odpovedalo, že má 

záujem o vzdelávanie. Vzdelávanie sa bude týkať jak zákona o meste Košice, o 
obecnom zriadení, nejaké právne záležitosti a celý balík vecí, ktoré je potrebné možno 
vedieť. Čiže 20 poslancov sa zatiaľ vyjadrilo, že áno. Čiže ak bude väčšina, tak 
zorganizujeme. Myslím si, že je to potrebné. A presne, z ktorej položky to pôjde, vám 
teraz neviem povedať, pretože zatiaľ sa len zisťuje predbežný záujem a podľa toho sa 
rozhodne a následne, keď sa to bude procezovať v rámci predfinančnej kontroly, tam to 
už sa nastaví, aby… fakt by som si vymýšľal, keby som teraz niečo strelil. Čiže toľko. 
Nech sa páči, pán poslanec Petrovčik. 

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor. Takže ja by som chcel len v krátkosti k 

rozpočtu. Samozrejme si ako každý uvedomujem aj ja ako starosta najkrajšej mestskej 
časti, že peňazí nie je nazvyš. Ale chcem upozorniť všetkých ozaj poslancov na jednu 
dôležitú vec, že Staré Mesto je naozaj, má byť výstavnou skriňou celého mesta, tzn. 
ozaj treba k tejto mestskej časti pristupovať špecificky a nerád by som bol, aby sme tu 
teraz samozrejme porovnávali mestské časti, ale ozaj myslím si, každý ako tu sedíme, si 
uvedomujeme, že táto mestská časť je špecifická. Práve preto som sa chcem na jednej 
strane poďakovať, že sa našli navyše v rozpočte prostriedky, kde sa hoci nie veľká 
suma, ale aspoň niečo sa podarilo navýšiť na túto našu plaváreň, ktorá v podstate slúži 
všetkým Košičanom, všetkým obyvateľom nášho mesta, ale aj celého kraja. Takže tu 
chcem ozaj poďakovať a verím, že všetci poslanci podporia aj tento pozmeňovací 
návrh, ktorý prečítal pán námestník. Ďalej chcem povedať, že my samozrejme robíme 
všetky možné opatrenia, aj návrh rozpočtu v našej mestskej časti to zohľadňuje, kde 
sme sa snažili ozaj maximálne šetriť kde sa dá. Verím, že pán, môj predrečník, môj 
kolega, poslanec z mestskej časti, ktorý rozprával, myslel to ozaj v dobrom a verím, že 
aj on podporí tento náš dobrý rozpočet aj na miestnej úrovnil, ten našej mestskej časti, 
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kde samozrejme jednou z úprav je, čo spomínal aj osobné ohodnotenia, tzn. nejaké 
úpravy aj v osobných výdavkov ako takých a rôzne iné formy, kde sme našli ozaj ešte 
rezervy, ale skôr sme samozrejme hľadali rezervy inde, skôr na tej príjmovej stránke, 
kde chcem povedať, že doteraz ten potenciál nebol využitý. A ja ako starostal, nový 
starosta urobím všetko pre to, aby na tejto príjmovej stránke sme v našom rozpočte 
využili tento potenciál. Takže verím tomu, že všetci to takto podporíme. A ešte jednu 
vec chcem povedať. My máme budovu úradu, je to majetok mesta Košice Stará radnica, 
ktorá je v stave, v ktorom nebudem radšej do mikrofónu rozprávať v akom, lebo nerád 
by som nejak si nahnal tam nejaké kontrolné orgány, takže bavme sa, že je v stave, že 
tam vlastne tiež fungujeme a  práve preto by bolo dobré, keby sme aj do budúcna 
zohľadnili túto situáciu a vydelili aj na takýto a konkrétne na tento majetok mesta 
dostatočne injekciu finančnú. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec, faktická na pána poslanca Petrovčika. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, samozrejme. Vnímám pána starostu a 

jeho príhovor pozitívne. Znelo to naozaj sľubne. Dúfam, že aj pán starosta podporí 
snahu, jednoducho vyjedná aj s pánom primátorom, keďže som z tímu Fungujúce 
Košice v rámci dobrých vzťahov kompenzácie za parkoviská v majetku mestskej časti a 
spätne od 1. júla 2016. Predchádzajúci staromestský zbor na čele s pánom starostom a s 
našim županom podali žalobu na mesto Košice a ja ju plánujem ešte rozšíriť o nové 
zistené dvory. Hej? Jednoducho vyberá mesto peniaze na našich pozemkoch, nie na 
našich pozemkoch pardon, na našich komunikáciách spätne od 1. júla 2016 budeme a 
budem ja navrhovať, že budeme žiadať peniaze za to naspäť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len k plavárni, uvedomujeme si, že sa jej treba 

venovať a v ďalšom bode, keď budeme riešiť EYOF, ja len dávam do poznámky, 
mestská krytá plaváreň prepojenie s ČHčkou, tam je investícia mesta, ak teda pôjdem 
týmto smerom, milión eur a to určite pomôže jednému aj druhému komplexu a mohli by 
sme si aj tam navzájom pomôcť. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karabin. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Keď hovoríme o šetrení, lebo stále treba hovoriť, 

keď nie sme spokojní s rozpočtom, že odkiaľ peniaze zobrať. Poviem, môj návrh 
rozpočtu, ktorý úprimne poviem, neviem, či podpíšem v rámci mestskej časti Pereš, keď 
aj poslanci prijmú. Moje repre je 300 eur na rok, to je 25 eur mesačne, úplne super, ale 
nesťažujem sa. Repre starostu mestskej časti Juh Jara Hlinku 3 tis. eur ročne, repre pána 
primátora 70 tis. eur, však to je hodnota 1-izbového bytu asi najlepšieho. Ja si neviem 
predstaviť, kde 2,1 mil. korún ide dnes na takého repre. Je to neskutočne veľa vzhľadom 
k tomu, že malé mestské časti, hovorím živoria, budú živoriť s takýmto rozpočtom. Ja 
za taký rozpočet nemôžem hlasovať, hovorím. Druhou vecou je. To bola repre. Druhou 
vecou sú právne služby, navýšenie o 120, teda 125 000 eur? Začo? To nie je cena. To je 
navýšenie oproti minulému roku. Tak ja nechápem načo sme zazmluvnili nejaké právne 
kancelárie. Máme tu súdne spory na krku, opäť tipujem, že ani dnes z týchto 
zazmluvnených kancelárii nikto tu nie je prítomný, sú tu opäť iba zamestnanci 
magistrátu a právne oddelenie. Načo máme vytrieskavať ďalších 120 tis. eur naviac za 
tento rok. No a treťou vecou je medializácia opäť v nemennom denníku, ombudsmanka 
sfotená s pánom primátorom. Je tu návrh ako fajn. Ja mám tiež rád zvieratká, psíkov, 
matičky atď, ale ísť z 8 tis. eur hore na 50 tis. eur, však to je viacej ako 600 %. Tak 
niekde začať treba, ale nemôžeme to skákať stovkami percent aj v iných položkách? No 
a potom v druhých položkách, hovorím, mestská časť Pereš dostane menej, menej 
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naozaj oproti minulému roku o 17 eur 25 centov za obyvateľa, to je 12,5 %. Tak o akom 
navýšení pre malé mestské časti sa bavíme, keď tu nevieme šetriť. Tu mám minimálne 
tri položky neskutočne prekročené. Sú tu aj ďalšie položky. Len som vypichol. 
Nemôžem hovoriť o tom, aký som sociálny, ako by som všetko možné dal. Ako 
primátor si nechám repre 70 tis. eur. To je asi slovenský unikát. Ja neviem, bolo takéto 
vysoké repre v minulosti? Za Rašiho 50 alebo 52 tis. eur. Prečo 70 tis. eur? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Odpoviem vám, pán poslanec, ale ešte nech pán  Knap. Nech sa 

páči, pán poslanec. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia. Chcel by 

som upozorniť - v programe bezpečnosť podprogram verejné osvetlenie, kde na 
kapitálové výdavky je vyčlenených 130 tis. eur, na výstavbu a rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v mestských častiach, kde ide o stavby, ktoré ukončia rozpracovanú výstavu 
verejného osvetlenia a na jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú 
verejné osvetlenie, tým sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov a k zníženiu 
vandalizmu a kriminality. Ja by som chcel poprosiť aj v mene občanov mestskej časti 
Juh, ale myslím, že aj ostatných do budúcna o navýšenie týchto kapitálových výdavkov 
len z toho dôvodu, že len v rámci Juhu neboli zaznamenané 4 kritické úseky prechodov 
pre chodcov, ktoré nie sú vôbec osvetlené. Teraz aj v zimnom období sa práve stali 
smrteľné úrazy na ulici Gemerskej, rizikové sú aj na Rastislavovej, pri obchodnom 
centre Astória 2 úseky, keby sa do budúcna myslelo v kapitálových výdavkoch, keď 
chceme zabezpečiť hlavne bezpečnosť občanov na Juhu, je to prevažne starých 
občanov, seniorov, ktorí nie sú schopní tak rýchlo prejsť cez prechod pre chodcov a ten, 
ktorý nie je vôbec osvetlený, je skutočne rizikovou zónou. Ďakujem pekne. 

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

Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán primátor. Ja som chcel ešte k 

tejto téme, k pánovi Knapovi, som rád, že to pripomenul, lebo ja som ozaj aj túto tému 
vlastne chcel otvoriť a chcem sa pridať, že aj v Starom meste máme neskutočné 
problémy hlavne v tomto období zimnom a sú vyslovene nejakých 5 prechodov pre 
chodcov, kde je situácia ozaj kritická a okamžite potrebujeme niekde ozaj v rámci 
rozpočtu nájsť na toto zdroje, aby sme tento problém s osvetlením prechodov vyriešili. 
Ďakujem. 

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

na pána? 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Na pána poslanca Karabina.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Na pána Knapa. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja som... Dobre. Takže to som prešvihol. Dobre.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusiu si zapni ešte, ešte som ju neukončil. 

Toto je faktická, to je modrá. Ja len vsuvka, viete, dohodli sme sa, že pravidla budú 
platiť pre všetkých, čiže ak Laco, ešte som neukončil, kľudne daj si diskusný príspevok, 
to je čierna.  
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p. Rovinský, poslanec MZ: Ja by som chcel pokračovať s tu známym psíkom Dragonom. Ako 

správne poznamenal pán poslanec a starosta Ihnát, chudák Dragon bol ešte posudzovaný 
ako vec. Pred rokom sme chodili po Hlavnej ulici a sme volali „zviera nie je vec“ a 
podarilo sa. Zviera nie je vec, je to živá bytosť tak jak všade v civilizovanej Európe a 
preto prišla pani ombudsmanka do Košíc, aby sa pozrela na to, ako sme na to 
pripravení. Čiže pokiaľ niekedy dávnu v tej dobe, keď sme ešte neboli civilizovaní, to 
pred rokom chudák Dragon, tak vtedy sa so zvieraťom narábalo ako s vecou, teraz sú 
iné požiadavky a práve preto tá čiastka sa musí prejaviť aj v rozpočte. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Ihnát, nech sa páči, na pána 

poslanca Rovinského.   
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Samozrejme, že na pána 

Rovinského. Chcem povedať jednu vec, musím sa usmiať. Za rozpočet hlasovať budem, 
pán primátor, hej? Takže to rovno hovorím, ale trošku sa čudujem, že predseda ochrany 
krajiny a prírody už v inom bode vlastne v správe veliteľa alebo riaditeľa, povereného 
šéfa košickej Mestskej polície sa vyjadrí tak, jak sa vyjadril. Vôbec zvieratá v ochrane 
by mal mať on, ako by som povedal, vo svojom portfóliu a takto sa vyjadruje. Ja som v 
šoku, pán Rovinský, som v nepríjemnom šoku ako sa vyjadrujte, a hanbiť by ste sa mal. 
To je všetko. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, nebuďme osobný. Ďakujem za príspevok. Pán poslanec 

Djordjevič na pána poslanca Rovinského chce reagovať. Nech sa páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som 

mal návrh aj pre  pána poslanca Rovinského, aj pre pána starostu Ihnáta, choďte 
spoločne toho psíka pozrieť, doneste mu granule, vyvenčite ho, potom si podajte roky, 
objímte sa a bude všetko v poriadku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Sme v rozpočte, prosím, skúsme sa venovať vecne veciam. 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Ešte som dlžný 2 odpovede. Diskusia je uzavretá. 
Čo sa týka tých 50 tis. eur pre zvieratká, nedívajme sa na to, že to sú len psy. Od  
októbra, od novembra platila legislatíva. Mesto Košice, ako aj iné samosprávy preberajú 
na seba nové zodpovednosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Máme tu 
niekoľko organizácií, ktoré sú podfinancované, ktoré nám chcú pomáhať a bez nich 
nedokážeme zabezpečiť chod mesta Košice tak, ako nám legislatíva káže a bude to aj 
tak zložité a ťažké. Čo sa týka reprefondu, dovolím si zareagovať len na toto jedno. V 
minulosti ten reprefond sa pohyboval medzi 50 až 60 tis. eur, posledný rok to bolo 53 
tis. eur. Nikto to nekomentoval. Rok 2019 je rokom, kedy sme nositeľom titulu 
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Týmto titulom máme oprávnené výdavky. 
Zároveň v máji tohto roka mesto Košice hostiteľom Majstrovstiev sveta v ľadovom 
hokeji, kedy je mojou povinnosťou prijať v historickej radnice všetky tímy, všetky 
delegácie a o každého sa postarať tak ako sa pre toto mesto patrí v rámci protokolu, 
ktorý je pre toto mesto záväzný. Zároveň sme nositeľom alebo respektíve budeme 
organizovať aj v júni Majstrovstvá sveta mužov i žien v hokejbale, tam platí to isté a v 
našom meradle bude mesto tiež hostiť stretnutie partnerských miest V4 Katovice, 
Miškovec a Ostrava.  To sú udalosti, ktoré jednoducho musíme zabezpečiť a 
jednoducho protokol ma tiež hnevá, lebo je s tým kopec roboty, ale musím rešpektovať, 
musím týchto hostí prijať, patrí to do môjho portfólia práce. Čiže toľko k tomu 
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reprefondu, je to veľa peňazí, súhlasím s vami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne 
rozpravu, ďakujem za vecnú rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu, aby postupne 
prečítala všetky návrhy. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia 

obdržala 3 doplňujúce návrhy k predloženému návrhu uznesenia, takže začneme tým 1. 
od pána poslanca Ihnát. Návrh na doplnenie návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva 
k rozpočtu mesta na rok 2019 odporúča doplniť bod d) žiada primátora mesta Košice 
realizovať zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2019 a viacročného rozpočtu 
mesta na roky 2019 až 21 so zapracovaním participatívneho rozpočtovania a zaviesť 
participáciu mestských časti na podiele výnosu dane z príjmov fyzických osôb a iných 
daní, miestnych poplatkov formou percentuálneho podielu, ktorý bude súčasne 
zakotvený v štatúte mesta Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme teda za návrh, ktorý predložil pán 

poslanec Ihnát. Nech sa páči, teraz hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 35 - za: 15, proti: 1, zdržali sa: 22 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh prijatý nebol. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

pokračovala. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Doplňujúci návrh na uznesenia od pána 

poslanca Gibódu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu 
mesta Košice schvaľuje bežné príjmy 311 Granty, sponzorské - Slovenský zväz 
ľadového hokeja: plus 80 tis. eur príspevok na zabezpečenie Majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji 2019. Bežné výdavky Program 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 
8, aktivita 1 - Košická aréna - bežný transfer na prevádzkové náklady: plus 40 tis. eur. 
Zámenu zdrojov: Vlastné zdroje mesta: mínus 40 tis. eur; Cudzie zdroje (granty – 
sponzorské): plus 40 tis. eur v nasledujúcich programoch: Program 2 Mesto kultúry 
a športu, podprogram 3, aktivita 6 Kultúrne programy - Majstrovstvá sveta v ľadovom 
hokeji 2019; Program 6 Bezpečnosť, podprogram 1, aktivita 13 - Majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji 2019; Program 8 Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 4, 
aktivita 1 Prezentácia a propagácia - Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019. 
Program 7 Služby občanom, podprogram 5, aktivita 1 Mestskej časti: plus 40 tis. eur 
výdavky na verejnoprospešné služby celomestského významu a to pre Mestskú časť 
Staré Mesto - Mestská krytá plaváreň: plus 20 tis. eur; pre Mestskú časť Juh - zariadenia 
na poskytovanie verejnoprospešných služieb: plus 20 tis. eur (Športovo-zábavný areál, 
ulica Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum ulica Milosrdenstva, Stredisko 
verejnoprospešných služieb, Jedáleň pre dôchodcov ulica Vojvodská).“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte za návrh pána poslanca Gibódu, 

nech sa páči teraz. 
 
Hlasovanie č. 36 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. Prosím návrhovú 

komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Doplňujúci návrh od pána poslanca Hubu, 
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predsedu finančnej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie uznesenia 
v bode, nový bod 5 podľa ods. 2 § 15 peňažné fondy zákona č. 583/2004  Zb. zákona 
použitie rezervného fondu vo výške 6.700.000 eur. Bod C) žiada primátora mesta 
Košice informovať mestské zastupiteľstvo 1-krát štvrťročne o hospodárení 
s rozpočtovými prostriedkami mesta podľa jednotlivých programov a o realizovaných 
zmenách programového rozpočtu vykonaných v zmysle poverenia podľa bodu B) tohto 
uznesenia. Pôvodný bod C) označiť ako bod D).“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujeme za tento návrh. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 37 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala 

celkové uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje programový rozpočet mesta Košice 
na rok 2019 podľa predloženého návrhu v zmysle schválených doplnení.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme o celkovom rozpočte, nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie č. 38 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Rozpočet bol schválený. Veľmi pekne vám ďakujem. Ešte niečo 

mi ušlo? OK.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pardon. Ide o to, že sme schválili podľa 

predloženého návrhu, to znamená, že tým sa vlastne odobrili aj bod b), kde poveruje...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Predložený návrh aj so všetkými pozmeňovákmi. Myslím si, že 

takto to je. Ďakujem pekne. 
- - - 

 
Bod č. 10 
Zmena štatutára v príspevkovej organizácií K 13 – Košické kultúrne centrá a v zložení 
orgánov združení, neziskových organizácií a v ďalších právnických osobách, v ktorých 
je mesto Košice zakladateľ alebo člen  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, posúvame sa k bodu číslo 10 

Zmena štatutára v príspevkovej organizácií K 13 – Košické kultúrne centrá a v zložení 
orgánov združení, neziskových organizácií a v ďalších právnických osobách, v ktorých 
je mesto Košice zakladateľ ako člen. Ďakujem pekne. Predložený materiál, materiál 
vám bol predložený, ak dovolíte, otváram diskusiu a zároveň dávam slovo pánovi 
námestníkovi, aby nám návrh predniesol. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Vážení 

kolegovia, takže v zmysle návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva v tomto bode 
bude nasledovný predložený návrhovej komisii: Príspevkové organizácie K 13 - 
Košické kultúrne centrá: a) odvoláva s účinnosťou od 1. 4. 2019 z funkcie riaditeľa 



78 
 

príspevkovej organizácie MUDr. Jána Kováča; b) poveruje s účinnosťou od 1. 4. 2019 
zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie do menovania nového 
riaditeľa na základe výsledkov výberového konania Denisu Wágner a c) poveruje  
primátora mesta Košice vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá a o výsledku informovať 
Mestské zastupiteľstvo Košice, zodpovedný v texte, termín do 6. mesiacov. V prípade 
Creative industry nezisková organizácia a) odvoláva z funkcie člena správnej rady Mgr. 
art. Ľubica Blaškovičovú; b) menuje do funkcie člena správnej rady Marcela Gibódu; c) 
odvoláva z funkcie člena dozornej rady Jozefa Andrejčáka, Luciu Iľaščíkovú a Ivetu 
Kijevskú; d) navrhuje správnej rade štyroch kandidátov na funkciu člena dozornej rady 
Ladislava Lörinca, Ladislava Strojného, Petra Hubu a Luciu Gurbáľovú; e) berie na 
vedomie vznik funkcie člena správnej rady Ing. Jaroslava Polačka z titulu funkcie 
primátora; f) poveruje schválený zástupcom mesta v správnej rade, aby iniciovali voľbu 
členov dozornej rady v súlade s písmenom d) bodu 6 tohto uznesenia, termín 31. 3. 
2019, zodpovedný príslušný zástupca mesta Košice. Po 2) Vo fonde Zdravia mesta 
Košice neinvestičný fond: a) berie na vedomie zánik funkcie člena správnej rady z 
dôvodu uplynutia funkčného obdobia Renáty Lenártovej, Tibora Bača, Milana Maďara, 
Márie Grünlingovej, Kataríny Čižmárikovej, Igora Jutku, Lenky Kovačevičovej; b) 
menuje do funkcie člena správnej rady Luciu Gurbáľovú, ktorú menuje za člena za 
predsedu správnej rady, Norberta Lukána, Jána Sekáča, Lenku Kovačevičovú, Róberta 
Schwarcza, Zdenka Liptáka, Martina Semana; c) odvoláva z funkcie revízora fondu 
Vieru Kuncovú; d) menuje do funkcie revízora fondu Juraja Lenhardta. 3) V oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Košice turizmus: a) odvoláva zástupcu mesta Košice z 
funkcie predsedu predstavenstva oblastnej organizácie Renátu Lenártovú; b) navrhuje 
zástupcu mesta Košice do funkcie predsedu predstavenstva oblastnej organizácie 
Marcela Gibódu; c) odvoláva zástupcu mesta Košice z funkcie člena dozornej rady 
Tomáša Gala, Renátu Šramkovú; d) schvaľuje zástupcu mesta Košice do funkcie člena 
dozornej rady Martina Semana a Róberta Schwarcza; e) poveruje zástupcu mesta 
Košice, aby na valnom zhromaždení oblastnej organizácie Košice turizmus inicioval 
navrhnuté zmeny združenia podľa písm. a) až d) tohto uznesenia. Termín 31. 3. 2019, 
zodpovedný príslušný zástupca mesta Košice. V neziskovej organizácii Perly gotickej 
cesty, nezisková organizácia: a) odvoláva zástupcov mesta Košice z funkcie člena 
správnej rady Renátu Lenártovú, Eduarda Buráša; b) schvaľuje zástupcov mesta Košice 
do funkcie člena správnej rady Vladimíra Saxu, Ladislava Rovinského; c) odvoláva 
zástupcu mesta Košice z funkcie člena dozornej rady Ivetu Kijevskú, Juraja Bliškára; d) 
schvaľuje zástupcov mesta Košice do funkcie člena dozornej rady Bernarda Berbericha, 
Luciu Iľasčíkovú; e) poveruje schválených zástupcov mesta Košice iniciovaním 
navrhovaných zmien v správnej rade neziskovej organizácie podľa písmena a) až d) 
tohto bodu uznesenia, termín 31. 3. 2019, zodpovedný príslušný zástupca mesta Košice. 
5. V nadácii Pro Cassovie: a) odvoláva zástupcov mesta Košice z funkcie člena správnej 
rady Richarda Rašiho, Renátu Lenártovú; b) schvaľuje zástupcov mesta Košice do 
funkcie člena správnej rady Jaroslava Polačeka, Marcela Gibódu. Schválený zástupcom 
mesta Košice iniciovaním navrhovaných zmien v správnej rade nadácie podľa písm. a) 
až b) tohto uznesenia, termín 30. 6. 2019, zodpovedný príslušný zástupca mesta Košice. 
V záujmovom združení právnických osôb Cassovia info: a) odvoláva zástupcu mesta 
Košice z funkcie člena rady združenia Martina Petruška; b) menuje do funkcie člena 
rady združenia za mesto Košice Martina Semana; c) poveruje primátora mesta Košice 
alebo ním poverenou osobou zastupovaním na valnom zhromaždení združenia, termín: 
stály, zodpovedný: primátor mesta Košice. 7. V občianskom združení Mrak: a) 
odvoláva zástupcu mesta Košice člena predsedníctva v občianskom združení Mrak 
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Františka Krištofa; b) schvaľuje zástupcu mesta za člena predsedníctva Františka 
Krištofa; c) odvoláva zástupcu mesta člena z kontrolnej revíznej komisie Mgr. Igora 
Sidora; d) schvaľuje zástupcu mesta za člena kontrolnej a revíznej komisie Vladimíra 
Stanka; e) poveruje schválených zástupcom mesta, aby iniciovali voľbu členov 
predsedníctva a kontrolnej a revíznej komisie v súlade s písmenami b) až d) bodu 7 
tohto uznesenia, termín: 31. 3. 2 2019, zodpovedný: príslušný zástupca mesta Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými sa hlásia pán poslanec Djordjevič, 

pán poslanec Ihnát. Nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte. Iba by som sa chcel opýtať, keďže 

prišlo to veľmi tesne včera večer, pani Denisa Vágner pracovala doteraz v tej K 13 
alebo to je úplne niekto z vonku? Lebo nemám poňatia, kto to je, sa ospravedlňujem, 
keď je to niekto známy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Životopisy boli zaslané všetkým poslancom, v 

tomto prípade sa jedná o človeka, ktorý nie je z interného prostredia i napriek tomu, že 
som dal prísľub, že budeme hľadať ľudí z interného prostredia. Nech sa páči, pán 
poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem. Som nikdy nehlasoval ako teľa, 

naozaj, takže chcem len jednu vec a to je tá, že aj tá Denisa Vágner, aj všetci, sú tu 
vôbec prítomní? Chcem ju vidieť. Tak jednoducho mám o niečom hlasovať ako teľa a 
jednoducho ani neviem kto to je. Tak pán primátor, vás poprosím, keď už odvolávame, 
pána Kováča poznám, aj to by som bol rád, keby spravil odpočet svojej činností 
napríklad a jednoducho nemôžeme len tak zobrať, vlastne zoberiem ako Kováč skončil 
a nič neurobil a ide preč. To mi, to mne tak pripadá. Tak spravím odpočet ako tento, sa 
mení tu politická garnitúra, OK, ideme ďalej, a chcem vidieť potom tú Denisu Vágner. 
Však to nie je len o flekoch, to je o zodpovednosti, to je o tom vlastne, že ja jej dávam 
svoj vzácny hlas, Ujpalovi som dal svoj vzácny hlas a nakoniec som to oľutoval. Tak 
poprosím, aby sa tu predstavila Denisa Vágner. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Táto zmena bude učinená k 1. 4., 

pretože pán Kováč má pred sebou ešte obrovské výzvy a to je uvítanie B9 v K 13. 
Verím, že sa toho zhostí i napriek tomuto odvolaniu a prezidenti sa budú v Kulturparku 
cítiť, nielen bezpečne, ale aj skvele. Pani Vágner má svoje pracovné povinnosti, 
postupne ich ukončuje, tzn., nemohla sa dostaviť, životopis je k dispozícii, môžete si ho 
pán poslanec pozrieť aj teraz vo svojom počítači. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec 
Špak s faktickou poznámkou. Nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, faktickú, lebo naozaj sme tie životopisy 

dostali dosť neskoro. Mňa by možno zaujíma stranícka príslušnosť všetkých 
nominantov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tie rozhodnutia neboli robené na základe straníckej príslušnosti. 

Snažili sme sa rozhodovať podľa odbornosti, tak ako aj v nasledujúcich bodoch 
rokovania, ktoré nás čakajú. Nech sa páči sa príspevkom diskusným nasleduje pani 
Slivenská. Pán Špak, dve faktické? To neviem. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobrý deň. A tak, ja by som sa vyjadrila konkrétne ku 
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organizácii Creative Industry nakoľko tam máme odvolávať a voliť člena správnej rady. 
No týmto by som rada upozornila kolegov na jednu veľmi podstatnú vec a to, že v 
zmysle čl. 5 bod 7 b štatútu tejto organizácie Creative Industry budem citovať: 1 člen 
správnej rady je poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorého nominuje a 
odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na návrh kultúrnej komisie. To znamená, 
že ak budeme dnes hlasovať o voľbe člena správnej rady Creative Industry, tak budeme 
hlasovať v rozpore zo štatútu tejto organizácie a navyše rada by som ešte poznamenala, 
že na kultúrnej komisii som sa vyslovene pýtala našej pani námestníčky, kto je 
nominovaný, resp. či sa o tom diskutuje, aké sú zatiaľ návrhy a bolo vyslovene 
povedané, opravte ma, ak sa mýlim alebo ak to zle interpretujem, že bude sa odvolávať, 
budú sa odvolávať členovia týchto orgánov, ale nedôjde k voľbe na tomto 
zastupiteľstve. To znamená, že pripomeniem, ešte raz chcem upozorniť kolegov, ak 
budeme hlasovať za voľbu člena správnej rady organizácie Creative Industry, tak 
budeme hlasovať v rozpore so štatútu tejto organizácie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím, z organizačného, aby nám to vysvetlili nakoniec, ale 

komisia je len poradným orgánom. Zastupiteľstvo rozhoduje v konečnej veci. Je tu pani 
Dudová alebo niekto kto to pani poslankyni vysvetlí, aby nedošlo zbytočne k omylu 
alebo k zlej interpretácii? Poďme ďalej zatiaľ. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. V rýchlosti som si nalistoval životopis, 

ktorý bol zaslaný. Iba by som rád skonštatoval, že z posledných 12 zamestnaní bolo 10 
v hoteli, v hotelierstve u tejto pani, ale v poriadku. Ani nie preto, som sa hlásil, to som 
sa iba opýtal. Chcel som sa opýtať, či je vhodné odvolávať niekoho pred ukončením 
projektu, ktorý je zodpovedný za celý projekt, pozná všetky problémy, celú 
problematiku, lebo pri následnej kontrole, ktorá príde a bude tam možno niekto robiť 
audit, budete sa pýtať, vyargumentovať. Keď príde štatutár mimo, on nám tu nebude ani 
mestskému zastupiteľstvu absolútne vedieť na tieto otázky a veľa nezodpovedaných 
otázok je, čo sa týka K 13. No a, vlastne toto som chcel, že by som - neviem ako sa 
plánuje dlho K 13 prevádzkovať alebo kedy sa vlastne... Ukončil sa už projekt EHM 
ako myslím formálne všetko? Neviete. Dobre. Čiže ja len kvôli tomu, že najprv by ste 
sa ho mohli aspoň popýtať alebo na základe akých rozhodnutí, keby sme mohli vedieť 
my, ktorí nechodíme na tie porady, že čo je problém alebo nie ste spokojní, dopustili sa 
nejakých pochybení. Neviem no. Ja tomu nerozumiem no.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Plním svoj volebný program, záväzok, ktorý som 

dal kultúrnej obci. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Za chvíľku to už bude pravidlom, no opäť. Nie, že 

včera, včera večer bol poslaný mail. Mne žiadny mail neprišiel. Ja neviem kto tam má 
byť, neviem CVČko, dotyčného za koho mám hlasovať. Môj mail je starosta@jozef 
karabin.sk. Nechápem, prečo mi tie maily nejdú naozaj. Pozerám som aj nevyžiadanú 
poštu, nemám to tam. Netuším, prečo. Keď to aspoň posielate pre kontrolu, hoďte tam 
kópiu komu ďalšiemu posielame a vieme si to skontrolovať, či niekto dostal ten mail 
alebo  nie. Vzhľadom k tomu, že posielate maily a nie je tam kópia, ani poslanci 
nevedia povedať, či ten mail mi mohol prísť v tomto. Ja to tu nemám. Neviem prečo. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ospravedlňujem sa, preverím to, nemám na to 

vysvetlenie, nie je úmyslom, aby poslanec nezískaval informácie. To by bolo to 
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posledné, čo by som si prial. Zažil som to v minulom období a snažím sa robiť všetko 
pre to, aby to, čo mi by bolo robené v minulom období, nebolo robené vám. Nech sa 
páči, nasleduje pán poslanec Špak.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len ešte zopakujem otázku, lebo sa 

som nepýtal, či boli tí ľudia vyberali na základe straníckej príslušnosti. Ja som poprosil, 
aby sme tam doplnili príslušnosť k strane. Takže toto by som požiadal a druhá vec, 
chcem poprosiť, lebo K 13 je jedna z káuz čo som riešil pred 1 nejakým rokom a pol - 
dvoma a pokiaľ viem, tak oni majú na krku celý Kulturpark a je to firma, ktorá firma, 
spoločnosť alebo ľudia, ktorí majú priamo zodpovednosť za opravu tohto objektu. My 
sme im to odovzdali, oni to celé spravujú, pokiaľ viem tak to verejné obstarávanie je 
nejak v prázdne, my máme 1,2 milióna eur na opravu toho objektu a na tom objekte sa 
nedeje nič už, keď rátam dobre asi 13 mesiacov. Takže či vôbec tam bude nejaká tá 
postupnosť a či ten človek, ktorý to prevezme, všetky tieto informácie má naozaj 
zabezpečené, že v plnej kvalite dostane a začne na tom robiť. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Ihnát - má faktickú. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Ja práve 

nadväzujem na pána poslanca Špaka, v tom má pravdu. To čo som povedal. Nech pán 
Kováč sa postaví a nech urobí odpočet svojej činnosti. Chceme vedieť vlastne, čo sa 
urobilo a čo sa neurobilo, a ako to bude napredovať ďalej. Čo odovzdáva vlastne. Tak 
buďte tak láskavý a dajte mu možnosť sa vyjadriť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Kováč bude písomne vyzvaný mestom Košice, aby dal 

písomnú správu o svojej činnosti. Bude vám predložená po tom ako nám ju zašle. Nech 
sa páči, nasleduje pán poslanec Jakubov. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Pán primátor, určite nikto vám 

nebráni plniť váš volebný program, je to naše právo a je právo súčasnej koalície v tomto 
mestskom zastupiteľstve robiť zmeny. Robiť zmeny poslancov, ktorí mali určité funkcie 
v mestských orgánoch a iných inštitúciách. To všetko berieme. Na druhej strane 
očakával by som, kým dôjdu zmeny na pozíciách určitých vedúcich predstaviteľov, 
inštitúcií a organizácií, v ktorých má mesto buď 100 %, alebo ktoré riadi, alebo kde je 
majoritné, že pán nový riaditeľ tejto organizácie minimálne si dá predložiť analýzu 
činnosti tej ktorej organizácie alebo inštitúcie. Samozrejme bude analyzovať aj prácu 
vedenia alebo štatutára a dôjde tak k výmene, aspoň sa to zdôvodní. Prikláňam sa k 
tomu, čo povedal pán Ihnát aj pán Špak v konečnom dôsledku bolo by dobré, keby sme 
vedeli z akých dôvodov a resp. ak by aspoň predstaviteľ alebo štatutár tej ktorej 
organizácie vedel z akých dôvodov. Čiže pýtam sa pána riaditeľa, či vôbec mal na 
koberčeku pána šéfa K 13, či boli vytknuté alebo neboli vytknuté niektoré veci, či je to 
odborná výmena vzhľadom na zlyhanie v pozícii tejto funkcie alebo či je to štandardná 
politická výmena, ktorých ste sa aj vy chceli vo svojich predvolebných sľuboch 
vyvarovať a ktorých sme sa mnohí v prípade štatutárov v minulosti proste vyhli, ale to 
nerealizovali. Takže moja otázka smeruje čiastočne na pána primátora, ale aj na 
riaditeľa Magistrátu mesta Košice, či vôbec s týmto pánom a táto otázka sa bude 
opakovať aj pri ďalších inštitúciách, kde budeme odvolávať štatutárov, či vôbec bola 
zhodnotená ich činnosť a či bolo s nimi osobne hovorené. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo sa týka K 13, vážené poslankyne, vážení 
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poslanci. Pani Vágner nastúpi 1. 4., do 6 mesiacov je mojou povinnosťou v zmysle 
uznesenia vypísať výberové konanie na obsadenie tejto funkcie riaditeľa, tzn., po tom 
ako mi pán riaditeľ určite veľmi rád do 1. 4. ku svojmu ukončeniu dá svoju správu, tak 
následne vám do ďalších štyroch mesiacov dodám správu profesionálneho manažéra, 
ktorý zhodnotí situáciu, zhodnotí túto správu a obe správy vám budú predložené. 
Myslím si, že tak to má byť, takto považujem ja osobne za správne. Nevidím dôvod, 
aby sme tuná prepierali ľudí. V tejto chvíli nepovažujem to za dôležité. Nech sa páči, 
pán poslanec Jakubov, reagujete asi na mňa, nech sa páči. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, na vás, pán primátor. Ak dostaneme 

správu o 3 mesiace, v čom bolo zlyhanie alebo nebolo zlyhanie a ten človek tu nebude, 
nedá sa vrátiť táto situácia späť. Myslím si, že je legitímna požiadavka, aby sme sa 
dozvedeli fakt, či je to politická výmena ako som naznačil alebo vzhľadom na to, že 
došlo tam k problémom, prehmatom atď. je potrebné realizovať túto výmenu. A myslím 
si, že toto je parketa najmä riaditeľa Magistrátu mesta Košice, ktorý riadi podniky a mal 
by nám túto informáciu dať. Takže opakovane vyzývam o stanovisko pána riaditeľa 
magistrátu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nie je to politická výmena i napriek tomu, že 

verím, že bude podporená mestským zastupiteľstvom, čiže to je jedna časť odpovedi a 
tú prvú časť som pravdepodobne zabudol. Zopakujte mi, prosím, tú prvú časť, pán 
poslanec. Zapnite, prosím, pána poslanca. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Žiadam o stanovisko pána riaditeľa magistrátu. Už tretíkrát, to  

nemôžete zabudnúť. Sedí momentálne 2. osoba po vašej pravici, lebo pán námestník nie 
je prítomný za predsedníckym stolom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nezatajujem. Pýtam sa, že čo bola tá prvá časť otázky, to sú 2 

rôzne postoje. Čiže nech sa páči, pán riaditeľ, ak je chuť, nech sa páči, môžete 
odpovedať.  

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Reagujem na vašu otázku. Predstavitelia všetkých mestských 

podnikov dostali priestor na to, aby vypracovali správu, ktorá by zhodnotila jednotlivé 
spoločnosti, ktoré majú pod svojou gesciou. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. Pán 

poslanec Jakubov, už som neskoro. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže aj mne chýba dôvodová správa alebo odpočet 

činnosti pána riaditeľa Mgr. Jána Kováča. Predsa K13 je veľký projekt a pred 
ukončením projektu takto rozviazovať pracovný pomer, odvolávať z funkcie je dosť 
neštandardné, ale minimálne aspoň by sme si radi vypočuli odpočet činnosti a vlastne 
aké boli pochybenia, keď odvoláva sa z funkcie. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, vážení páni poslanci, jednou z časti toho 

uznesenia je, že do 6 mesiacov mám povinnosť, alebo ma poverujete, aby som vypísal 
výberové konanie. Do tohto výberového konania sa môže každý kto chce prihlásiť, 
včítane aj pána súčasného riaditeľa. Bude to transparentný výber, naozaj s tým problém 
nemám. Mojím cieľom je, aby som za 4 mesiace získal obraz, ktorý chcem získať, ktorý 
chcem mať k dispozícii, aby som mohol splniť svoj záväzok smerom ku kultúrnej obci. 
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S faktickou pán poslanec Jakubov, pán poslanec Gibóda, pán poslanec Lörinc. Nech sa 
páči. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, určite sa nie len ja, ale asi nikto 

nemôže uspokojiť s jednovetnou odpoveďou pána riaditeľa magistrátu, že všetci 
štatutári organizácií riadených mestom dostali nejaký časový priestor na vypracovanie 
nejakej analýzy alebo správy. S tým by som súhlasil. To znamená, mali by sme 
štandardne počkať na to správu, zhodnotiť ich prácu a keď sú zlí poslať ich dokelu. Ale 
kým my nemáme dôvod, nemôžem to považovať fakt za nič iné ako za politické čistky. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Nerozumiem, prečo kolegovia 

poslanci spomínate nejaké ukončenie nejakého projektu, nemám pocit, že by 
organizácia K13 bola nejaký projekt, ktorý by mal v tomto roku skončiť alebo budúci 
rok. Je to proste mestská organizácia. Pán riaditeľ bol zvolený na čelo riaditeľa tejto 
organizácie, vykonával svoju činnosť a keď pánovi Jakubovovi nevyhovuje jednoslovné 
či jednovetové odpovede, tak ani mne osobne nevyhovovali jedno-vetové odpovede 
bývalého primátora mesta Košice, či je spokojný s tým, akým spôsobom neinformoval a 
nesledoval úspešnosť akcií, ktoré organizovala K 13, tento riaditeľ. Takže mne to tiež 
nevyhovovalo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja sa len chcem opýtať, reagujeme 

na koho? Aby som si v tom ja urobil poriadok. OK. Ďakujem pekne. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja som tu možno nový a pán Jakubov 

je už politický Matador, tak sa chcem len opýtať, že keď... 
 
p. Polaček, primátor mesta: To bola faktická. Pán poslanec Petrovčik reaguje na koho? Ja len 

si nepamätám na koho. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Vzdávam sa. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič reaguje na koho?  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pardon, ja som... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Moment. Dobre. Takže máme dvoch 

diskutujúcich, nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja by som poprosil tu nejak rozdeliť toto hlasovanie, keďže ja by 

som pána námestníka primátora rád podporil jeho kandidatúru, resp. nominácie týchto 
organizácií, lebo si myslím, že každý by mal ísť tam,  kde chce, pokiaľ je miesto. Hej? 
Dúfam, že sa to bude aj v radách škôl takto aplikovať. No ale tu by som sa rád zdržal, 
hej, lebo prišiel materiál neskoro, ja som aj apeloval, že jednoducho aj tie nominácie do 
komisií bol termín do 20. januára. Tak isto to bol priestor na to, vy sme ma naposledy 
kritizovali, že som posielal ohľadom VZN-ka večer pred zastupiteľstvom a tu sa stalo to 
isté, hej, to sme videli v tom chaose pri tých neposlancoch čo aj návrhová komisia za to 
nemohla, lebo to bolo písané, tak jak bolo písané a jednoducho, ak by sme mohli aspoň, 
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aspoň k tú K13 dať zvlášť a ostatné veci ako celok. Lebo ja by som ako veľmi rád 
podporil a pretože sa zdržím, by som nechcel vyjadriť to, že by som bol proti všetkým 
nomináciám. Takže dávam takýto návrh, že tú K 13 vyňať z hlasovania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Dve informácie. Mestská rada 

tento materiál prerokovala na svojom 2. zasadnutí dňa 24. januára 2019 a odporučila ho 
mestskému rozpočtu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Zároveň v súlade s § 34 
ods. 6 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva navrhujem nasledovný postup 
pri hlasovaní a to je hlasovať o jednotlivých bodoch návrhu uznesenia osobitne. Myslím 
si, že tak to je správne a tak by to malo byť. Nech sa páči sa faktickými pán poslanec 
Petrovčik, Ihnát a pán poslanec nemôžete sám na seba. Nech sa páči. 

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán primátor, ja mám procedurálny 

návrh, navrhujem ukončenie diskusie a aby sme potom pristúpili k hlasovaniu. Tak ešte 
sa raz prihlásim. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, stále idete na seba, lebo pán poslanec 

Petrovčik mal faktickú. Pán poslanec Ihnát, reagujete na? Nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, dávam 

procedurálny návrh, aby sa o K13 hlasovalo zvlášť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Však som to povedal pred chvíľkou, že tak to bude. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Takže tak to bude. Dobre. Ok. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Je to úplne štandardné. Budeme hlasovať o jednotlivých bodoch 

návrhu uznesenia osobitne, tak ako som prečítal. Je to v poriadku. Nevidím v tom 
žiaden dôvod podľa § 34 ods. 6 rokovacieho poriadku. Pán poslanec Petrovčik má 
procedurálny návrh, nech sa páči. 

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem ešte raz to zopakujem. Navrhujem - mám procedurálny 

návrh, aby sme ukončili diskusiu a pristúpili k hlasovaniu. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána 

poslanca Petrovčika. Nech sa páči, hlasujte teraz. 
 
Hlasovanie č. 39 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: To znamená, diskusia už nebude následne pokračovať po tom, 

ako diskutujúci povedia svoje príspevky. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik, nech sa páči. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: To bol omyl, takže môžeme pokračovať. Pardon. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Asi vás nebudem zdržiavať, lebo očividne tu nie je záujem sa 

informovať navzájom, takže nič. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj ja. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Som prekvapený, že niektorí sú prekvapení. Keď sa pozrieme na 

to, ako sa zmenilo toto zastupiteľstvo a koľkí z vás alebo z nás hlasovali za šéfov 
podnikov predtým a koľkí tu sú teraz, tak je jasné, že asi treba brať v úvahu to, že sme 
tu akási iná partia teraz. Pokiaľ vy ste dôverovali niektorým šéfom, aj my chceme 
dôverovať niektorým šéfom a je to úplne štandardná situácia, čiže neviem pán poslanec 
Jakubov, že ale nie, aby ste to nebrali osobne, takže neviem čo vás na tom prekvapuje. 
Lebo je to tak, všade na svete sa to robí veľmi podobne a tu  by sme to mali urobiť tak 
isto tak. Čiže ide o to, komu dá toto zastupiteľstvo dôveru. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len buďme vecní. Dámy a páni, len jedna 

pripomienka, bola diskusia uzavretá. Už v predchádzajúcom bode som urobil chybu. 
Nechám dobehnúť faktické, ale v budúcnosti akonáhle bude procedurálny návrh na  
ukončenie diskusie, dobehnú len diskusné príspevky, faktické umožnené nebudú. Teraz 
ich ešte nechám, ale dohodnime sa, nechcem naozaj byť protivný, dobehnúť tieto dve a 
nikdy viac nasledujúce 4 roky, ak bude procedurálnym návrhom zrušená diskusia, 
dobehnú diskusie bez faktických, tak ako to má byť. Nech sa páči, pán poslanec 
Jakubov, nasleduje pán poslanec Djordjevič, faktická. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. ďakujem pekne, pán primátor. Pán kolega 

Rovinský, sľubovala sa tu možno trošku iná komunikácia a kultúra, ale beriem, čo ste 
povedali. Jano Jakubov robil 4 roky starostu na Západe. Môžete si prejsť moje 
pôsobenie od 1. dňa po ostatný deň, ako boli vylovené orgány, aký priestor dostali 
poslanci a bolo tam 8 členov Smeru z 13 poslancov. Úplne kľudne zodpoviem či tomuto 
zastupiteľstvu, sedí tu pán poslanec, ktorý nie je členom Smeru, ale členom Mostu, 
ktorá aj 8 smerákov potvrdila na kontrolóra aj keď ďalší dvaja boli vo výberovom 
konaní atď. Čiže ja ako som hovoril za seba a očakávam, že konečne do budúcna fakt 
začneme komunikovať ako partneri, ako kolegovia, ktorým nám záleží na rozvoji. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len drobná, pán poslanec, keď sa mi ozvete, ja 

sa rád s vami stretnem a nikdy som sa nebránil. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči, 
faktická. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nevadí. Budem reagovať na vás oboch, 

keďže aj vy ste, pán primátor, sa zamiešal do debaty. Čo sa týka vás, tak v dnešnom 
návrhu rokovacieho poriadku bola zaradená moja pripomienka, bo som ich poslal 
viacero k rokovaciemu poriadku a tá hovorila aj o tom, že po dobehnutí... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Rozprávame o... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Však hovorím o dobehnutí debaty, to je veľmi dôležitá vec.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Poslanec sa vyjadruje k veci, vecne a v rámci daného rokovania 

bodu. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno. Najprv môžem odpovedať aj pánovi Rovinskému, on 

vlastne len potvrdil, že tieto nominácie sú politické. Ale teraz naozaj vážne. V dnešnom 
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programe si poriadne prečítajte rokovací poriadok, bola zapracovaná moja pripomienka, 
že po ukončení procedurálneho návrhu môžu poslanci reagovať s faktickými 
poznámkami. A vysvetlím prečo. A tak isto, aj keď bude vystupovať napríklad náčelník 
polície alebo nejaký hosť, veď tá osoba môže prísť, niekoho očierniť, poskytnúť 
nepravdivé informácie a my, ako poslanci sa nemôžeme brániť alebo reagovať 
faktickou poznámkou. Tá minúta nás nezabije. Takže budem trvať na rokovacom 
poriadku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, vypnite pána poslanca, nerozpráva k veci. 

Ďakujem. Diskusia bola uzavretá, ale i napriek tomu pani poslankyňa Kovačevičová 
myslím, to bola, sa pýtala na tie stanovy, respektíve alebo pani Slivenská. Nech sa páči, 
poprosím, aby ste nám dali z príslušného referátu informáciu k tejto veci. Ďakujem 
pekne. Pani Popovič. 

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Dobrý deň. Čo sa týka požiadavky, ak mestské 

zastupiteľstvo nominovalo len na základe návrhu kultúrnej komisie, táto je v rozpore so 
zákonom, pretože je to kompetencia, ktorá je zverená výlučne mestskému zastupiteľstvu 
podľa zákona o meste Košice, je to § 10 ods. 3 písm. j). Čiže mestské zastupiteľstvo má 
výlučnú kompetenciu schvaľovať aj zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných 
orgánov. Preto je to nezákonná požiadavka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Verím, že proces ste si už to povedali. Poprosím 

návrhovú komisiu, nakoľko diskusia bola ukončená, aby prečítala príslušné uznesenia, 
ako bolo povedané budeme hlasovať jednotlivo, o každom jednom návrhu zvlášť. Nech 
sa páči, pán poslanec Karaffa máte slovo. Poprosím plénum. Poprosím plénum. 
Ďakujem pekne. Návrhová komisia. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh na uznesenie predložil pán 

námestník Gibóda: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) 
zákona č. 401 v roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov v 
príspevkovej organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá, Kulturpark, Kukučínova 2, 
04001 Košice, IČO: 42323975 po a) odvoláva s účinnosťou od 1. apríla 2019 z funkcie 
riaditeľa príspevkovej organizácie Mgr. Jána Kováča; b) poveruje s účinnosťou od 1. 
apríla 2019 zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie do menovania 
nového riaditeľa na základe výsledkov výberového konania Denisu Vágner; c) poveruje 
primátora mesta Košice vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá a o výsledku informovať 
Mestské zastupiteľstvo Košice. Zodpovedný: v texte, termín: do 6. mesiacov.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme o návrhu. Teraz.  
 
Hlasovanie č. 40 - za: 23, proti: 3, zdržali sa: 11 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. Nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov po 1) v Creativ Industry Košice, nezisková 
organizácia, Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO: 35583461 po a) odvoláva z funkcie 
člena správnej rady Mgr. art. Ľubicu Blaškovičovú; po b) menuje do funkcie člena 
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správnej rady Mgr. Marcela Gibódu; po c) odvoláva z funkcie člena dozornej rady Mgr. 
Jozefa Andrejčáka, Ing. Luciu Iľaščíkovú, PhD., Ing. Bc. Ivetu Kijevskú; po d) navrhuje 
správnej rade štyroch kandidátov na funkciu člena dozornej rady Mgr. Ladislava 
Lörinca, Mgr. Ladislava Strojného, JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., Mgr. Luciu 
Gurbáľovú; po e) berie na vedomie vznik funkcie člena správnej rady Ing. Jaroslava 
Polačeka z titulu funkcie primátora; po f) poveruje schválených zástupcov mesta v 
správnej rade, aby iniciovali voľbu členov dozornej rady v súlade s písmenom d) bodu 6 
tohto uznesenia. Termín: do 31. marca 2019, zodpovedný: príslušný zástupca mesta 
Košice.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte o predloženom návrhu. Nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie č. 41 - za: 27, proti: 2, zdržali sa: 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Prosím návrhovú komisiu. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 v roku 1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov vo Fonde zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, Trieda SNP 
48/A, 040 11 Košice, IČO: 31256121 po a) berie na vedomie zánik funkcie člena 
správnej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia MUDr. Renáty Lenártovej, PhD. - 
predseda správnej rady, JUDr. Tibora Bača, MUDr. Milana Maďara, MPH, MUDr. 
Márie Grüllingovej, MPH, PhDr. Katarína Čižmáriková, MUDr. Igora Jutku, MPH, Ing. 
Mgr. Lenky Kovačevičovej; po b) menuje do funkcie člena správnej rady Mgr. Luciu 
Gurbáľovú, ktorú menuje za predsedu správnej rady, MUDr. Norberta Lukána, MUDr. 
Jána Sekáča, Ing. Mgr. Lenku Kovačevičovú, PhDr. Róberta Schwarcza, MVDr. 
Zdenka Liptáka a Bc. Martina Semana; po c) odvoláva z funkcie revízora fondu Ing. Bc. 
Vieru Kuncovú; po d) menuje do funkcie revízora fondu Bc. Juraja Lenhardta, MBA, 
M.A.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte o predloženom návrhu. Nech sa 

páči 
 
Hlasovanie č. 42 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných ustanovení v Oblastnej organizácií cestovného ruchu Košice - Turizmus, 
Hlavná 59, 040 01 Košice, IČO: 42247632 po a) odvoláva zástupcov mesta Košice 
z funkcie predsedu predstavenstva oblastnej organizácie MUDr. Renátu Lenártovú, 
PhD.; po b) navrhuje zástupcu mesta Košice do funkcie predsedu predstavenstva 
oblastnej organizácie Mgr. Marcela Gibódu; po c) odvoláva zástupcu mesta Košice 
z funkcie člena dozornej rady Mgr. Tomáša Gálla, Mgr. Renátu Šramkovú; po d) 
schvaľuje zástupcov mesta Košice do funkcie člena dozornej rady Bc. Martina Semana, 
PhDr. Róberta Schwarcza; po e) poveruje zástupcu mesta Košice, aby na valnom 
zhromaždení oblastnej organizácie Košice - Turizmus inicioval navrhované zmeny 
združenia podľa písm. a) až d) tohto bodu uznesenia. Termín: 31. 3. 2019, zodpovedný: 
príslušný zástupca mesta Košice.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 43 - za: 35, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia, môžete 

pokračovať. 
 
Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných ustanovení v Neziskovej organizácii Perly gotickej cesty, n.o., 
Hlavná 26, 040 01 Košice, IČO: 35581077 po a) odvoláva zástupcov mesta Košice 
z funkcie člena správnej rady MUDr. Renátu Lenártovú, PhD., Ing. Eduarda Buráša; po 
b) schvaľuje zástupcov mesta Košice do funkcie člena správnej rady Ing. Vladimíra 
Saxu, JUDr. Mgr. Ladislava Rovinského; po c) odvoláva zástupcov mesta Košice 
z funkcie člena dozornej rady Ing. Bc. Ivetu Kijevskú, Juraja Briškára; po d) schvaľuje 
zástupcov mesta Košice do funkcie člena dozornej rady Mgr. Bernarda Berbericha, Ing. 
Luciu Iľaščíkovú, PhD.; po e) poveruje schválených zástupcov mesta Košice 
iniciovaním navrhovaných zmien v správnej rade neziskovej organizácie podľa písm. a) 
až d) tohto uznesenia. Termín: 31.3.2019, zodpovedný: príslušný zástupca mesta 
Košice.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 44 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Nech sa páči návrhová 

komisia môžete pokračovať s ďalším návrhom. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov v Nadácii Pro Cassovia, Trieda SNP 48/A, 
040 11 Košice, IČO: 31950710 po a) odvoláva zástupcov mesta Košice z funkcie člena 
správnej rady MUDr. Richarda Rašiho, MPH, PhD., MUDr. Renátu Lenártovú, PhD.; 
po b) schvaľuje zástupcov mesta Košice do funkcie člena správnej rady Ing. Jaroslava 
Polačeka, Mgr. Marcela Gibódu; schválených zástupcov mesta Košice iniciovaním 
navrhovaných zmien správnej rade nadácie podľa písm. a) až b) tohto uznesenia. 
Termín: 30. 6. 2019, zodpovedný: príslušný zástupca mesta Košice.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte teraz. 
 
Hlasovanie č. 45 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Prosím návrhovú  komisiu, aby 

pokračovali v ďalšom návrhu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov v záujmovom združení právnických osôb 
Cassoviainfo, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 31275915 po a) odvoláva 
zástupcu mesta Košice z funkcie člena rady združenia JUDr. Martina Petruška; po b) 
menuje do funkcie člena rady združenia za mesto Košice Bc. Martina Semana; po c) 
poveruje primátora mesta Košice alebo ním poverenú osobu zastupovaním na valnom 
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zhromaždení združenia. Termín: stály, zodpovedný: primátor mesta Košice.“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 46 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Nech sa páči návrhová komisia môžete 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov v Občianskom združení Mrak, Pod hrabinou 
48, Košice – Myslava, IČO: 42108934 po a) odvoláva zástupcu mesta člena 
z predsedníctva v občianskom združení Mrak Františka Krištofa; po b) schvaľuje 
zástupcu mesta za člena predsedníctva Františka Krištofa; po c) odvoláva zástupcu 
mesta z člena kontrolnej a revíznej komisie Mgr. Igora Sidora, PhD., MBA; po d) 
schvaľuje zástupcu mesta za člena kontrolnej a revíznej komisie Ing. Vladislava Stanka, 
MBA, LL.M.; po e) poveruje schválených zástupcov mesta, aby iniciovali voľbu členov 
predsedníctva a kontrolnej a revíznej komisie v súlade s písmenom b) a d) bodu 7 tohto 
uznesenia. Termín: 31. 3. 2019, zodpovedný: príslušný zástupca mesta Košice.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii. Prosím, hlasujte o 

predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 47 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 10/1 
Zmena štatutárnych orgánov v príspevkových organizáciách a rozpočtovej organizácií 
zriadených Mestom Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 10/1 predkladám materiál Zmeny štatutárnych 

orgánov v príspevkových organizáciách a rozpočtovej  organizácii zriadených mestom 
Košice.  Pánovi námestníkovi dáva slovo a zároveň otváram diskusiu. Nech sa páči, pán 
námestník. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, prečítam 

teraz návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, 
v zmysle príslušných právnych predpisov: po 1.) - v príspevkovej organizácii Knižnica 
pre mládež mesta Košice - po a)  berie na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky 
príspevkovej organizácie Mgr. Ivety Hurnej ku dňu 28. 2. 2019; po b) - poveruje s 
účinnosťou od 1. 3. 2019 zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej  organizácie 
do menovania nového riaditeľa, na základe výsledkov výberového konania PHDr.  
Kamilu Prextovú;  po c) poveruje primátora mesta Košice  vypísať výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Knižnica pre mládež mesta Košice 
a o výsledku informovať  Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. Zodpovedný: v texte, 
Termín: do 6. mesiacov. Po 2.) - v príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v 
Košiciach - po a) -odvoláva dňom účinnosti tohto uznesenia z funkcie riaditeľa 
príspevkové organizácie Ing. Róberta Trtíka, po b) poveruje dňom účinnosti tohto 
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uznesenia zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie, do menovania 
nového riaditeľa, na základe výsledkov výberového konania Ing. Martu Popríkovú; po 
c) poveruje primátora mesta Košice vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a o výsledku 
informovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. Zodpovedný: v texte, Termín: do 6 
mesiacov. Po 3.) - v rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, 
Garbiarska 4,  - po a) odvoláva dňom účinnosti tohto uznesenia z funkcie riaditeľa 
rozpočtovej organizácie MUDr. Jána Valka; po b)  poveruje dňom účinnosti tohto 
uznesenia zastupovaním štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie, do menovania 
nového riaditeľa, na základe výsledkov výberového konania, Mgr. Zdenku Slovíkovú; 
po c)  poveruje primátora mesta Košice vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice a o výsledku 
informovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. Zodpovedný: v texte, Termín: do 6 
mesiacov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Zároveň pripomínam, že opäť v súlade s § 34 

ods. 6 rokovacieho poriadku budeme alebo navrhujem, aby sme hlasovali o jednotlivých 
bodoch návrhu uznesenia osobitne, tak, ako to bolo aj v predchádzajúcom bode. A pri 
tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať pani riaditeľke Ivete Hurnej, ktorá sa 
vzdala funkcie - odchádza na nové pracovisko. Jej držím palce, nech sa jej darí v jej 
nastávajúcom živote. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Ihnát a pán poslanec 
Djordjevič. 

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

Chápem, samozrejme, opätovne chápem, ako tie politické zmeny, ktoré nastávajú. Len 
zase, opätovne, mi nedá pokoj to, že tí štatutári jednoducho by mali predniesť aspoň 
krátku správu o svojej činnosti. To jednoducho mi to nedá. Mám hlasovať za niečo, čo 
dostanem potom - niekedy. To fakt sa cítim, ako teľa. Opakujem to. Ako teľa! 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, samozrejme, budem reagovať 

faktickou najprv na  návrh, prednesený. No, ja sa síce momentálne ako teľa  necítim, ale 
aj tak nerozumiem. Zo dňa na deň, z večera do rána sa rozhodnete niekoho odvolať. 
Hej? Samozrejme, pán Ihnát, že nemohol nikto spracovať odpočet činnosti, keď ani o 
tom nevedel. Čiže -  keď nedošlo k niečomu takému, že štatutár je vyzvaný, aby sa 
vedel obhájiť, a aby mestské zastupiteľstvo vedelo relevantne posúdiť oprávnenosť 
odvolania, vy máte - aspoň vtedy by to bolo férové - keď tu hovoríme o "unfair"  a fér 
hre- aby ste  zdôvodnili dôvod. Tak sa pýtam! Lebo už naozaj -  ja neviem, že by napr. 
riaditeľ Správy mestskej zelene bol nejako politicky exponovanú osoba. Alebo, že sa 
dopustil nejakých zlyhaní, pochybení - ja neniem  čoho všetkého. Proste - aj v príspevku 
sa dostanem k tomu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani Popríkovú považujem za najväčšieho 

odborníka v mestskej zeleni. Preto si myslím, že má právo, za tých 20 rokov, čo tam 
odrobila byť dobrým riaditeľom. A čo sa týka Zdenky Slovíkovej - v Stredisku sociálnej 
pomoci, jedná sa o odborníčku, ktorá tiež možno 6, 7 rokov riadi zariadenie 
opatrovateľskej služby. Som presvedčený, že bude dobrou manažérkou a posunie toto 
stredisko do úplnej novej, lepšej dimenzie, kde sa ľudia, ktorí tam žijú, budú cítiť 



91 
 

bezpečne. Nasleduje pán poslanec Schwarcz. Nech sa páči. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne.  Ste ma trošku predbehli, pán primátor, ja som 

tak isto chcel z tohto miesta -  keďže som s Knižnicou  pre mládež mesta Košice ako 
riaditeľ  školy spolupracoval takmer 10 rokov, videl som progres v tejto knižnici, 
poďakovať pani riaditeľke a jej tímu za pôsobenie. Keďže, naozaj, z knižnice zrobila 
jednu  modernú inštitúciu. Získala cez projektové peniaze desaťtisíce  eur, takže naozaj 
by som jej chcel, za túto jej činnosť poďakovať a popriať jej veľa úspechov. Ďakujem 
veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič v diskusii. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, ja som sa vás nepýtal na odborné 

znalosti námestníčky Ing. Marty Popríkovej, ale na jej manažérske schopnosti. Alebo -  
vlastne vôbec neni tu reč o nej. Čiže,  prosím vás, neodpovedajte mi otázkou. Radšej 
vôbec nemusíte. Lebo nemusela otázka smerovať na vás. Mohla smerovať na riaditeľa 
magistrátu, ktorý má mestské podniky na starosti. Čiže som nedostal odpoveď vôbec na 
to, čo som sa pýtal. Nechcel som to vôbec v rozpočte otvárať, ale pokiaľ viem, bola 
žiadaná oveľa väčšia suma do Správy mestskej zelene. Neviem, na základe čoho, akého 
vzorca nemá – nemám, možno nikto - poňatia z vás, v akých podmienkach tam ľudia 
pracujú? Že nemajú kde ísť na toaletu, keď majú potrebnú. Keď majú ženy svoje dni, 
chodia do kríkov. Zarábajú 400 eur v čistom; teraz už po zvýšení 450. Nemáte poňatia o 
problémoch tejto organizácie! A vy z brucha poviete - o 500 tis. vám dáme menej, ako 
žiadate. Miesto toho, aby tu bola snaha - buď tomu riaditeľovi alebo celej organizácii 
pomôcť, tak jej ideme pomôcť tak, že zmeníme štatutára. V poriadku, keď ste tak 
rozhodnutí, urobte to. Ale férovo a citlivo posudzujte pomery, dianie v tejto organizácii. 
To vôbec nie je reč o pani Popríkovej, ktorá funkciu vykonávala, ako poverená 
riaditeľka, to je o celo fungovaní organizácie. A o tom, čo som sa pýtal, že zo dňa na 
deň - večer pošlete o deviatej e-mail, že sa niekto odvoláva. Nikto sa na to nevie 
pripraviť. Samozrejme, že vy ste už dohodnutí. A nehovorte mi nikto, že tu nejde 
o nejaké politické nominácie alebo čistky, ako povedal pán Jakubov. Proste - je mi z 
toho zle! 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, len vás chcem upozorniť - alebo 

požiadať - pri hlasovaní, zvážte či neoznámite konflikt záujmov, v zmysle ústavného 
zákona, aby ste sa nedostali do konfliktu. Pán poslanec Rovinský má procedurálny 
návrh?   

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Nie, nie, nie, som tu zle. 
 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Poprosím pána poslanca Liptáka; následne pána Rovinského, 

faktickou na pána poslanca Djordjeviča. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja budem len stručný. Pán 

Djordjevič, keď ste tak chceli  zmeniť tie podmienky Správe mestskej zelene - kdes te 
boli doteraz? Prečo ste neprišli na komisiu s tými návrhmi, keď sa prejednával rozpočet 
vo finančnej komisii a  iných?  Prídete tu,  s nejakým návrhom, tu dávate nejaký vztky, 
kritiky - lebo sú tu kamery.  Trebalo prísť na finančnú komisiu a mohlo sa to dosať do 
rozpočtu. Len toľko som chcel. Vďaka.  
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský, na pána poslanca 
Djordjeviča.  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Takto, ste spokojní s tým, čo bolo za 

posledné obdobie vykonané v Správe mestskej zelene v Košiciach? Všetci spokojní? 
Lebo ja nie. Určite nie. Ja som viackrát vystupoval práve s tými pripomienkami, cez 
rôzne komisie a všade, kde sa dalo, som tvrdil  a tvrdím -  môžu to potvrdiť všetci, že 
Správa mestskej zelene je dlhodobo podfinancované, slabo personálne a materiálne 
zabezpečená. Ja som s tým  vystupoval. Opýtam sa - koľkokrát ste s tým vystúpili vy? 
Ja som o tom hovoril. A mne je jasné, že nie je v dobrej kondícii spravovaných mestskej 
zelene a nie je dobre riadená Správa mestskej zelene. Čiže ja určite podporím to, aby 
pán riaditeľ Trtík bol nahradený inou osobou. Určite.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Jakubov,  máte slovo 

v diskusii.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Opäť by som sa rád opýtať 

pána riaditeľa magistrátu, či - keďže sa to ušilo asi horúcou ihlou za ostatné dni, či títo 
štatutári organizácií, boli uňho obrazne povedané na koberčeku? Či si ich zavolal? Či 
aspoň si zhruba zhodnotil činnosť týchto inštitúcii. Ak je to tak - že nie sú na svojom 
mieste, aký bol problém, aby sme tu dostali krátku informáciu, vzhľadom na to - na 
takéto problémy. Problémy manažérske, problémy riadenia, problémy onaké 
navrhujeme týchto ľudí vymeniť. Ale, keďže sa to neudialo a nakoniec, pred chvíľou 
pán Rovinský, keď oznámil v predošlom bode, že „musíte si zvyknúť, že sú tu teraz iní 
a robia to isté, čo tí predtým“, ako to máme nazvať inak, ako politické čistky?! Nemám 
na to iný výraz. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Viete, pán poslanec, časy pána Lazúra sú už 

preč. Nie pán riaditeľ, ale ja som sa stretol s riaditeľmi týchto podnikov. S niektorými 
som sa stretol priamo u nich, niektorí prišli za mnou. Čiže, nie pán riaditeľ je 
zodpovedný. Ja preberám zodpovednosť. A takto to je. Ďakujem pekne. S faktickou 
vystúpi pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Gibóda.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem reagovať na pána Jakubova. Bolo mi 

povedané - nechcel som to veľmi pán Rovinský, ale poviem to tak nahlas - bolo mi 
povedané týždeň po voľbách - ste čatárkam Správy mestskej zelene hovorili, že však 
„Trtík skončí“. Kľudne sa ich... pôjdeme sa porozprávame. Kľudne. Nemusíme tu na 
pôde si dokazovať - vy budete hovoriť „že nie“ ja „hej“... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, udržme, aby sme neboli osobní.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. V poriadku. Osobní - neosobní. Týždeň po 

voľbách pán poslanec Rovinský chodil, hovoril zamestnancom, zastrašovali ich. Hej?  
Čiže, mal vešteckú guľu. Dnes - dobre v poriadku. Pán Rovinský, keď tu tie osoby 
nebudú, nebudem vás konfrontovať. Hej? OK. Hej? Čiže všetko beriem spať. Jak 
povedal pán starosta.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja som celkom... Pán poslanec Gibóda. Nech sa 

páči.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. V reakcii na  pána Jakubova. 
Pána Jakubov, keď toto prirovnáva ku tomu, čo sa tu dialo predtým a zároveň to 
nazývate politickými čistkami - chcete tým povedať, že predtým ste tu, pred tými 
ôsmimi rokmi aj vy vykonávali nejaké politické čistky? Resp., neviem, čo sa nám 
snažíte týmto teraz naznačiť týmto prirovnaním a podsúvať verejnosti? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták reaguje na pána poslanca Jakubova. Nech sa 

páči . 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Jakubov sa pýtal, že 

prečo sa ide meniť vedenie Správy mestskej zelene. Tak, pán Djordjevič vám to 
vysvetlil. Ďakujem.   

 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, v diskusii, nech sa páči.    
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja už sa teda konečne spýtam kolegu Jakubova, že v minulosti, keď 

napr. sa odvolával pán Hrehorčák a nastupoval pán Majza, tak vtedy tiež pán Hrehorčák 
dal na zastupiteľstve odpočet svojej činnosti? A pán Majza tu bol a prezentoval svoju 
víziu? Alebo keď Majza išiel – neviem, zo Správy mestskej zelene zrazu krízový 
manažér dosadený do dopravného podniku, tak tiež dával svoju víziu? A tiež bol expert 
na to, čo robil? Alebo iní riaditelia podnikov? Lebo - vyčítate tu nejaké veci a tým 
pádom ja, ako nový poslanec sa chcem spýtať, či v minulosti teda to bolo bežnou 
praxou? A každý jeden riaditeľ, ktorý bol odvolaný v 2014 po voľbách, dal odpočet 
svojej práce na zastupiteľstve? A nový riaditeľ sa tu bol predstaviť? Stačí odpoveď - 
áno - nie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  Len doplním, že ani  7 rokov poverený náčelník 

mestskej polície to tiež nikdy neurobil. Pán poslanec Petrovčik má procedurálny návrh. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Dávam procedurálny návrh na ukončenie diskusie. 

Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, hlasujme o ukončení diskusie - návrh pána poslanca 

Petrovčika. Hlasujete teraz.  
 
Hlasovanie č. 48 - za: 28, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh bol prijatý. Diskusia je 

ukončená. Faktické nie sú prístupné. Nasleduje pán poslanec Jakubov, nech sa páči.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. No, pán poslanec Lörinc, nie sme na 

výsluchu, aby som povedal - Áno -Nie. To sme veľmi ďaleko od z toho.  Čo sa týka 
pána Hrehorčáka,  pôsobil tu ako riaditeľ v rokoch 2010-  14. Boli vážne problémy v 
dopravnom podniku. Ja, vtedy ako námestník, som mal na starosti dopravný podnik. A 
viem, ako často som mal stretnutia s odborármi a riešili sme podobné veci. Boli vážne 
dôvody a zdôvodnilo sa to riadne, prečo pán Hrehorčák bol vymenený. A on to aj 
pochopil. Nehovorím, že všetko bolo robené ideálne. Ja nerozporujem to predošlé 
obdobie. Ja hovorím, že - spomínal - pán súčasný primátor, ešte aj vo svojej kampani, 
že nastane nová politická kultúra, atď., atď. Ale - ide to nie krokom vpred, ale krokom 
späť. Ja som sa pýtal, legitímne, jedinú vec je možné, aby sme dostali výtky voči týmto 
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riaditeľom, na základe čoho sú tie zmeny, atď. Neriešim poslanecké výmeny. Riešim 
pracovnoprávne vzťahy týmto. A povedal som to - a na tom trvám, tak by ste teraz 
štatutár na Mestskej časti Košice -  KVP; Mestská časť KVP - a viete veľmi dobre, boli 
ste poslanec, ako sa tam pracovalo pred štyrmi rokmi; môžete sa pozrieť a opýtať 
svojich kolegov, ako sa robilo u mňa, kde som ja bol štatutár. Môžme si prejsť celé 
moje štvorročné obdobie; aj personálne, aj pracovne, aj odborne, aj ekonomicky. A pán 
primátor, veľmi dobrá poznámka: „teraz som tu ja, ja som rozhodol“. Po dvoch 
mesiacoch už si uzurpovať unitárne právo rozhodovania. Viete, kedysi som povedal, a 
to platí nielen na nás tu, ale na všetkých politikov, že na každé Vianoce by mali dostať 
jednu zaujímavú knižočku. A každý rok si ju prečítať. Pretože po čase, im bohužiaľ,  
funkcie stúpajú do hláv. Napísal to pán Mňačko. A volá sa to „Ako chutí moc“. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán  poslanec, asi sme sa len  nerozumeli. Ja som 

len povedal, že ako štatutár tú zodpovednosť musím prevziať.  To je celé. A stojím si za 
tým. A nie je pravda, že by som nedodržal svoj prísľub, svoj verejný prísľub. Na všetky 
mestské podniky, všetky organizácie, bude - ako už bolo niekoľkokrát povedané, 
urobené výberové konanie, do ktorých sa budú môcť prihlásiť úplne všetci.  A urobím  
všetko pre to, aby som bol dostatočne transparentný a  každý aby bol dostatočne 
spokojný. Urobil som len 2 zmeny, ktoré celkom nesúhlasia s mojou rétorikou. Keď 
som sľúbil, že sa pokúsim nájsť ľudí vždy z vnútra daného podniku. Tento svoj prísľub 
som nedodržal v Dopravnom podniku mesta Košice; a čochvíľa sa dozviete prečo. A 
zároveň svoj prísľub som nedodržal v K-13, pretože som sa rozhodol nájsť manažéra, 
ktorý si myslím, že bude väčším prínosom. To je celé. Aby som zase naplnil iný sľub a 
to je  sľub ku kultúrnej obci. Nakoľko už diskusia nie je prístupná, poprosím návrhovú 
komisiu, aby prečítala predložené návrhy. Ďakujem pekne. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže prvý z tých 

troch predložených návrhov: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 
písm. j) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov po 
1.) v príspevkovej organizácii Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 
Košice, IČO: 00189006 po a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky 
príspevkovej organizácie Mgr. Ivety Hurnej ku dňu 28. februára 2019; po b)  poveruje 
s účinnosťou od 1. 3. 2019 zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie 
do menovania nového riaditeľa na základe výsledkov výberového konania Kamilu 
Prextovú; po c) poveruje primátora mesta Košice vypísať výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Knižnica pre mládež mesta Košice 
a o výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. Zodpovedný: v texte, 
Termín: do 6 mesiacov.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte o návrhu. 
 
Hlasovanie č. 49 - za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu, 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov po 2.) v príspevkovej organizácii Správa 
mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice, IČO: 17078202 po a) odvoláva 
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dňom účinnosti tohto uznesenia z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Róberta 
Trtíka; Po b) poveruje dňom účinnosti tohto uznesenia zastupovaním štatutárneho 
orgánu príspevkovej  organizácie do menovania nového riaditeľa na základe výsledkov 
výberového konania Martu Popríkovú; po c) poveruje primátora mesta Košice vypísať 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa 
mestskej zelene v Košiciach a o výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach. Zodpovedný: v texte, Termín: do 6 mesiacov.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, môžete hlasovať. 
 
Hlasovanie č. 42 - za: 29, proti: 1, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Nech sa páči, návrhová komisia, môžete 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov po 3.) v rozpočtovej organizácii Stredisko 
sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice, IČO: 00696871 po a) odvoláva 
dňom účinnosti tohto uznesenia z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie Jána Valka; 
po b) poveruje dňom účinnosti tohto uznesenia zastupovaním štatutárneho orgánu 
rozpočtovej organizácie do menovania nového riaditeľa na základe výsledkov 
výberového konania Zdenku Slovikovú; po c) poveruje primátora mesta Košice vypísať 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie Stredisko 
sociálnej pomoci mesta Košice a o výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach. Zodpovedný: v texte, Termín: do 6 mesiacov.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, páni poslanci, panie poslankyne, 

hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 51 - za: 29, proti: 1, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 11 
Zmena členov orgánov v obchodných spoločnostiach Mestské lesy Košice a. s., Košická 
Futbalová Aréna a. s., NTC Košice, a. s. a KOSIT, a. s. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 11 predkladám materiál Zmena členov orgánov 

obchodných spoločnostiach Mestské lesy Košice, a.s., Košická futbalová aréna, a.s., 
NTC Košice a.s. a Kosit a.s. K materiálu otváram rozpravu po tom, čo pán poslanec 
Gibóda  prednesie návrh. Nech sa páči, pán námestník.  

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Návrh na uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach: V obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice 
a.s. v ktorej mesto Košice, ako jediný akcionár, vykonáva pôsobnosť valného 
zhromaždenia, dňom účinnosti uznesenia po a) odvoláva z funkcie člena predstavenstva 
Tibora Rótha - predsedu predstavenstva, Miroslava Tökölyho, Ivana Timka; po b) 
odvoláva z funkcie riaditeľa Ing. Tibora Róha; po c) menuje do funkcie člena 
predstavenstva Františka Beliho, Adriana Weiszera,  Miroslava Zajaca; po d) určuje za 
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predsedu predstavenstva Ing. Františka Beliho, za riaditeľa Ing. Františka Beliho; po e) 
odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Juraja Briškára - predsedu dozornej rady, 
JUDr. Ing. Otta Brixiho a MUDr. Jána Sekáča; po f) menuje do funkcie člena dozornej 
rady Mgr. Petra Libu, JUDr. Mgr. Ladislava Rovinského a Ing. Juliána Tomaštíka; po g) 
poveruje primátora mesta Košice vypísať výberové konania na obsadenie funkcie 
riaditeľa Mestských lesov Košice a.s., Zodpovedný: v texte, Termín: do 6 mesiacov.  
Druhý návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva: Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, v ktorej má mesto Košice 
ako jeden z akcionárov majoritný podiel po a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie 
členov predstavenstva JUDr. Martina Petruška, predsedu predstavenstva Ing. Mareka 
Kandráča; po b) vzdanie sa funkcie členov dozornej rady Pavla Lazúra - predsedu 
dozornej rady, Emila Petrvalského, Tibora Bacsóa, Cyrila Betuša; po c) vzdanie sa 
funkcie kontrolóra športovej organizácie JUDr. Tibora Bacsoá. Po B) odporúča 
odvolanie z funkcie predsedu dozornej rady Ing. Blažeja Podoláka, po C) schvaľuje po 
a) odvolanie z funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Jakubova, po b) menovanie do 
funkcie členov predstavenstva Mgr. Marcela Gibódu - predsedu predstavenstva, Ing. 
Jána Vargu, Bc. Dominika Karaffu; po c) menovanie do funkcie členov dozornej rady 
Petra Hubu - predsedu dozornej rady, Mariána Horenského - podpredseda dozornej 
rady, Jaroslava Hlinku, Petra Libu a Stanislava Petráša. po d) menovanie do funkcie 
kontrolóra športovej organizácie Bc. Juraja Lenhardta, MBA M.A., po D) poveruje 
zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na valnom 
zhromaždení v obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréne, a.s. iniciovaním 
navrhovaných  zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti podľa písm. B) a C) tohto 
uznesenia.  
Ďalší návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva: Mestské zastupiteľstvo v obchodnej 
spoločnosti NTC Košice a.s., v ktorej mesto Košice, ako jeden z akcionárov má 
minoritný podiel po A) schvaľuje po a) odvolanie z funkcie člena predstavenstva Ing. 
Jána Jakubova, po b) menovanie do funkcie člena predstavenstva Mgr. Marcela Gibódu, 
po c) odvolanie z funkcie členov dozornej rady Renátu Lenartovú, Emila Petrvalského, 
Luciu Iľaščíkovú, po d) menovanie do funkcie členov dozornej rady Marcela Vrchotu - 
predseda dozornej rady, Dominika Karaffu, Ericha Blanára. Po B) poveruje zástupcu 
mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenie ako akcionára na valnom zhromaždení 
v obchodnej spoločnosti NTC Košice a.s. iniciovaním navrhovaných zmien v orgánoch 
obchodnej spoločnosti podľa písm. A) tohto bodu uznesenia.  
Posledný návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva sa týka obchodnej spoločnosti 
Kosit a.s., v ktorej mesto Košice ako jeden z akcionárov má minoritný podiel po A) 
schvaľuje po a) odvolanie z funkcie člena dozornej rady predsedu dozornej rady Ing. 
Jana Jakubova, po b) menovanie do funkcie člena dozornej rady, ako predsedu dozornej 
rady. Tu v tomto bode, nakoľko ešte nedošla úplná zhoda v tom, aká osoba bude 
zastávať túto funkciu, tak toto meno nebude zatiaľ ešte vyplnené. Možno pán primátor 
povie viac. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len vysvetlím, v spoločnosti Kosit 

schvaľujeme odvolanie z funkcie  člena dozornej rady pána predsedu dozornej rady 
pána Jakubova,  ale nakoľko sa spoločnosť Kosit dlhodobo vyjadruje, že ani ja, ani pán 
poslanec Gibóda nie sú osoby, ktoré by dovolili dovoliť do svojich orgánov, 
potrebujeme, aby prebehla hlbšia diskusia o tom, kto z poslancov toto významné miesto 
v tejto spoločnosti a toto bremeno, na seba prevezme. Toľko z mojej strany. Pán 
poslanec Stanko má procedurálny? V poriadku. Nasleduje pán poslanec Karabin v rámci 
diskusie. 
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p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja  v reakcii na to odvolávanie, ktoré tu 

teraz robíme-  naozaj - či chcete, či nechcete, sú to politické čistky.  O to väčší problém, 
že nikto sa k tomu neprizná. Tak najprv, z jednej strany si pamätám, keď pán primátor 
ste boli  poslancom,  to isté pán terajší námestník, vtedy poslanec, pán Gibóda, ste 
kritizovali niekoho, že niekto len tak niekoho nominoval, dal dole v úvodzovkách a 
teraz to isté. Poviem otvorene, nepoznám pána riaditeľa  aj  pána predsedu zároveň, 
Tótha, z mestských lesov,  ale nevidel som žiadnu zároveň toto sme financovala nevidel 
som žiadnu nejakú megasenzáciu, kauzu nejakú, že by urobil tento človek. Prečo ho 
dávame... prečo teraz vlastne odvolávame? Kvôli čomu? Len  pretože sa menilo 
vedenie? Veď to isté ste kritizovali bývalé vedenie; to isté robíme? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Karaffa? Nech sa páči.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Odvolávame, lebo žiga. 

Práve preto.   
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje pán poslanec Djordjevič v diskusii. Nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Chcel by som sa vyjadriť, prečo budem hlasovať.. .a  hlasovať v 

niektorých  nomináciách, čo sa týka Futbalové arény. Tak dúfam, že pán námestník 
primátora tam, kde pôsobí, že chodí na Bundesligu, a že vie už aspoň koľko hráčov 
hraje futbal. A v tomto ho podporím. Lebo, naozaj tá Bundesliga je kvalitná. Ale 
nepodporím ho na NTC, lebo je v tejto veci veľmi angažovaný, už od roku 2015 vlastne 
bojuje proti NTC na Popradskej. Čiže si myslím, že táto nominácia - nemusel by mať 
stále objektívne úvahy, keďže je zaujatý. A tak isto mám problém v tomto prípade iba 
s nomináciou pána Karaffu, keďže bol predsedom petičného výboru. Čiže tu je 
evidentné, ako aj dnes bolo v rozprave spomenuté, že síce Slovenský tenisový zväz má 
51 %, ale že viac členov, neviem, či  som to dobre pochopil, keď niekto povedal, že má 
väčšinu mesto. Takže mám taký dojem - nie že dojem, ja si to myslím, že tieto 
nominácie len smerujú opäť k tomu, aby to NTC na Popradskej nebolo.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec. Asi pán námestník chce reagovať na vaše 

otázky k nemu. Nech sa páči, pán námestník.  
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Djordjevič,  pán primátor vás opakovane 

prosil, aby ste neboli osobný. Napriek tomu si to neviete odpustiť. Ja si teda 
neodpustím, keďže napadate mňa, aj pána Karaffu, že sme zaujatí, na to, aby sme 
pôsobili v týchto funkciách - pán primátor vás upozornil na to, aby ste sa vyjadrili ku 
vášmu nejakému konfliktu záujmov. Čiže, nevyjadril ste sa k tomu. To, že ste zdržal, to 
je  pekné, ale nevyjadrili ste sa ku svojmu  konfliktu záujmov v predchádzajúcich 
hlasovaniach .A teraz tu nás obviňujete z nejakého zaujatia. Ja som viceprimátor tohto 
mesta! Ja mám za úlohu chrániť obyvateľov a toto mesto. A tu nie je otázka toho, či si 
myslím, že či to tam patrí  alebo nepatrí, ale je to o tom, aby sa obhajoval záujmy a 
práva tohto mesta.  

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

poslanca Djordjeviča.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže, pán Djordjevič, vy ste videli petíciu 
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proti NTC na Popradskej, ktorej predsedom petičného výboru je pán Dominik Karaffa. 
Lebo my  obidvaja sme v iniciatíve proti NTC na  Popradskej ulici. Ani tí  ľudia, ktorí 
tam bývajú, nie sú proti NTC ako takému. Všetci sú len proti tomu, aby ich bolo NTC 
umiestnené v tejto lokalite, ktorá je nevhodná. Čiže, ja... lebo NTC nie je priviazané 
jedine na Popradskú. Čiže nevidím dôvod, prečo by nemohol pán Dominik Karaffa, 
presadzovať NTC - nie na Popradské. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za vysvetlenie. Pán poslanec Karaffa, nech sa 

páči, faktická na pána poslanca Djordjeviča. Prosím, nebuďte osobný.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja neviem, už 

druhýkrát to tu padlo, ale ja som žiadnu petíciu proti NTC nerobil. Ani ako predseda 
petičného výboru, ani ako člen. V roku 2016 alebo 17 robil petíciu pán profesor Dornič. 
Má cca 80 rokov, aj preto tam zozbierali len toľko podpisov. Ale ja, a pokiaľ mám 
dobré informácie, ani pán doktor Rovinský sme v žiadnej petícii proti výstavbe NTC 
neboli. Ale, nie že v Košiciach, ale ani v inom meste. Tak neviem, odkiaľ máte tieto 
informácie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Jakubov v diskusii.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Opäť je tu podnik Mestské 

lesy Košice. Dovolím si tvrdiť, že Mestské lesy Košice majú vynikajúce ekonomické 
výsledky. Je to podnik, ktorý - na rozdiel od Štátnych lesov, adekvátne stráži svoje lesy, 
pokiaľ mám dobré informácie. Tažba v týchto lesoch je vždy ďaleko pod minimom, čo 
odporúča príslušný odborný orgán. A myslím si, že mesto Košice vždy profituje z toho, 
čo všetko dokážu mestské lesy vyrobiť. Za ostatné roky, ak sa nemýlim, tie ekonomické 
a celkové výsledky v mestských lesov šli smerom hore. Preto sa divím, že pokiaľ bude 
vypísané výberové konanie, lebo nie je takéto jednoduché nahradiť adekvátneho 
odborníka na poste riaditeľa. Prečo nebol napr. súčasný riaditeľ, ak je odvolaný 
poverený riadením, do výberového konania, ale robia sa zmeny možno na 5 - 6 
mesiacov. A opäť sa fakt neviem stotožniť s týmto odvolávaním. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len, opäť - pán nový riaditeľ Pavel je 

zamestnancom mestských lesov, v súčasnosti pôsobí dozornej rade. Nie je to človek 
prostrediu  neznámy. Nech sa páči s faktickými vystúpi pán poslanec Gibóda na  pána 
poslanca Jakubova, a  pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Jakubov,  ja vám chcem povedať 

iba jedno. V otázke  hlavne mestských lesov, tak ako vám to už bolo povedané, časy 
pána Lazúra skončili. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som rád 

povedal jednu vec. Aj v roku 2010 boli mestské lesy vo vynikajúcej kondícii. A myslím, 
že ešte v lepšej ako sú  dnes; a tiež im nič nechýbalo. A tak isto sa tam robili zmeny. A 
myslím, že aj vtedajší manažment mestských lesov bol odborne po všetkých úrovniach 
statný. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne  za argumenty. S faktickou, nech sa páči, pán 
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poslanec Rovinský.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Moja poznámka je taká. Pán Jakubov, 

sledujete asi tlač. O tom, koľko dreva sa vyťažilo a previezlo cez Ružínsky most - 
možno ste sa aj dočítali.  Zo strany ochranárov boli vážne výhrady voči spôsobu ťažby a 
množstva vyťaženej drevnej suroviny. Ale nemá význam tuná  rozoberať tieto veci a ísť 
nejakých siahodlhých hĺbok. Je jasné, že sú ľudia, ktorí si spravovanie, fungovania 
mestských lesov predstavujú aj trochu ináč.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V diskusii sa prihlásil pán poslanec Jakubov a 

nasleduje nás potom pán poslanec Lipták. Nech sa páči.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, za slovo. Pán Gibóda, ak ste chceli niečím 

vecným reagovať, ste nereagovali. Povedali ste mi, že tu už nie je pán Lazúr.Viem. Je tu  
nový pán riaditeľ. Viem. Ja som si to uvedomil. A  akou formou budete, ako vedenie, 
pracovať je to vaša vec. Je tu nezastupiteľné miesto štatutára, jeho zástupcov, riaditeľa. 
To nie je podstatné v tomto prípade, si myslím. A ak vytýkate iným ľuďom, že sú  
osobní,  začínate byť voči mne už v druhom príspevku veľmi osobný.  Môžeme sa 
prekárať,  môžeme byť arogantní, drzí ale myslím si, že toto nie je cieľom dnešného 
rokovania. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, aj  za upozornenie. Nech sa páči pán poslanec 

Lipták, nasleduje pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám 2 veci k tomuto materiálu, ako celkovo, 

všeobecne. Ja mám takú predstavu, že keď budú zvolení  tí  novozvolení predstavitelia 
týchto orgánov, aj po tých výberových konaniach, bol by som rád, keby zástupcovia 
mesta Košice, ktorí bol budú v týchto orgánoch spoločnosti, nám každý rok  -ako 
mestským  poslancom predkladali správu o svojej činnosti, ktorá  mohla pozostávať z 
takých dvoch vecí. Že čo sa snažili v tom podniku opraviť a kde vidia nejaké úskalia, 
ako ten podnik vylepšiť. Pretože 4 roky tu sedávali poslanci v orgánoch spoločnosti, 
sedeli mnohí poslanci a nikto nemá ani šajnu, čo sa deje v tých podnikoch. A možno 
tieto ročné správy, keby sme dostávali, niekedy v apríli, v máji, po tých uzávierkach,  
možno by priniesli trošku viacej svetla aj pre poslancov, aby sa vedeli správne 
rozhodovať. To je prvá poznámka. Preto si myslím, že by bolo dobré takúto nejakú vec 
zakomponovať do rokovacieho poriadku, ktorý budeme prejednávať o 2 mesiace.  A 2. 
vec - možno by bolo zaujímavé porozmýšľať nad tým, či by tie výberové konania,  
ktoré majú byť do 6 mesiacov, neboli verejné. To je všetko. Ďakuj pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec, budem rád ak prispejte možno osnovou, 

čo by taká správa mala vyzerať? Aby to nebola opakovanie výročnej správy, ktorú 
firmy robia. Ale áno, súhlasím, aby sa pred nás v pravidelných intervaloch riaditelia 
postavili. Ani nie mne, ale by vás presvedčili, že svoju prácu robia dobre. Nasleduje pán 
poslanec Djordjevič. Nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja som sa iba, ak je to v skutočnosti tak, že pán poslanec 

Rovinský a pán poslanec Karaffa - neboli štatutármi žiadnej petície - chcel 
ospravedlniť. A dúfam, že pán viceprimátor ste povedali, že na vás útočím. Ja, keď 
spomeniem nejaké náznakom skutočnosti, ktoré boli prezentované  v médiách, neberte 
to osobne. Ale keď budete, alebo keď takto citlivo budete reagovať tak zdržím sa aj vo 



100 
 

vašom prípade - zdržím sa aj vo vašom prípade takýchto nejakých komentov. A vlastne 
upustím od takého konania. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Djordjevič, ďakujem, vážim si vaše slová. Verím, že to tak  

bude. Ukončujem diskusiu k tejto veci. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrhy, ktoré jej boli doručené. Nech sa páči. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 12 písm. d) a písm. e) Štatútu mesta 
Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti 
Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 11 Košice, IČO: 31672981, v ktorej 
mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, dňom 
účinnosti uznesenia po a) odvoláva z funkcie člena predstavenstva Tibora Rótha -  
predsedu predstavenstva, Ing. Miroslava Tökölyho, Ing. Ivana Timka; po b) z funkcie 
riaditeľa Ing. Tibora Rótha; po c) menuje do funkcie člena predstavenstva Ing. Františka 
Beliho, Ing. Adriana Weiszera, Ing. Miroslava Zajaca, EMBA; po d) určuje za predsedu 
predstavenstva Ing. Františka Beliho, za riaditeľa Ing. Františka Beliho; po e) odvoláva 
z funkcie člena dozornej rady Ing. Juraja Briškára - predsedu dozornej rady, JUDr. Ing. 
Otta Brixiho a MUDr. Jána Sekáča; po f) menuje do funkcie člena dozornej rady Mgr. 
Petra Libu, JUDr. Mgr. Ladislava Rovinského, Ing. Juliána Tomaštíka; po g) poveruje 
primátora mesta Košice vypísať výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa 
Mestských lesov Košice a.s., Zodpovedný: v texte, Termín: do 6 mesiacov.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte o návrhu. Ďakujem.  
 
Hlasovanie č. 52 - za: 30, proti: 2, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem za prijatie návrhu. Poprosím 

návrhovú komisiu.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov § 13 Štatútu mesta Košice, v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna 
a.s., Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 47845660, v ktorej mesto Košice ako jeden 
z akcionárov má majoritný podiel po A) berie na vedomie po a) vzdanie sa funkcie 
členov predstavenstva JUDr. Martina Petruška - predsedu predstavenstva, Ing. Mareka 
Kandráča; po b) vzdanie sa funkcie členov dozornej rady Ing. Pavla Lazúra - predsedu 
dozornej rady, Ing. RNDr. Emila Petrvalského, CSc., JUDr. Tibora Bacsóa, JUDr. 
Cyrila Betuša; po c) vzdanie sa funkcie kontrolóra športovej organizácie JUDr. Tibora 
Bacsóa. Po B) odporúča odvolanie z funkcie podpredsedu dozornej rady Ing. Blažeja 
Podoláka. Po C) po a) odvolanie z funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Jakubova, za 
b) menovanie do funkcie členov predstavenstva Mgr. Marcela Gibódu - predseda 
predstavenstva, Ing. Jána Vargu, Bc. Dominika Karaffu, za c) menovanie do funkcie 
členov dozornej rady JUDr. Ing. Petra Hubu - predsedu dozornej rady, Mariána 
Horenského, PhD, - podpredseda dozornej rady, JUDr. Jaroslava Hlinku, Mgr. Petra 
Libu, Ing. Stanislava Petráša. Po d) menovanie do funkcie kontrolóra športovej 
organizácie Bc. Juraja Lenhardta, MBA, M.A. Za D) poveruje zástupcu mesta Košice, 
ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej 
spoločnosti Košická futbalová aréna, a.s. iniciovaním navrhovaných  zmien v orgánoch 
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obchodnej spoločnosti podľa písm. B) a C) tohto bodu uznesenia.“  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujeme o predloženom 

návrhu. 
 
Hlasovanie č. 53 - za: 31, proti: 1, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Prosím návrhová  komisia pokračujte. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov § 14 Štatútu mesta Košice v obchodnej spoločnosti NTC Košice a.s., 
Príkopová 11736/6, 813 03 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 50152742, v ktorej mesto 
Košice ako jeden z akcionárov má minoritný podielov za A) schvaľuje po a) odvolanie 
z funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Jakubova, po b) menovanie do funkcie člena 
predstavenstva Mgr. Marcela Gibódu, po c) odvolanie z funkcie členov dozornej rady 
MUDr. Renátu Lenártovú, PhD. - predseda dozornej rady, Ing. RNDr. Emila 
Petrvalského, Csc., Ing. Luciu Iľaščíkovú, PhD.; za d) menovanie do funkcie členov 
dozornej rady Mgr. Marcela Vrchotu - predseda dozornej rady, Bc. Dominika Karaffu, 
Ing. Ericha Blanára. Za B) poveruje zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenie 
mesta ako akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej spoločnosti NTC Košice a.s. 
iniciovaním navrhovaných zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti podľa písm. A) 
tohto bodu uznesenia.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte  o predloženom návrhu. Nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie č. 54 - za: 28, proti: 1, zdržali sa: 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Návrhová komisia, nech 

sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 10 ods. 3 písm. j) zákona číslo 401/1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších 
predpisov, § 14 Štatútu mesta Košice v obchodnej spoločnosti Kosit a.s., Rastislavova 
98, 043 46 Košice, IČO: 36205214, v ktorej mesto Košice ako jeden z akcionárov má 
minoritný podiel za A) schvaľuje po a) odvolanie z funkcie člena dozornej rady 
predsedu dozornej rady Ing. Jana Jakubovo.“ Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 55 - za: 29, proti: 0, zdržal sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, kolegovia, hostia dávam hlasovať o tom, či chcete 
10 minútovú prestávku? Prosím, hlasujme o tom či chceme 10 minútovú prestávku. 
Nech sa páči. 

 
Hlasovanie č. 56 - za: 31, proti: 4, zdržal sa: 2 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím o 16:40 hod. sa tu vidíme a pokračujeme. 
Ďakujem pekne. 

- - - prestávka - - - 
 
Bod č. 12 
Zmena zriaďovateľskej listiny Zoologickej záhrady Košice - Kavečany – zmena názvu 
organizácie 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážení poslanci, vráťme sa na svoje miesta. Prosím prezentujte 

sa. Prezentovaných je 21 poslancov. Teda môžeme začať. 
Dámy a páni, pokračujeme v rokovaní a otváram bod číslo 12 Zmena zriaďovateľskej 
listiny Zoologickej záhrady Košice – Kavečany, zmena názvu organizácie.  
Materiál vám bol všetkým prednesený. Otváram k materiálu rozpravu. Aj k tomuto 
materiálu mestská rada prerokovala na svojom 2. zasadnutí dňa 24. januára 2019 
a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Ak sa do rozpravy nik 
ďalší nehlásili, rozpravu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 
uznesenie. 

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

§ 10 ods. 3 písm. j) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zmenu názvu v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie 
Zoologická záhrada Košice – Kavečany na „Zoologické záhrada Košice“.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážení poslanci, prosím hlasujte o predloženom 

návrhu. 
 
Hlasovanie č. 57 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne 

- - - 
 
Bod č. 12/1 
Zriadenie dočasnej komisie MZ v Košiciach pre usporiadanie vzťahov medzi mestom 
Košice a EEI s.r.o. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pristupujeme k doplnenému bodu  číslo 12/1 - Zriadenie dočasnej 

komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre usporiadanie vzťahov medzi mestom 
Košice a EEI, s.r.o.  Predkladá daný materiál pán poslanec Burdiga, ktorý je zároveň 
splnomocnený na rokovanie s spoločnosťou EEI. Pán poslanec, nech sa páči, máte 
slovo. 

 
p. Burdiga, poslanec MZ: Takže opäť dobrý deň. Materiál, myslím že,  dostali všetci poslanci 

mailom, takže nepredpokladám, že je potrebná ho celý čítať. Jedná sa o zriadenie 
dočasnej komisie pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a firmou EEI, s.r.o.  a 
ako dočasnú komisiu Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Zároveň by som rád 
uviedol opravu, resp. jej úpravu -  a to tzn., s ohľadom na konzultácie s právnym 
oddelením a na možný prípadný rozpor s legislatívou, navrhujem úplne vypustiť bod G. 
A - ako členov komisie navrhujem Ladislava Lörinca, Ladislava Strojného, Zuzanu 
Slivenskú, Igora Petrovčika, Jaroslava Hlinku a Daniela Rusnáka. A za predsedu - 
Henricha Burdigu. Ďakujem.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem  pekne. K materiálu otváram rozpravu. Nech sa páči. 

Nech sa páči, pán poslanec Ihnát.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. K dnešnému dňu sa 

niečo pohlo v tej kauze EEI? Dohoda nejaká vznikla? Nebola? Vrátilo sa niečo zo súdu? 
Ako, v rámci odvolaní, atď. Čiže toto by ma zaujímalo, aby som sa pripravil na to, 
vlastne, čo nás čaká do budúcnosti. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Výrazné zmeny nenastali. Jediný posun oproti minulému 

zastupiteľstvu, ktoré bolo neplánované, mimoriadne, aby sme vás  informovali  o tom, 
že spoločnosť EEI podala na nás exekúciu alebo začala exekučné konanie. Mesto 
Košice sa odvolalo; tzn., odvolali sme sa v termíne, tak, ako sme mali. Predpokladáme, 
že náš návrh - odvolací - pôjde spoločnosti RRI. To trvá nejakých 10 dní. Ďalších 10 
dní, keď sa to vráti. Čiže tipujeme, že najskôr v rámci tejto exekúcie sa bude 
rozhodovať niekedy koncom marca. Iné informácie nie sú. Čiže asi toľko. Nech sa páči. 
Pán poslanec Knap.  

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Chcem sa opýtať, ja som len z médií 

zachytil informáciu, že EEI, v rámci majstrovstiev sveta v hokeji prenajala parkovací 
dom. Že či to nie je novou informáciou,  a  čo to bude znamenať pre  mesto Košice. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za túto otázku. Áno, spoločnosť EEI má od 

Bytového podniku mesta Košice, teda  nie  od mesta Košice,  prenajatý parkovací dom. 
Za tento parkovací dom platí cca 15 tis. eur plus 5 tis. eur dopláca bytový podnik v 
rámci úrokov banke. Za to sme ho postavili. Plus pripomínam, že Bytový podnik bude 
musieť zaplatiť ešte 1 mil. eur budúci rok, poslednú splátku. Nie EEI. Áno, EEI so 
spoločnosť Hockey Event podpísala zmluvu na prenájom 450 parkovacích miest 
parkovacieho domu za sumu 1.650 eur. Ja som sa ohradil k tejto zmluve na Slovenskom 
zväze ľadového hokeja, s tým, že Bytový podnik v rámci zmluvy s EEI nedal právo 
spoločnosti EEI prenajímať tento parkovací dom tretím osobám. Tzn., upozornil som 
ich na tento akýsi právny stav neistoty. A práve preto sme sa dohodli, že Slovenský 
zväz ľadového hokeja bude aj, okrem iného, kompenzovať náklady mesta Košice, ktoré 
súvisia s majstrovstvami sveta. To znamená, tie náklady sa pohybujú niekde na úrovni 
700 tis. eur pre mesto Košice. Čiže  80 tis. eur nám prispieva Slovenský zväz ľadového 
hokeja. A zároveň jasom dal súhlas, že mesto Košice je pripravené podpísať so SZĽH  
zmluvu o prenájme parkovacieho domu. SZĽH – aby som bol úplný, zároveň  mestu 
Košice má predložiť spôsob, akým chce s parkovacím domom nakladať. Pretože, áno, 
hovoria aj o tom, že plánujú v tomto priestore robiť mediálny dom, resp. pripraviť 
priestor pre  cca - ak mám správne informácie 300 novinárov. Nejaké prvé návrhy prišli; 
pán riaditeľ ich dal dopracovať. Ak tie ich zmeny budú v takom stave, že nebudú 
rozporovať zmluvu, ktorá je s bankami na úver a ak ten ich projekt, smerom k 
mediálnemu domu, bude správny a naozaj nebude mať žiadne vady, tak som dal zatiaľ 
ústny prísľub, že nebudem robiť žiadne prekážky. Zároveň tú sumu, ktorú nám poslali, 
súvisí aj s tým, aby sme tým pádom pre občanov vytvorili  ďalší priestor na to, aby 
mohli svoje vozidlá parkovať; pretože to bude ďalšia záťaž pre mesto. Asi toľko.  
Neviem, či som bol úplný a či vám to stačí. Reagujete na seba? Na mňa? Nech sa páči.  

 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len v krátkosti. Ďakujem pekne za vysvetlenie. 
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Keďže sa nebude pravdepodobne dať parkovať v parkovacom dome, chcem vás 
poprosiť aj za mestskú časť Juh a jej obyvateľov, či možné  tým pádom posilniť 
dopravu a mestskú políciu, pretože nebude možné vôbec parkovať v danej lokalite, keď 
parkovací dom nebudeme mať k dispozícii.  Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Samozrejme, všetko spolu súvisí. Je vypracovaná ..alebo - 

dokončuje sa  -  nielen bezpečnostný, ale aj dopravný projekt, ktorý súvisí presne s 
obmedzeniami a so všetkým tým, čo s tým súvisí. A v rozpočte sú vyčlenené 
prostriedky na to, aby sme túto situáciu zvládli tak, ako sa od nás očakáva. Nech sa páči, 
v diskusie ešte chce niekto vystúpiť? Ak nie,  ukončujem diskusiu. Prosím návrhu 
komisiu, aby predložila návrh. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Predložený návrh k bodu 12/1: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po A) zriaďuje dočasnú komisiu pre 
usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI, s.r.o., ako dočasnú komisiu 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Po B) určuje obsahovú náplň dočasnej komisie 
pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI, s.r.o. po a) v zmysle 
predloženého návrhu. Po C) určuje dobu trvania dočasnej komisie podľa predloženého 
návrhu. PO D) určuje maximálny počet členov dočasnej komisie v počte 7 členov. Po E) 
volí predsedu dočasnej komisie pána poslanca Henricha Burdigu. Po F) volí členov 
dočasnej komisie, a to poslancov mestského zastupiteľstva: Ladislava Lörinca, 
Ladislava Strojného, Zuzanu Slivenskú, Igora Petrovčika, Jaroslava Hlinku a Daniela 
Rusnáka.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 58 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 13 
Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Posunieme sa k bodu číslo 13. Pod bodom číslo 13 je predložená 

Informatívna správa odpovedzte Mestská karta Košice. Poprosím pána námestníka 
Gibódu, aby materiál uviedol. Nech sa páči. A následne otváram diskusiu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, tento bod 

je predložený na základe vyžiadania ešte spred volieb v minulom roku. Vtedy mesto 
Košice, resp. poslanci mesta Košice schválili, že táto organizácia musí predložiť na 
schválenie, resp. na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu zakladací listinný štatút, 
výročnú správu, prípadne správu o  doterajšej činnosti, aj finančnej aj vecnej. A toto tak 
bolo urobené   pani riaditeľkou PhDr.  Michaelou Karafovou. Na základe informácii o 
spolupráci, ktorú mesto malo, doteraz, po voľbách sa nové vedenie mesta Košice 
rozhodlo ku zmene zároveň členov do správnej a dozornej rady neziskovej organizácie 
za mesto Košice, a rovnako aj na pozíciu riaditeľa Mestskej karty Košice, n.o. Preto si 
vám dovolím predložiť toto tento návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v 
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Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, v znení neskorších predpisov, po a) 
berie na vedomie znenie zakladacej listiny a štatútu neziskovej organizácie Mestská 
karta Košice n.o., ďalej len nezisková organizácia, výročnú správu neziskovej 
organizácie a správu o doterajšej činnosti a financovaní neziskovej organizácie 
predloženú PhDr. Michaelou Karafovou, riaditeľkou neziskovej organizácie. A po b) 
odporúča po 1.) do správnej rady nezisková organizácia ako zástupcu mesta Košice 
zvoliť Marcela Gibódu. Po 2.) do dozornej rady neziskovej organizácie, ako zástupcu 
mesta Košice zvoliť Ladislava Lörinca. A po 3) do funkcie riaditeľa zvoliť Henricha 
Burdigu. Dôvod, prečo mestské zastupiteľstvo v tomto uznesení iba odporúča zvoliť 
predstaviteľov mestského zastupiteľstva na tieto pozície je z toho dôvodu, že takto je 
postavená zakladacia listina neziskovej organizácie. A tým pádom aj štatút, a tým  
pádom mestské zastupiteľstvo, bohužiaľ, nemá pre právo priamo právomoc voliť týchto 
členov a svojich zástupcov tejto organizácii. Musí tak konať v zastúpení jej orgánov. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusia je otvorená. Nech sa páči, pán poslanec 

Jakubov.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Rád by som sa 

opýtal predkladateľa tejto správy, či vie, že je v našich... v elektronickej forme je 
predložený originál zakladacej listiny tejto neziskovej organizácie, kde sú uvedené 
všetky mená, rodné čísla, dáta narodenia, bydliska a neviem či nie ešte aj niečo viac. 
Všetkých členov správnej rady, dozornej rady, atď., atď. A keďže existuje nejaký zákon 
na ochranu osobných údajov pod názvom GDPR, či je to v poriadku alebo nie? 
Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Nie, máte 

pravdu, pán poslanec Jakubov, toto určite nie je v poriadku. Materiál tak, ako bol 
zverejnený, ak je to pravda čo, čo hovoríte, určite nie je správne zverejnený  a určite  je 
v rozpore s tým,  ako by nemal byť zverený. Vy  veľmi dobre viete, že ja som veľakrát 
poukazoval na to, ako materiálu neboli správne zverejnené.  Ospravedlňujeme sa za to a 
budeme sa musieť pozrieť na to, akým spôsobom bol tento materiálu pripravovaný pre 
zverejnenie pre poslancov. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som 5., 6. rokom a pol, keď som začal tú kartu 

riešiť a potom na zastupiteľstve som dal znova tie isté otázky, doteraz som nedostal 
odpovede. Chcem sa opýtať, pán  námestník, napr. či už vieme konečne tie odpovede, 
ktoré som nedostal? Ja ich môžem zopakovať. A podľa mňa by ste ich  mohli vedieť, 
keďže už  2 mesiace to máme v rukách.  Odkiaľ sú peniaze na kartu? - na jej výrobu? O 
aký počet  je záujem - k aktuálnemu dátumu ? - Prečo sa karta dobíja v Košice: Dnes? - 
Kto  vybral partnera Košice: Dnes? -A za aké  poplatky sú PR články a videá? - Odkiaľ 
na to sú peniaze? - Aký je rozpočet na reklamu marketing pre rok 2017 a  18? Ak ide o 
peniaze sponzorov a darcov - vieme dostať ich zoznam a venované sumy k mesiacom 
06/2018? To som písal vtedy ešte, keď som s tým prišiel. Ako je možné, že sa to 
nedotkne rozpočtu mesta a Dopravného podniku, keď táto karta poskytuje aj zľavu z 
cestovného? Ak to nepôjde do mínusu, tak musí niekto  zaplatiť. Kto? Akým systémom 
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sa bude poskytovať úver? -Ako to poskytnutie môže zabezpečovať nezisková 
organizácia?  A - tam som mal ešte potom takú záverečnú - že- môžete  mi poslať 
všetky informácie, ktoré už obdržal celý poslanecký zbor? Ďakujem pekne. A tu vlastne 
sa dostávam k tomu, že máme už... dostali ste sa konečne do tej štruktúry, jak to 
funguje? Odtiaľ mali tie tisíce peňazí na tú kampaň?. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Špak, 

určite ste čítali správu. A keď ste sa na toto pýtali, tak ste sa to pýtali asi pravdepodobne 
v čase, keď som sa na to pýtal ,niečo podobné, ako aj ja. Ak máte tieto otázky a máte 
pocit, že vám táto správa na to nezodpovedala, je tu stále ešte súčasná riaditeľka tejto 
organizácie, ktorá - verím, vám bude vedieť zodpovedať tieto otázky, tak ako nám boli 
zodpovedané nám. A otázka, že či do toho vidíme - myslím si, že odpoveď na to je 
práve to, tá výmena na personálnych pozíciách, ako je navrhovaná.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda, jednoducho povedané - mestská karta je štát v štáte. 

Súčasné vedenie sa nevie dostať k informáciám. Mám na stole dokumenty, ktoré sa 
pripravujú na podpis; v ktorých mám podpísať ako sľub odškodnenia, ako dohodu o 
ochrane dôverných informácií, a zároveň vystaviť čestné vyhlásenia až na základe 
týchto dokumentov, ktoré som minulý týždeň obdržal - nebol čas sa úplné dostatočne 
venovať. Je zodpovedný zástupca mestskej karty - pripravený odovzdať, alebo ukázať, 
nahliadať do niektorých dokumentov. Práve preto sme dnes odporučili alebo 
odporúčame mestskému zastupiteľstvu, aby zvolilo nové orgány. Navrhujeme nového 
riaditeľa, aby presne na všetky tie otázky, na ktoré aj mne chýbajú odpovede - a mrzí 
ma, že ich nemám, ale už naozaj treba to robiť už takýmto spôsobom - budú 
zodpovedané. A verte mi, pán poslanec Špak, že dozriem osobne, aby som aj ja bol 
spokojný. A môžeme to urobiť tuná, na zastupiteľstve. Alebo niekde inde. Pani 
riaditeľka Karaffová, máte nejaké odpovede pre pána poslanca alebo?  
Pán poslanec Špak,  nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Túto informáciu som potreboval vedieť. Tzn., 

nevieme ešte nič. Ale, ak sa tam dostaneme - dostanete, tak sa to dozvieme. Super! To 
mi stačí. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: To treba vnímať... aspoň tak mi to bolo vysvetlené - je to 

obchodná spoločnosť. A jednoducho, keď človek tam chce prísť, musí prevziať všetku 
zodpovednosť. Dokumenty máme na stole. Musíme sa stým popasovať. Ak nie je 
žiadna diskusia, žiadne otázky, uzatvárame rozpravu, poprosím návrhovú komisiu, aby 
predložila návrh. Ďakujem pekne.  

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

§ 10 ods. 3 zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov za 
A) berie na vedomie znenie zakladacej listiny a štatútu neziskovej organizácie Mestská 
karta Košice, n.o. (ďalej len nezisková organizácia), výročnú správu neziskovej 
organizácie a správu o doterajšej činnosti a financovaní neziskovej organizácie 
predloženú PhDr. Michaelou Karaffovou, riaditeľkou neziskovej organizácie. Za B) 
odporúča po 1.) do správnej rady neziskovej organizácie, ako zástupcu mesta Košice 
zvoliť Marcela Gibódu; po 2.) do dozornej rady neziskové organizácie, ako zástupcu 
mesta Košice zvoliť Ladislava Lörinca a do funkcie riaditeľa zvoliť Henricha Burdigu.“  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 59 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 14 
Informácia k Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. – ústna informácia 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, dovoľte mi, aby sme prešli k bodu číslo 14 - 

Informácia k VVS, a.s., ktorú predkladám ja. Na ustanovujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 10. decembra sme prijali zmenu členov  štatutárneho a kontrolného 
orgánu v obchodnej spoločnosti .. .Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. N 
tomto ustanovujúcom zasadnutí sme odvolali zástupcu mesta Košice z funkcie člena 
predstavenstva a zároveň sme odvolali z funkcie člena dozornej rady tak isto jedného z 
poslancov. Okrem toho sme schválili vymenovanie zástupcu mesta Košice do funkcie 
člena predstavenstva - teda  mňa a zároveň sme vymenovali do funkcie člena dozornej 
rady pána poslanca Marcela Gibódu. Určite aj  z medializovaných informácií máte 
informácie o tom, že na dozornej rade sa  neuskutočnili zmeny. Dozorná rada vodární 
informovala, s tým, že z verejne dostupných zdrojov majú informácie, že som sa 
nevzdal svojich podnikateľských aktivít - čo som - samozrejme urobil, nakoľko som 
štatutár mesta a zákon mi to káže. Preto som v danej veci požiadal -  a nakoľko som mal 
informácie, že - jednoducho - to celkom dobre nefunguje, som požiadal naše oddelenie, 
aby sme vyzvali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť,  aby zvolala valné 
zhromaždenie. To je plánované na 1. marec 2019, kde samozrejme, bude o daných 
veciach diskutovať. Medzitým som však oslovil pána generálneho riaditeľa, pána 
Hrehu, ktorého som aj pozval dnes na mestské zastupiteľstvo. Nakoľko však z dôvodu 
služobnej cesty sa nevedel nášho mestského zastupiteľstva zúčastniť, sme sa  stretli, kde 
sme si vymenili názor, vymenili postoje a zároveň sme sa  oboznámili navzájom s 
našimi budúcimi rozhodnutiami. Ja som ho informoval o tom, aký je môj úmysel, ako 
zástupcu mesta Košice, vo funkcii predstavenstva pracovať vo vodárňach, čo je mojim 
úmyslom. Informoval som ho o tom,  že mojím úmyslom nie je nič iné, ako v prvom  
rade správu ztransparentniť procesy, pochody. Domnievam sa, že za 20 rokov 
fungovania tejto spoločnosti samotné stanovy potrebujú obnoviť. Dnes je iná doba, 
úplne inak sa verejnosť, médiá, dívajú na stanovy, ktoré  majú svoj vek. Vysvetlili sme 
si svoje postoje; dohodli sme sa, že nebude brániť pán Hreha tomu, aby sme 
zmodernizovali stanovy; aby sme zmodernizovali tie úkony, ktoré súvisia s 
ztransparentnením spoločnosti, samozrejme, v zákonom rozsahu. Vysvetlil mi, zasa na 
oplátku, kde sú hranice akciovej spoločnosti, aby sme sa nedostali do nejakého 
konfliktu. A zároveň v tom odôvodnení, ktoré nám zaslal mailom a kde nás požiadal o 
trpezlivosť sa nemôžu dnešného dňa zúčastniť. Citujem 2 vety. Okrem toho, že sa 
ospravedlňuje z dôvodu služobnej cesty, sa mestského zastupiteľstvo pán generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Hreha, nemôže zúčastniť. Rád by ale 
rovnako, ako to urobil aj na pracovnom stretnutí s pánom primátorom mesta Košice, 
deklaroval, že vodárenská spoločnosť rešpektuje záujem akcionára o členstvo 
v štruktúrach spoločnosti a je ústretová v spolupráci s akcionárom mesta Košice. Verím, 
že nedorozumenie, ktoré sme si navzájom vymenili, odkomunikovali, nabralo naozaj 
nový smer a  budem rád, ak dokážeme vo vodárňach spolupracovať a urobiť pre - aj 
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vodárenskú spoločnosť, ale aj pre najväčšieho akcionára - mesta Košice, to najviac 
dobrého, čo môžeme .Teda uvidíme, je to v rukách vodární,  ako dozorná rada bude na 
najbližšom svojom rokovaní hlasovať zároveň aj valné zhromaždenie. Toľko ústna 
informácia. Otváram rozpravu, ak sú nejaké konkrétne otázky, nech sa páči. Ak nie je, 
rozpravu ukončujem a poprosím návrhovú komisiu. Myslím, že je tam uznesenie s tým, 
že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu. Bola ukončená diskusia, 
ale ja som povedal - ja som ukončil, ale páni technici nestlačili gombík. Pán poslanec 
Ihnát. Nech sa páči. Bola ukončená diskusia - výnimka potvrdzuje pravidlo.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ako, tlačil som gombík, jednoducho a som sa 

nedotlačil. Pán primátor, chcem sa opýtať len takúto vec. Ja informácie sa dozvedám 
z denníka Korzár. Hej? Čiže, ja sa nedozvedám ani od vedenia mesta alebo nejaký 
materiál chodil, alebo niečo podobné, ale z denníka Korzár. Viem, že jeden alebo druhy 
- ako, či už Marcel Gibóda, ako viceprimátor aj vy, ako primátor, ste mali problém sa 
nejakým spôsobom etablovať do vodárenskej spoločnosti. Marcela nechceli pustiť do 
dozornej rady, nejak a vás tak isto tiež do vrcholových štruktúr tejto spoločnosti. No, 
vysvetlil ste, akože je to na lepšej ceste a na dobrej ceste. Čo som rád. Teraz, takže 
verme tomu, že to zastúpenie mesta tam, ako bude fakt prospešné jednoducho bude fajn, 
ako už to fungovať. No naozaj, ako, trápilo ma to, že sa dozvedám informácie z 
Korzára. A možno že to úplne, inak je popísané, ako sa veci majú. Takže som rád, že ste 
dal ten bod a ste to vysvetlil. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Mojim cieľom nie je, aby som vám nedával informácie. 

Aj  preto som chcel, aby to odznelo. Diskusia bola ukončená. Poprosím návrhovú 
komisiu o návrh uznesenia. Ďakujem. 

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

na vedomie ústnu informáciu o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 60 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 15 
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „Vybudovanie multifunkčného 
ihriska na ZŠ Požiarnická 3, Košice“ v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 
2019 
 
 
p. Polaček, primátor mesta: Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt 

„Vybudovanie multifunkčného ihriska na Základnej škole Požiarnická 3, Košice“ 
v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 .Otváram k materiálu rozpravu. 
Nech sa páči. Ak k rozprave nie je žiadna diskusia, uzatváram rozpravu, poprosím 
návrhovú  komisiu o návrh na uznesenie. 

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

podľa § 10 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 401 v roku 1990 Zb. o meste Košice v znení 
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neskorších predpisov schvaľuje po a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu 
vlády Slovenskej republiky pre projekt Vybudovania multifunkčného ihriska na 
Základnej škole Požiarnická 3, Košice, v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 
2019. Žiadateľom bude Základná škola Požiarnická 3. Po b) zabezpečenie realizácie 
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia podpory. Po c) zabezpečenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta Košice na spolufinancovanie výdavkov projektu, 
minimálne 5 % celkového rozpočtu projektu, t.j. 3.750 eur s DPH a zabezpečenie 
rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a poskytnutou dotáciou. Po d) 
zabezpečenie financovania ďalších prípadných výdavkov súvisiacich s projektom 
z rozpočtu mesta Košice. Po e) zabezpečenie financovania a udržateľnosti projektu 
minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 61 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 16 
Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 16 - Európsky olympijský festival mládeže - 

Košice 2021. Všetkým vám bol predložený v aktualizovanom znení tento materiál, 
zároveň sme aktualizovali aj návrh uznesenia, ktorý bol predložený v troch 
alternatívach. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom XI. zasadnutí zo dňa 13. 
júna 2016 schválilo kandidatúru mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021. Zmluva 
hostiteľského mesta 16. letnej verzie EYOF bola podpísaná 21. októbra 2016 v Minsku 
v Bielorusku stranami Európsky olympijský výbor, Slovenský olympijský výbor a 
mestom Košice. Zo zmluvy vyplývajú viaceré povinnosti mesta Košice ako 
organizátora. Na XXI. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. 6. 2018 bolo 
schválené založenie a vznik neziskovej organizácie Európsky olympijský festival 
mládeže Košice 2021 n.o., kde bude potrebné v prípade pokračovania v organizácii 
zmeniť členov zakladacej listine do jednotlivých orgánov. Mesto Košice má v 
súčasnosti obmedzené finančné možnosti pre naplnenie rozpočtu podujatia EYOF 2021 
v potrebnom rozsahu. Napriek úprimnej snahe o jeho naplnenie hlavne investičnej časti 
podujatia, ktoré by zvýšila požadovanú úroveň športovej infraštruktúry v meste, bolo 
mesto Košice nútené požiadať vládu Slovenskej republikou o písomnú záruku 
zabezpečenia financií zo strany štátu. V programovom vyhlásení vlády Slovenskej 
republiky na roky 2016 - 2020 tak konštatuje, že EYOF Košice 2021 patrí medzi 
prioritné podujatia podporované vládou Slovenskej republiky. Mesto Košice a Košický 
samosprávny kraj požiadali vládu Slovenskej republiky listom o poskytnutie písomnej 
záruky k zabezpečeniu nenávratných finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov 
najneskôr do 10. februára 2019. V stanovenom termíne, resp. 11. februára nám z úradu 
vlády došiel list, ktorý sme vám priložili v prílohe. Na základe toho, že nám bol 
doručený list z úradu vlády podpísaný vicepremiérom Richardom Rašim, sme zároveň 
urobili SWOT analýzu celej akcie EYOF 2021, pričom sme sa sústredili najmä na 
riziká, ktoré sme vám popísali v sprievodnej správe. Z tej sprievodnej správy napriek 
tomu, že vám bola včera večer zaslaná, za čo sa ospravedlňujem, ale musím 
konštatovať, že projekt, ktorý sme zdedili, síce na papieri vyzerá dobre, ale nie je nijak 



110 
 

pripravený. 2 roky toto mesto okrem masterplánu, čo je sústava informácií o tom, ako 
by to malo vyzerať, neurobilo nič. I ministerka pani Lubyová, konštatovala na hodine 
otázok pred cca 2-3 týždňami, že nikto nikdy nepožiadal príslušné ministerstvo o to, že 
potrebuje mesto Košice riešiť EYOF 2021. Na základe materiálov, ktoré máte pred 
sebou každý jeden šport a takmer každé jedno športovisko ráta alebo dokáže 
identifikovať nejaké riziká či menšie, či väčšie. Tým, že nám na základe listu, ktorý 
nám prišiel je prisľúbených, kde nie je žiaden termín, kde nie sú žiadne hlbšie 
informácie, prisľúbených 12 mil. eur, musím konštatovať, že ak by sme šli podľa 
starých čísel, ktoré nám boli predložené a to je, že mesto Košice na celé podujatie, ktoré 
stojí niekde na úrovni 85 mil. eur, mesto Košice sa zaviazalo, že do samotného 
usporiadania vloží 25 mil. eur, tzn., cca 13 mil. eur sú organizačné náklady na 
športovcov, na výkon športovcov, aby sme im zabezpečili to, čo tu potrebujú a zároveň 
cca 12 až 13 mil. je plánovaných na samotnú infraštruktúru. Preto si kladiem otázku, že 
ak nám vláda a všetko by vyšlo a ignoroval by som všetky riziká, ak nám vláda pošle 12 
mil. eur na samotné zabezpečenie, len to tak zjednodušene na to, aby tí športovci tu 
prišli, aby sa cítili dobre, aby mali všetko zabezpečené, teda nie aby mohli športovať, 
nerozprávam o športoviskách a infraštruktúre, tak všetky peniaze na mestskú 
infraštruktúru ostávajú v rukách mesta. Preto sa pýtam, či ak je tu identifikovaných 
množstvo rizík a my máme zaplatiť 12 možno 13 mil. eur na infraštruktúru, ktorá tu 
bola nastavená bývalým vedením spred dvoch rokov, tzn., oprava alebo zmeny v krytej 
plavárni, súvisí to aj s NTC, súvisí to s ďalšími športoviskami trošku odpísaných a 
nehovoriac o tom, že je to aj záväzok Košického samosprávneho kraja, ale sústredím sa 
na naše mesto, ak máme investovať 12 mil. eur do infraštruktúry bez pomoci štátu, tak 
je otázne, že či v čase a rizikách, ktoré sú pred nami sme schopní náš záväzok naplniť. 
Či nie je rozumnejšie 12 mil. eur rozložiť nie na 2, ale na 4 roky a v kľude športoviská, 
ktoré potrebuje toto mesto a bude ich vždy málo, nevybudujeme s primeraným 
postupom, s primeraným časovým sledom bez predražovania procesov, ktoré 
samozrejme, ak budeme uháňať čas, sa môžu dostaviť. Nehovoriac stále o rizikách, 
ktorých je strašne veľa. Očakávam od vás dnes, že budeme opäť vecne diskutovať, kde 
sa pokúsime zodpovedať otázky, ktorých je strašne veľa v tomto projekte a následne 
sme pred vás predložili 3 alternatívy. V jednoduchosti hovorili o alternatívach, my sa 
potrebujeme dohodnúť či chceme podstúpiť riziká a urobiť všetko pre to, aby sme 
EYOF urobili, ale zároveň ideme do rizík a môžme naozaj byť nemilo prekvapení ak 
nám niečo nevyjde, alebo či si povieme, že nechceme postúpiť riziká a teda takéto veľké 
podujatie sa obávame, či dokážeme zabezpečiť a zároveň sme tu pripravili 3. 
alternatívu, ktorá hovorí o tom, že informáciu o finančnom a organizačnom zabezpečení 
Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021, mestské zastupiteľstvo žiada 
primátora, aby inicioval rokovania na úrovni predsedu vlády Slovenskej republiky 
s cieľom poskytnutia finančných prostriedkov potrebných na dofinancovanie aktivít 
smerujúcich k zabezpečeniu konania Európskeho olympijského festivalu mládeže 
Košice 2021 s termínom do 7. 3. 2019, teda do troch týždňov a zároveň, aby som vás o 
výsledkoch rokovania bezodkladne informoval. Aby som už bol úplný, alternatíva 2 
znie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o finančnom a organizačnom 
zabezpečení EYOF 2021 a súhlasí, aby mesto Košice vykonala ďalšie kroky smerujúce 
k zabezpečeniu konania Európskeho olympijského festivalu mládeže. Alternatíva 3 
znie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o EYOFe 2021 a žiada 
primátora, aby ukončil všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu konania Európskeho 
olympijského festivalu mládeže z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej 
pripravenosti projektu. Dámy a páni, opakujem to, čo som povedal pri projekte NTC. 
Mojím cieľom je a bude mi cťou, ak budem môcť privítať 6000 účastníkov na tomto 
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športovom podujatí. Bude to cťou vám, bude to cťou tomuto mestu, tomuto kraju i 
tomuto štátu. Ale zvážme, či sme pripravení sa prikrývať takou perinou, na ktorú máme, 
či sa nepreceňujeme a či sme schopní urobiť všetko pre to, aby sme boli na seba v roku 
2021 hrdí, aby sa nestalo, že budeme sklamaní a budeme na smiech. Dovoľte mi ešte v 
závere môjho vystúpenia pripomenúť moje otázky, ktoré som smeroval v roku 2016 
bývalému vedeniu, citujem sám seba: Pán primátor, perfektná prezentácia, len jedna 
drobnosť, predpokladané finančné náklady na podujatie sú 8 až 9 mil., nie je mi jasné či 
na podujatia alebo na opravu týchto internátov a rekonštrukciu týchto budov, lebo podľa 
mňa, to by trebalo rozlíšiť. A keď si zrátam predpokladaný príjem, tak 2,5 účastnícky 
poplatok, 2 mil. Európska únia, 1 mil. sponzori, to je 2, 3, 4, 5, 8, 9 - možno viac, teda 
mi tu 5 miliónov lieta. Ja sa domnievam so všetkou úctou, my na to nemáme. My tu 
máme zbombardované cesty, podniky, my tu máme problémovú infraštruktúru. 
Nemyslím si, že máme na tom, aby sme dokázali niečo také organizovať. Ale OK. Som 
ochotný prijať vašu výzvu, pán primátor, ale prijmite aj vy moju, prosím a teda dávam 
návrh na uznesenie, kde vás žiadam, aby ste k tomuto materiálu na najbližšie rokovanie 
predložili detailný rozpočet ako aj finančné krytie tohto projektu. Detailné, naozaj 
detailné. Keď budeme presvedčení, alebo budem presvedčený o tom, že tie peniaze 
máme, ja naozaj nemám problém, ale ja odmietam, aby na úkor iných aktivít tohto 
mesta, na úkor toho, že nefungujú nám cesty, nefungujú nám chodníky, medzigarážové 
priestory a môžeme určite takto pokračovať, jednoducho si to obyvatelia nezaslúžia. Ja 
viem, že ten šport je dôležitý, ale nemôžem podceniť aj základnú infraštruktúru, ktorá v 
tomto meste je dlhodobo poddimenzovaná. Teda návrh na uznesenie, žiadam primátora 
mesta predložiť materiál usporiadania EYOFu, detailný rozpočet ako aj finančné krytie 
projektu. V roku 2017 už naposledy, keď sme schvaľovali tento bod pred rokom som 
vyjadril, že mám obavy, že toto mesto na to nemá. Tak isto ani toto huncútstvo, ktoré 
dnes ideme schvaľovať. Zasa neviem, čo to bude stať. A podľa mňa všetko má svoje 
zrkadlovo v rozpočte a vo financovaní. Teda nechcem veľa hovoriť, len chcem 
pripomenúť svoj názor, že osobne sa domnievam, že toto mesto Košice nemá na to, aby 
sme takéto podujatia organizovali, pretože to bude na úkor iného rozvoja mesta, 
infraštruktúry. Nechcem pokračovať, tých vecí je viac. Pán poslanec Špak ma v týchto 
veciach dlhodobo podporoval. Toľko na úvod, otváram rozpravu, nech sa páči. 
Procedúry alebo? Pán poslanec Špak, procedúra? Nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ak som dobre pochopil, nemáme od vlády nič na papieri, nemáme ani 

euro podpísané, že máme istotu. Dobre som rozumel? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Je to procedurálny alebo je to faktická alebo diskutujeme o tom? 
 
p. Špak, poslanec MZ: No lebo s tým súvisí ten procedurálny. Ak nemáme krytie, tak neviem 

od vás žiadať, ani my nevieme pripraviť to, čo ste spomínali ten konkrétny rozpočet 
presný, čo nás to bude stáť, koľko na to môžme minúť. Tým pádom dávam 
procedurálny návrh na prerušenie rokovania v tomto bode. O čom sa tu budeme 
rozprávať? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Neprijmeme žiadne alternatívy. Nech sa páči, hlasujte o 

procedurálnom návrhu pána poslanca Špaka, nakoľko o procedurálnom návrhu sa 
nediskutuje. 

 
Hlasovanie č. 62 - za: 5, proti: 8, zdržali sa: 25 
 



112 
 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh prijatý nebol. Prosím, pokračujme v diskusii. Nasleduje 
pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ja rád diskutujem, takže 

vlastne chcem diskutovať k danej téme. No treba povedať jednu vec. Olympiáda, šport a 
celkove olympizmus ma nadchýna a jednoducho rád by som bol, keby takýto by som 
povedal, festival mládeže tu bol v Košiciach. To si povedzme rovno. Máte na druhú 
stranu pravdu vy, že sa prikrývame takou perinou akú máme. To je tá druhá stránka veci 
a rovno poviem, že podporím to tretie uznesenie, ktoré ste povedal vy osobne, že sa 
napojiť na vládu Slovenskej republiky, jednať, rokovať a jednoducho vyjednať niečo. 
Totiž aj v Korzári som sa znovu opätovne dozvedel alebo dočítal, ako ten Korzár je fakt 
vzácne periodikum, že no naozaj nie, ako tak to je. Tak sa dočítam, že pán primátor 
Raši, bývalý primátor v súčasnosti podpredseda vlády Slovenskej republiky uznáva, že 
tých peniažkov je veľmi málo na to. Čiže sám uznáva a verím tomu, že aj pán 
podpredseda vlády Raši to zhodnotí a to faux pas, ktoré by čakali Košice ako povedzme 
si tejto situácii nezoberie tiež na seba a celkovo vláda Slovenskej republiky. Takže ja by 
som bol za to, čiže hlavná idea olympizmu je tá, aby sa ten festival tu konal, na druhú 
stranu máte pravdu naozaj, že tých peňazí tu Košice nemajú a bojujme za to vlastne, že 
keď to má byť na Slovensku a v Minsku sa to nejakým spôsobom utriaslo, tak bojujeme 
za to, aby tu bol, ale aj Slovenská republika a vláda Slovenskej republiky musí na to 
prispieť. Nemôže sa tváriť, že nech si Košice vlastne robia tu čo chcú a jednoducho oni 
si len tu prídu akoby lízať smotánku, ako potom keď to budú otvárať. To určite nie. 
Čiže stojím na vašej strane pán primátor a podporujem to a veľmi rád, keď budete 
chcieť pôjdem s vami do Bratislavy, ja s pánom Rašim sa dobre poznám, takže vlastne 
veľmi radi ako si posedíme, ale, ale hovorím zabojovať, zabojovať a jednoducho tento 
festival bol by som rád keby v Košiciach bol, ale za iných okolností ako hovoríte teraz. 
To je všetko. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za podporu. Ja si myslím, že bývalý pán primátor 

a súčasný vicepremiér dlhodobo tvrdí, že miluje Košice a ja som presvedčený, že urobí 
všetko pre to, aby nám bolo cťou organizovať Festival mládeže. Nech sa páči s 
faktickou pán poslanec Petrovčik.  

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja sa chcem pripojiť k pánovi 

Ihnátovi. Ja som tak isto za to, aby sme urobili všetko preto, aby sme tieto hry 
usporiadali ozaj v tomto roku 2021 a verím tomu, že tie jednania s pánom Rašim 
dopadnú dobre v prospech Košíc, veď je to Košičan. Tak verím tomu, že urobí všetko 
preto, preto pre Košice. Ovšem - tak sledujem si tu práve aktuálne dianie v Bratislave, 
len aby rozhodoval o tom. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Najprv začnem, teda začnem môj 

príspevok o tom, že hovoríte o 80 miliónoch, my tu môžme hovoriť aj o 150 mil., my tu 
môžme rozprávať o cifrách, hádzať čísla hore dole, ale my sme na športovo, na komisii 
športu a aktívneho oddychu dostali k dispozícii predpokladám mestom alebo referátom 
školstva vypracované verzie alternatív rozpočtu na EYOF. A verzia 1 hovorí o 
spoluúčasti o financovaní štátu vo výške 12 mil. s tým, že mesto, teda je potvrdené 
listom, je to aj v programovom vyhlásení vlády a mesto by tam malo účasť 8 650 000, 
čiže do kopy 20 650 000. To je taká lacnejšia verzia. Ja netvrdím, že má byť, len 
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existuje taká. Vy viete zrobiť hry za 20 viete zrobiť, v Dubaji by ich zrobili za miliardu. 
Hej? Čiže to je o tej perine, ale no čiže vlastne toľko k tomu financovaniu alebo nikto 
mi tu nepovedal nejaký reálny výpočet, koľko reálne stojí. Prišiel list na vládu, kde kraj 
žiadal 15 mil., vôbec to nezdôvodnil a vicepremiér odpovedal zhruba v tom štýle, že či 
chcú za prenájom štyroch telocviční a atletického oválu 15 mil. eur. Minimálne tu mal 
niekto prísť z kraja sa k tomuto bodu vyjadriť. A pán primátor, ak sa dnes schváli 
alternatíva 3, čo znamená zamietnutie EYOFu ako ste povedali, že 12 miliónov dáte na 
športoviská v priebehu štyroch rokov, alebo budete sa snažiť, ja som na to veľmi 
zvedavý a budem to veľmi pozorne sledovať, či sa v rozpočte každý rok nájdu 3 
milióny. Hej? Takto by tu boli športoviská, ktoré by tu ostali a boli by naisto. 
Predpokladám, že vy osobne nemáte chuť ísť do Bratislavy a zrejme ani oni na vás. Čo 
si tu budeme teraz klamať. Keď viete urobiť splnomocnenca kvôli EEI, ktorým je pán 
Burdiga a chodí do Bratislavy, tak ja veľmi rád s pánom Ihnátom, ako aj on prejavil 
záujem, sa staneme splnomocnencami strany mesta. Ako mnohí sa smejete, ale ja som 
takisto poslanec legitímne zvolený a napriek tomu, že som nebol to žiadnych 
štatutárnych  orgánov vyzývaný a dajte mi šancu a som ochotný samozrejme bezplatne 
byť týmto splnomocnencom a uvidíte výsledky. A čiže ktorý pôjde na rokovanie na 
úrovni predsedu vlády. Ja viem, že to znie pre niekoho smiešne, keď je niekto ochotný 
iný, či už predseda komisie športu, môže ísť on. Ja som povedal, že ja ochotný som. A 
kľudne nech sa smejú, koľko chcú.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, 3 odpovede na vaše 3 otázky. Ja 

naozaj nemám problém chodiť do Bratislavy vybavovať vecí. Robím to, beriem to ako 
svoju náplň, som tam pomaly každý týždeň, ja dokážem rokovať bez osobných emócií a 
dokážem byť vecný a vicepremiér tak isto, čiže tam ja nevidím žiaden problém. Ide nám 
o spoločnú vec, čiže tie poznámky sú podľa mňa úplne zbytočné. Čo sa týka Košického 
samosprávneho kraja, rokujeme spolu, diskutujeme, hľadáme riešenia, je našim 
spoločným cieľom pre mesto Košice vybudovať infraštruktúru. Ale s tým znie otázka, 
čo chceme, aby bolo na konci dňa, keď EYOF skončí 2021, v roku 2021, či chceme 
EYOF urobiť po telocvičniach tak ako sa to robilo pred dvadsiatimi rokmi v mestách, 
ktoré to organizovali alebo či chceme, aby na konci dňa sme tu mali vybudované naozaj 
plnohodnotné športoviská, ktoré budú slúžiť najbližších 20 rokov športovcom, oddielom 
a zväzom. Lebo ja si predstavujem, aby na konci dňa to nebolo len odrobená robota po 
rôznych telocvičniach s úrovňou spred 20 rokov, ale aby to bolo naozaj plnohodnotné 
podujatie, ktoré, o ktorom budeme my x-rokov rozprávať, lebo nám tu tie stánky to 
budú pripomínať a budú slúžiť. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Lörinc a pán 
poslanec Gibóda, pardon. Nech sa páči. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako sme bavili na 

komisii športu a aktívneho oddychu, kde boli predsa len 2 alternatívy, v zásade 1. 
alternatíva hovorí o tom, že ideme do vybudovania moderných športových stánkov, 2. 
alternatíva hovorila o tom, že ideme robiť s tou kapacitou, ktorú máme, ale budeme 
modernizovať. Viacerí sme sa zhodli, že najväčšia pridaná hodnota tohto podujatia je v 
tom, čo nám tu ostane, čiže v moderných športových stánkov, lebo tá infraštruktúra 
športová v meste Košice je dosť zanedbaná. Chcem zdôrazniť pre kolegov, že pre mňa 
je najschodnejšia momentálne alternatíva číslo 3. Treba sa do poslednej chvíle snažiť o 
to získať financovanie a organizovať toto podujatie, ale na druhej strane len tak, že bude 
pre mňa veľmi schodná je to, keď si povieme, že proste do toho neideme, lebo či 
budeme robiť alternatívu číslo 1 alebo 2, natrápime sa tak či tak, tie výdavky na 
organizovanie pôjdu a robiť niečo za čo sa budeme vo svete hanbiť, skutočne nestojí za 
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to, koľko to bude stáť na organizáciu a koľko ľuďom to zaberie času. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ja len doplním, že stretol som sa niekoľkokrát aj s pánom 

Siekelom, ktorý je predseda Slovenského olympijského výboru a je o všetkých týchto 
problémoch informovaný, viac-menej aj o všetkých rizikách a je pripravený aj na 
alternatívu, ak by sme rozhodli, že podujatie organizovať nechceme, samozrejme ho to 
bude mrzieť, ale tiež nechce dávať hlavu do oprátky a následne, keď dostane 
zúčtovania, aby sa ani olympijský zväz nehanbil. Čiže aj s ním sú tieto alternatívy viac-
menej odkomunikované. Nech sa páči pán poslanec Knap. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. 

Projekt EYOF, myslím, že každý sme za to, aby bol v rámci Košíc, ako ste správne 
povedali, že to financovanie je veľkým problémom. Tu sa vrátim k niečomu, čo sme, o 
čom sme už dnes rozprávali ako ušetriť peniaze, ako získať dôstojný stánok v meste 
Košice, aby nás to stálo čo najmenej. Riešenie tu bolo ponúknuté práve pánom 
Moškom, výstavby NTC multifunkčnej športovej haly, ktorá pokryje polovicu 
športových podujatí v sume 30 mil. eur. Keď chceme šetriť, prvýkrát máme platiť prvú 
splátku podľa Slovenského tenisového zväzu v roku 2021, o 2 roky, o 2 roky 1. splátka, 
potom tretia prvé 2 roky, že bol som na tom rokovaní, keď pán Moška hovoril tento 
prísľub, že prvé 2 roky prefinancujú oni, aby hala mohla fungovať. Otázka znie vlastne 
len, chcem alebo nechcem? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S tým financovaním to celkom tak nie je, ale nie je podstatné. 

Ešte nám tu uniká jedna zložka okrem financií a to je čas. EYOF treba zorganizovať za 
dva roky - za dva roky a cca 3 mesiace. Okrem toho, že sa to nedá urobiť bez peňazí, 
čas je náš nepriateľ. Už dnes v tých rizikách je pomenovaný aj čas. Čas sa dá čiastočne 
nahradiť peniazmi. Ale treba si povedať, my sme prijali kandidatúru v roku 2016. Ja 
som v úrade 2. mesiac, neurobilo sa veľa, potreboval som sa do tejto témy dostať, 
potreboval som absolvovať niekoľko rokovaní, ale ja som dostal len štós papierov bez 
toho, aby tu bolo niečo vykonané. Nie sú tu projekty. Nie sú tu rozpočty, ktoré by boli 
detailnejšie. Všetko je len hra obrázkov a letákov. Máme málo mesiacov na to, 25 
mesiacov, ak to zjednoduším, alebo 26 mesiacov, aby sme to zrealizovali. V tom 
materiáli zároveň vidíte aj časovú os. Je to veľmi na hrane. Ja som pripravený tomu 
odovzdať dušu. Ale odovzdať dušu a na konci toho obdobia sa hanbiť, to asi nechce 
nikto z nás. Nech sa páči, procedurálny pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, presne tak ako hovoríte, čas je náš 

nepriateľ. Ja som už sa pýtal na začiatku toho, či máme niečo s vládou dohodnuté, 
následne sme došli k tomu, že kolega Ihnát chce ísť do Bratislavy za vládou, kolega 
Djordjevič chce ísť jednať s vládou, pán Petrovčik vlastne to isté povedal, teraz aj 
kolega Lörinc to potvrdil, že áno musíme jednať s vládou. Ja fakt dávam druhýkrát 
procedurálny návrh. Je to jasné. Vybavme najprv peniaze a potom sa dohodnime, či to 
pustíme, či nie. Takže procedurálny návrh druhýkrát dávam, prerušme rokovanie 
v tomto bode, a vy vybavte to s vládou. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nerobme z toho cirkus. Prepáčte mi, dali ste taký 

istý návrh, neprešiel. Ja nevidím dôvod, aby sme o ňom rokovali. Naozaj neprešiel. Na 
čo to je dobré? Pán poslanec Knap, faktická. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som chcel len krátko. Práve Národný tenisový 
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zväz garantoval ukončenie výstavby na začiatku EYOF. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Keď pôjdem do Bratislavy budem si vyberať 

partnerov a pravdepodobne požiadam pána poslanca Lörinca ako predsedu komisie, 
ktorý dostal túto dôveru, aby tam bol pri týchto rokovaniach a verím, že bude 
prospešný. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Už v zásade veľa veci, čo som chcel 

povedať, sa tu povedalo. Tak chcel by som aspoň poďakovať pánovi Šulekovi za to, že 
spracoval celkom prehľadný materiál, veľa som sa z toho dozvedel a mňa tu trápia 
vlastne také, tak niekoľko vecí. Jednak dnes je 14. februára 2019 a podľa tej SWOT 
analýzy tam sú fakty tie termíny na hrane a ja neviem či som pesimista, či realista, ale 
mám taký dojem, že toto možno niekde v Japonsku by sme to stihli s Japoncami, ale 
neviem a asi podporím tú alternatívu číslo 1 do toho 7. marca rokovať, ale osobne si 
myslím, že keby sme tie peniaze dostali aj zajtra, ja by som proste na to nemal gule, aby 
som do toho projektu išiel, lebo uberie nám to veľmi veľa energie, teda nie mne, ale 
tomuto mestu a ľuďom, ktorí možno pracujú na iných veciach a na iných projektoch by 
boli potrební. A vadí mi to, že máme športoviská pri základných školách, o ktoré sa 
nevieme starať a nevieme na to nájsť peniaze, ale nemáme problém ísť do nejakých 
megalomanských a možno to teraz tak nepekne poviem aj potemkinovských projektov. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poslanec Gibóda, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, tak pán Špak chce, 

aby sme rokovali s vládou, o tom je presne tá alternatíva číslo 1, čiže neprerušujme toto 
rokovanie, schváľme alternatívu číslo 1 s tým, že v termíne do 7. 3. má byť nejaké 
rokovanie, respektíve má prebehnúť rokovanie s primátorom a predsedom vlády 
Slovenskej republiky. Pretože odpovedal nám síce podpredseda vlády Slovenskej 
republiky, ale odpovedal iba na jednu z položiek a tá položka je tých 12 mil. a čo je 
zaujímavé, mi tuná sa bavíme, tak ako povedal pán primátor, o ďaleko väčších 
finančných prostriedkoch. Pán poslanec Knap, keď sa nemýlim, stále spomína NTC. 
Doteraz nemáme informáciu, že by vláda schválila svojich 18 mil. na tento projekt. Keď 
sa tuná bavíme o tom, na čo ešte vláda nedala papier ako povedal pán Špak, tak vláda 
nedala papier na tom, že univerzity budú mať 25 mil. na rekonštrukciu internátov ako 
športovej dediny. Je tu oveľa viacej finančných prostriedkov, ktoré tu nalieta vzduchu a 
pokiaľ tieto nie sú za zabezpečené aj inými ministerstvami a teda celkovo vládou, tak je 
dosť pochabé ísť do tohto projektu. Zároveň pán primátor, pardon exprimátor Raši 
uvádza napr. vo svojom liste aj sponzoring vo výške 1.465.000. Otázka znie, ja som sa 
snažil zistiť, ale neprišiel som na to, kto má byť ten sponzor za 1.465.000. To znamená, 
že nie pán Djordjevič, tento projekt vznikol za pána Rašiho. Čiže je tuná oveľa viacej 
položiek, ktoré by zrazu príspevok mesta Košice z 8.650.000 mohli navýšiť na rádovo 
možno až 20 mil. a to sa nebavíme o tom, že môže dôjsť ku navyšovaniu cien stavieb, 
ku navyšovaniu cien z toho dôvodu, že potrebujeme urýchliť stavby atď., atď. Čiže 
pokiaľ podľa mňa vedenie mesta nemá záruky, že vláda v oveľa väčšej miere podporí 
tento projekt, tak treba sa fakt zamyslieť nad tým, či do neho chceme ísť a takto sa 
plašiť a tlačiť do niečoho, čo na konci možno nestihneme, alebo na konci dopadneme 
tak, ako sme dopadli pri EHMK, že sme dokončovali stavby už v čase konania EHMK, 
a teraz napríklad za to platíme pokutu. Takže je to korekcia, tak pardon. Čiže je to na 
vás, ja odporúčam, aby sme schválili alternatívu číslo 1. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Knap, faktická, nech sa páči, na 

pán Gibódu. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Chcel by som 

reagovať na pána námestníka Gibódu. Správna otázka, kto dá záruku. Záruku dostal 
Národný tenisový zväz  ako 51-percentný väčšinový akcionár, potvrdené pánom 
Moškom s tým, keďže halu bude prevádzkovať Národný tenisový zväz na svoje náklady 
a bude ju splácať ešte 10 rokov, sú zo zväzových peňazí. Môžte si to overiť priamo v 
Bratislave u neho. Sú to priamo jeho slová z rokovania, ktoré prebehli na mieste a 
potom aj na magistráte. Bol som tam prítomný. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Upresním. Tenisový zväz má schválené 3 mil., mesto Košice sa 

zaviazalo 3 mil. a štát sa zaviazal poskytnúť 9 mil., spolu je to 15. Ani štát a ani 
tenisový zväz nemá odsúhlasené žiadne memorandum, žiaden dokument v písomnej 
podobe a uznesenia, že bude reflektovať na dvojnásobné navýšenie smerom k 
tenisovému centru, ktoré namiesto 15 miliónov stojí 30. Taký dokument neexistuje. Je 
to snaha to vybaviť, ale dnes len rozprávajme o tom, čo je dohodnuté, 9 vláda, 3 zväz a 
3 mesto Košice, milióny plus, mínus. Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Lesňák, 
nech sa páči. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja ešte prakticky raz zopakujem to, čo som 

povedal v tom vloženom bode ohľadne NTC. Ekonomika šľape, medziročne vzrastajú 
alebo narastajú výnosy z podielových daní z fyzických osôb. Každý sa tu, mám pocit, že 
každý iba chce povedať ako sa to nedá. Skutočne ste už dokázali, že máte drive ako 
fungujúce Košice, keď ste sa zakusli do problému EEI, zrušili ste to hlava - nehlava a 
išli ste si tvrdo za svojim, ale z tohto vášho postoja, ktorý teraz vnímam, skutočne sa... 
si snažíte vydobyť pozíciu, že všade sú problém peniaze, termíny a limity. Pri tom, keď 
ste sa zaviazali v tej príručke fungujúce Košice do 100 dní, zrušiť EEI-čko, tam to 
problém nebol. Skúste aj tu sa takto zakusnúť do tohto problému, ísť do Bratislavy 
rokovať ako ste to už viackrát deklarovali a povedať nám, že je tu schodná cesta. Ja ako 
ekonóm, sú tu riziká, nehovorím, že to je bezrizikové, ale skutočne rast HDP 4,1 % na 
rok 2019, nárast podielových daní o 10 %, pôžičky od bánk do jedného percenta v rámci 
úverov - neviem čo nám viac treba a nie je to iba o športoviskách, ktoré tu ostanú a 
ktoré neodídu ako cirkus, ale je to aj o zrekonštruovaných študentských domovov na 
Jedlíkovej 11 blokov. Takže stane atraktívnejšia aj vysoká škola, ktorej tieto internáty 
patria. Môžme sa stať zároveň nie len mesto športu už aj na papieri, ale môžme sa stať 
aj študentským mestom, keď tu príde viac ľudí študovať z okolia Košíc. Toľko som 
chcel k tomu všetkému povedať, ale skutočne ukončím to takým všeobecným. Kde je 
vôľa, tam je cesta. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, faktická.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja zareagujem presne na to 

posledné, čo ste povedali, pán poslanec Lesňák. Študentským mestom internáty? 
Neviem či ste práve teraz navrhli, aby mesto Košice prefinancovalo rekonštrukciu 
internátov v sume 25 mil. eur? Ja sa iba pýtam, lebo nerozumiem tomu. A to, že rastie 
ekonomika o 4 %? To nemá s mestom nič spoločné. Takže my sa musíme prikrývať tým 
na čo máme a keď nemáme tie príjmy vydokladované, že budú, tak by bolo dosť 
pochabé sa do toho vrhnúť po hlave. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som si  zákonnému prečítal materiál. Len zopakujem pár 

vecí. EYOF je multišportovým olympijským podujatím európskeho charakteru pre 
mládež vo veku od 14 do 18 rokov. Vážení, ktorí máme deti v tomto veku vieme, že 
dostať ich na športovisko je podstatne väčší problém ako dostať ich od počítača, 
telefónu a ostatných neduhov, ja to tak troška nazvem. To znamená, ja mám pocit taký, 
že my v Košiciach nemáme infraštruktúru. Súťažiť sa má v desiatich olympijských 
športov a to v troch kolektívnych: basketbal, hádzaná a volejbal a siedmych 
individuálnych športoch: atletika, cyklistika, gymnastika, džudo, plávanie, tenis a 
triatlon. Vážení, ja som si len tuná z pár minút napísal pár mien Žirková, Kužmová, 
Schmiedlová, sestry Velďáková, Volko, ale môžem pokračovať ďalej pán Hamšík, 
Vlhová, Sagan. Čo chceme talenty sledovať len v telke do budúcna? To znamená, 
pokiaľ my deťom nevytvoríme zázemie a mládeži nevytvoríme zázemie, budeme môcť 
fandiť tak akurát v telke. Pre mňa je dôležité to, mali sme problémy pri EHMK 2013, 
2016 Európske mesto športu dopadlo ako dopadlo, ale po Európskom meste kultúry tu 
zostala aspoň infraštruktúra. V atletike, keď chceme robiť majstrovstva východného 
Slovenska zimné, môžme si vybrať 230 km Banská Bystrica najbližšia hala alebo je 
bližšie 110 km Nyíregyháza. Vážení, toto je nosné, atletika a ostatné športy. Takže ja by 
som bol za to, skúsme urobiť všetko pre to a čo sa dá a nevzdávajme sa zatiaľ. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže ja by som pokračoval tam, kde Fero skončil. Skúsme urobiť 

všetko pre to, čo sa dá. A tu by sme si mali stanoviť, že čo sa dá a kde je tá hranica, 
kedy už nie. Hry, takéto hry sa zvyknú organizovať aj ako regionálne. Hovorím  o tom 
preto, že aj Košický samosprávny kraj sa má podieľať na 15,5 mil. - sa má podieľať na 
týchto hrách. Samozrejme, že majú záujem aj iní si postaviť tenisovú halu, športové 
ihrisko atď., čiže tu bude tlak z kraja na to, aby aj inde sa vytvorili podmienky pre šport. 
Čiže máme s kým súťažiť. No a takto, niekto hovorí, že ekonomika šľape a iní hovoria, 
že Volkswagen znižuje výrobu a iní hovoria, že je otázka času, kedy šľapať prestane. A 
my ako zodpovední hospodári sa musíme pripraviť aj na to, že nie každý deň bude 
slnečno, že môže prísť snehová kalamita, a postaviť stavbu s tou podmienkou, že zima 
bude veľmi mierna a leto bude suché, lebo že ináč to nevyjde, to je taká dosť slabá 
útecha. Ja si myslím, ja budem hlasovať za tú jedničku, ale ja by som ju precizoval, že 
8. 3. do 12:00 hod. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin s faktickou, aj pán poslanec Djordjevič, 

nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, pán primátor, teraz by som chcel z 

hľadiska toho, že tu nie je nič v bufete, vieme zabezpečiť nejaké občerstvenie? Ja si aj 
kúpim, ale nie je tu nič otvorené. Je 18:00 hod. Rátam, že môžme tu do 9-tej. Nemám 
problém, len skúsme zabezpečiť aspoň nejaké malé občerstvenie. Ďakujem pekne. 

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

Djordjevič.  
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Poviem aj ten druhý pohľad, aj to 
negatívum. V alternatíve, ktorá by bola hanbou pre Košice, nechcem mať prsty ani ja. 
To znamená, tie športoviská, ktoré máme v súčasnosti, sem doniesť športovcov len 
preto, aby sme ako organizovali tieto hry, je zbytočné a v podstate nikto tu nehovoril o 
pridanej hodnote, ak by boli hry na úrovni, že sa tu vystriedajú športovci z rôznych 
krajín, ktorí môžu aj prísť študovať do Košíc keď uvidia aké sme krásne mesto atď. 
Čiže je tu potrebné, z môjho pohľadu, definitívne určiť cieľovú cenu, ktorú pôjdete 
vyjednávať. To znamená, na základe odborníkov zostaviť tím, určiť cenu, deklarovať ju, 
pán Ihnát sa to dozvie z Korzára, aj ja, jednoducho oznámiť nám to, nevadí, beriem to. 
Určte si cenu, choďte za tým. Nedá sa? Budem stáť za vami, ale urobte niečo preto. 
Preto alternatíva 1 z môjho pohľadu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Bolo tu už spomínané Európske 

hlavné mesto kultúry. Pred podobným rozhodnutím stál poslanecký zbor takto 
začiatkom roka 2011, kedy sme uspeli vo výbere na Európske hlavné mesto kultúry. 
Prebehli nejaké súťaže, kde by ktorá lokality ako mali byť a zrazu sa zistilo, že je 
minimum projektov alebo žiadne, je treba všetko pripraviť, postaviť a bol podobný čas, 
pretože mali sme na to rok 2011, 12. Bola to veľká výzva. Vtedy padlo rozhodnutie, že 
do toho ideme. Vtedy sa nedalo vrátiť, pretože žiadne iné mesto na Slovensku by to 
nezískalo, ale nejako sa to zvládlo s odretými ušami, ale zvládlo. Dokonca naša 
dvojička Marseille, pretože sú stále 2 mestá, jedno bývalého východného, jedno 
západného bloku, končili mnohé projekty po nás, fyzicky po nás. Takže neboli sme až 
takí zlí, aj keď sme ich končili v roku, kedy sme boli EHMK. Podobne, keď sa získali 
prostriedky z nevyčerpaných zdrojov projektu filiálka v Bratislave na električky a trate 
bez ohľadu na to ako to prebiehalo, tiež sme mali na krku Damoklov meč a museli sme 
sa rozhodnúť, či do toho ideme. Všetky tieto investície, ktoré boli vybudované, či už 
majú chyby, nemajú chyby atd., nechcem sa o tom baviť, ostanú v tomto meste a budú 
tu. Samozrejme podobne je to aj dnes a teraz si to budeme musieť povedať, či ideme do 
toho, s akým rizikom a dokedy, lebo mali ste pravdu, pán primátor, čas je náš nepriateľ, 
čas vie niečo nahradiť, ale nenahradí všetko. A keďže dnes je príprava v podstate 
takmer nulová, tak isto do nejakého času možno do toho 8. marca, budeme musieť 
vedieť rozhodnúť, či do toho ideme, za akých podmienok, pretože treba okamžite začať 
prípravu takmer od nuly. Takže áno, ak by sme išli do toho, že ešte zvážime ten termín, 
tak fakt čo najkratší, pretože každý týždeň hrá proti nám. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tá diskusia je práve preto, aby sme si zladili  

názor. Platí to, čo som povedal. Ja naozaj chcem, ale musí byť spoločné rozhodnutie. 
Pán poslanec Gibóda má procedurálny návrh. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, keď 

pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia o alternatívach 1, 2 a 3, tak predkladám 
tento procedurálny návrh, budeme postupovať podľa týchto alternatív od jednotky až po 
trojku a v prípade, ak nejakú alternatívu schválime, tak už o ďalších hlasovať, 
nadpolovičnou väčšinou, tak už o ďalších hlasovať nebudeme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte o tomto procesnom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 63 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. Nasleduje pán poslanec Lesňák, 

nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ja som zabudol ešte jeden dôvetok, že pokiaľ skutočne zložíme 

zbrane takpovediac bez boja a vzdáme sa tejto kandidatúry, to bude mať podľa môjho 
osobného názoru, dopad nielen mesto Košice do budúcna pri uchádzaní sa hocijaké 
kultúrne a športové akcie, ale na kraj a dovolím si povedať, že na všetky mestá na 
Slovensku. Sme druhou najväčšou metropolou, sme metropolou východného Slovenska 
a pokiaľ to nebudeme schopní my pripraviť a tento projekt zrealizovať, potom zahatáme 
cestu ešte oveľa menším samosprávam ku niečomu podobnému, čo oni by mali môcť vo 
svojich silách usporiadať v rámci Európy, prípadne v rámci svetových šampionátov. 
Takže pri hlasovaní majte kolegovia, kolegyne, na zreteli aj túto poznámku. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, pán poslanec Knap, s reakciou na pána 

Lesňáka.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. No ešte faktická poznámka. Pán Lesňák, jednu 

vec som zabudol. Ak si dáme termín do 7., to znamená, zvoláme už dopredu na 8. 
zastupiteľstvo alebo ako? Lebo nejako by sme to mali potom uzatvoriť. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dobrá pripomienka. Môžme si to aj odhlasovať. 

Pán poslanec Knap, nech sa páči. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Naše úsilie 

všetkých je, aby ten šport sa pozdvihol v meste Košice a myslím, že to je cieľom 
nezažiť žiadnu hanbu, že nezorganizujeme nejaké športové podujatie ako EYOF 2021. 
Aj preto je naše úsilie postaviť halu a spustiť EYOF, keďže spolu súvisia a dôvod je 
podľa mňa jednoznačný. Ten šport treba postaviť konečne na nohy a z toho dôvodu, že 
nás oslovili zástupcovia športových klubov, aby sme bojovali za to nech EYOF ako 
podujatie sa uskutoční a nech sa postaví, čo najviac športovísk v meste Košice, ktoré 
nám tak chýbajú. Takže myslím si, že tá myšlienka je spoločná, len nevzdávať to a 
spoločným úsilím všetkých poslancov, nie aby sme jedni bojovali proti druhým, ale 
spolu zatiahli. Ďakujem pekne. 

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

Gibóda. Prosím, počúvajme pozorne. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja si osvojujem tak isto ako aj 

pán primátor návrh, ktorý predložil pán Jakubov, a preto doplníme alternatívu číslo 1 na 
záver: bezodkladne informovať poslancov MZ na mimoriadnom rokovaní mestského 
zastupiteľstva 8. 3. 2019.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím pán poslanec, to nebol síce procedurálny, 

ale ako diskusia, dobre. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu k tejto veci. Verím, že si 
osvojíte alternatívu 1. Ja nie som človek, ktorý sa vzdáva bez boja, tak ako tuná bolo 
povedané, mojím cieľom je, aby sme to uskutočnili. Čiže ešte pán poslanec musí 
podpísať uznesenie, tak to ešte trochu predlžujem, teda budem rád, keď sa nám podarí 
získať dodatočné zdroje. Nech sa páči, návrhová komisia. Návrhová komisia, nech sa 
páči. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o finančnom 
a organizačnom zabezpečení Európskeho olympijského festivalu mládeže - Košice 2021 
a žiada primátora, aby inicioval rokovania na úrovni predsedu vlády Slovenskej 
republiky s cieľom poskytnutia finančných prostriedkov potrebných na dofinancovanie 
aktivít smerujúcich k zabezpečeniu konania Európskeho olympijského festivalu 
mládeže - Košice 2021 s termínom do 7. 3. 2019 a o výsledku rokovania bezodkladne 
informovať poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaní MZ 8. 3. 2019.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Prosím hlasujme od tejto prvej alternatíve. 
 
Hlasovanie č. 64 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. To znamená, uznesenie bolo prijaté. Oznamujem 

vám, že 8. marca bude neplánované zastupiteľstvo.  
- - - 

 
Bod č. 17 
Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade  
 
p. Polaček, primátor mesta: Posunieme sa ďalej. Verím, že už pôjde rýchlo, aj s úctou k 

všetkým, ktorí sú hladní. Snáď to dáme do pol hodinky. Takže bod 17: Návrh na 
delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade. Otváram k tomuto 
bodu diskusiu. Nech sa páči. Uzatvára diskusiu v tomto bode. Poprosím návrhovú 
komisiu, aby prečítala návrh. 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov a § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 596 z roku 2003 Zb. 
zákonov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po A) odvoláva pani MUDr. Renátu 
Lenartovú, PhD. z Mestskej školskej rady; po B) deleguje do Mestskej školskej rady 
pani Mgr. Luciu Gurbáľovú.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 65 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 18 
Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 18: Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Nech sa páči. Otváram 
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k bodu diskusiu. Nech sa páči pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám 1 návrh. Týka sa to Základnej 

školy v mestskej časti Šaca, kde sme sa a zároveň sa ospravedlňujem za našu mestskú 
časť, nedodali sme mená, a preto mesto Košice tam navrhlo kandidátov, resp. zástupcov 
z odboru školstva a ja mám návrh, prečítam ho, pozmeňujúci návrh k návrhu na zmeny 
zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Košice v znení: v prílohe číslo 2 v časti základné školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice poradové číslo 22 Základná škola 
Mládežnícka 3, Košice - Šaca sa za zástupcu zriaďovateľa Ing. Róbert Grega oddelenie 
OŠ nahrádza Ing. Daniel Petrik ml., poslanec Mestskej časti Košice - Šaca a za zástupcu 
zriaďovateľa Mgr. Marián Švekuš, OŠ nahrádza Ing. Tomáš Havrila, poslanec Mestskej 
časti Košice - Šaca. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže, aj ja mám nejaké zmeny a doplnky. Týka sa to 

jazerských materských škôl a miestnych poslancov, keďže v minulosti týchto poslancov 
sme schvaľovali v miestnom zastupiteľstve cez uznesenie, takže to bolo troška teraz u 
nás komplikovanejšie, takže návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
bude znieť: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušnej platnej legislatíve 
deleguje do rady školy Materská škola Jenisejská 24, Košice pani Dr. Luciu Kleinovou, 
ktorá nahrádza pôvodne uvedenú pani Dr. Annu Jenčovú. Potom je tu ďalší návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušnej platnej legislatívy 
deleguje do rady školy na Základnej umeleckej školy Irkutská 1 v Košiciach pána Bc. 
Michala Slivku a pani MVDr. Annu Jenčovú, ktorí nahrádzajú pôvodne uvedených Ing. 
Ivana Šramka a Ing. Martina Oravca. A potom je tu ešte 3. návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušnej platnej legislatívy deleguje do rady školy 
Materská škola Azovská Ing. Mgr. Lenku Kovačevičovú, ktorá nahrádza pôvodne 
uvedené Ing. Danu Šťastnú. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko, nech sa páči.  
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Na 

základe rokovanie mestskej časti Sever, ktoré boli ukončené len tesne, keď sa 
odovzdávalo ukončoval materiál, dohodli sa ešte 2 zmeny, ktoré nie sú zapracované v 
tomto materiáli a sú prerokované s oddelením školstva. Predkladám návrh Mestskému 
zastupiteľstvu v Košiciach schvaľuje zmeny v prílohe číslo 2 poradové číslo 10 ZŠ 
Hroncova 23, Košice zmena namiesto Monika Kokošková za mestskú časť delegovať 
Mgr. Marcela Vrchotu za mestské zastupiteľstvo a za b) poradové číslo 40 Materská 
škola Polianska 4, Košice zmena namiesto Ing. Matúš Ondro za oddelenie školstva 
delegovať Ing. Milan Baranik za mestskú časť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pán poslanec Petrovčik, nasleduje pán 

poslanec Djordjevič.  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by rád som dal pozmeňovací návrh k bodu číslo 18 

Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v prílohe číslo 2 - po a) nominácií zástupcov 
zriaďovateľa Základnej škole a Materskej školy Masarykova 19/A, Košice ruší 
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nomináciu MUDr. Pavla Priestera a na jeho miesto nominuje Ing. Evou Hulmenčíkovú 
a po b) nominácií zástupcov zriaďovateľa v Základnej škole Park Angelinum 8, Košice 
ruším nomináciu Ing. Zoltána Hanesa na jeho miesto nominuje Petra Gacíka. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Zatiaľ máme 4 pozmeňujúce návrhy. Nech sa 

páči pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Aj napriek tomu, že som písomne 

a v riadnom termíne prejavil záujem o členstvo v rade školy Základná škola Laca 
Novomeského, Ladislava Novomeského, pardon, 2, v predloženom materiáli moje 
meno nefiguruje. Neviem, aký bol kľúč použitý, ale sú tam aj dvaja poslanci z iných 
mestských častí. Bývam na vedľajšej ulici a v tomto volebnom obvode som do 
miestneho zastupiteľstva získal 1159 hlasov. Toľko hlasov nemal nikto od vzniku 
Staromestskej samosprávy, teda od roku 1999. Prepáčte, ale kto by tam mal byť, ak nie 
ja? Bol by som rád, ak by niekto z poslancov mimo mestskej časti, našej teda Starého 
mesta sa vzdal svojho záujmu o členstvo v rade školy, za čo mu budem veľmi vďačný.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, asi procedurálny nemáte, len 

diskusia, všakže? Nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Som sa pomýlila. Ďakujem. Týka sa to mňa a pána Schwarcza. 

Ja som už vravela aj pánovi Djordjevičovi, že nemám problém sa vzdať, vzdať miesta 
zástupcu v tejto rade školy Laca Novomeského. Keď som písala mail na oddelenie 
školstva, tak vlastne bolo asi v takom duchu, že ak tento stav nebude naplnený, tak som 
prejavila záujem byť aj v tejto škole. Čiže ja som si už pripravila dopredu nejaký 
pozmeňujúci návrh, uvidíme, či prejde. Prečítam ho: Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach schvaľuje pozmeňujúci návrh k návrhu na zmeny zástupcov zriaďovateľa v 
radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v znení: v 
prílohe číslo 2 v časti základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 
poradové číslo 18 zariadenie Základná škola Laca Novomeského 2, Košice - Staré 
Mesto sa za zástupcu zriaďovateľa Ing. Lucia Iľaščíková, PhD. nahrádza zástupca 
zriaďovateľa Michal Djordjevič. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Petrovčik.  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som rád tak isto povedal ešte jeden pozmeňovaci 

návrh. Rady školy vlastne v riadku príloha číslo 2 riadok 18 Základná škola Laca 
Novomestského 2, navrhujem na miesto kde sa chce vzdať pani Lucia Iľaščíková, JUDr. 
Martina Balčíka. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vážený pán starosta Petrovčik, vážené mestské zastupiteľstvo. 

Evidentne ide o pripravený krok voči mojej osobe, silou mocou ma tam nechcete, a 
preto som vám, pán starosta, dal šancu v predchádzajúcej rozprave som sa veľmi 
striedmo zmieňoval o situácii ako sa obsadzovala rada školy. Pán primátor, hovorím k 
veci, rozprávam k radám školy, nechce.. neskúšajte ma, buďte taký dobrý prerušovať. Ja 
hovorím o rade školy. Kľúč na obsadzovanie rád školy nebol magistrátom zaslaný, tzn., 
že konkrétne pán Petrovčik aj na ZŠ Masarykova, aj na ZŠ Park Angelinum nominoval 
ľudí proti bez toho, aby ich upovedomil a bez toho, aby dal vedieť ostatným nezávislým 
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poslancom. To, že teraz zmení pani Humelčíkovú a pána Gacíka bolo až na základe 
môjho emailu, kde som sa informoval či ostatní poslanci boli informovaní. Neviem o čo 
tu ide, asi zbytočne budem spomínať, že pán Petrovčik údajne loboval za pani riaditeľku 
deň pred voľbami, samozrejme, že z členov rady školy tu teraz nikto nie je. Nechcel 
som to ani rozoberať. Dúfam pán Schwarcz, keď ma počujete, že by ste bol ochotný ako 
štvrtý reagovať na môj návrh, lebo pani Iľaščíková tam od septembra bude mať, bude 
mať svoje dieťa. Ste v 8 radách školy, nerád by som rozvádzal niektoré záležitosti, 
vieme sa tu dohodnúť. Neidem tam robiť žiaden rozvrat, legitímne tam patrím, môže sa 
postaviť niekto na hlavu, ale tu čo robíte vy, pán Petrovčik, pán starosta, chcete 
sprivatizovať rady školy, neviem za akým účelom, neviem o čo vám ide. Vy sa vzdajte, 
keď tam nechcete byť, keď som pre vás problém. Pred 3 týždňami ste mi hovoril, že 
nepôjdete ani do jednej rady školy, napísal ste sa do troch rád škôl, do všetkých 
staromestských. Neviem o čo vám ide a buďte tak dobrý, neveďme tu vojnu kvôli 
členstvu v rade školy, ktoré ani platené nie je, ale dajte šancu aj mojim voličom, teda 
tým rodičom, ktorí nosia deti do školy, aby tam mali poslanca zo Starého mesta a nie z 
Kavečian. Buďme takí dobrí. Nevyhrocujte tú situáciu. Teda mám čítať, pán primátor, 
svoj pozmeňujúci návrh alebo stačí, keď odovzdám návrhovej komisii?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Musíte ho prečítať. Prosím, urobte tak. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak sekundičku. Samozrejme, že ja som bol pripravený, lebo 

vidím, že tu je už niečo neuveriteľné. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Djordjevič, dám zatiaľ faktickú nech povie pani Iľaščíková a 

ja vám dám slovo ešte. Nech sa páči, pani Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Môj návrh 

vyšiel z diskusie s pánom Djordjevičom. Nemám záujem sa vzdať, ale v prospech toho, 
aby sa možno ukľudnila situácia, som bola ochotná stiahnuť svoj návrh. Čiže ak pán 
Petrovčik už moje slová vzal tak, že sa úplne vzdávam, ja som vzdala aj môj 
pozmeňujúci návrh súvisel s pánom Djordjevičom. Ak by neprešiel, tak ja som to brala 
tak, že ostavám tak ako som bola nominovaná, ale ak už nastala nejaká iná zmena, tak 
beriem aj to. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, zapotiť ešte pána poslanca Djordjeviča, 

som mu zobral slovo, nech prečíta svoj návrh.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja veľmi nerád mám ak svoje meno čítam, lebo nie som narcis, 

ale budem to musieť. Pozmeňujúci návrh, návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v 
radách školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, 
spracovateľ: Michal Djordjevič, dátum zasadnutia: 14. február 2019. Návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje pozmeňujúci návrh k návrhu 
na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách školy a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v znení: v prílohe číslo 2 v časti základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice poradové číslo 18 zariadenie: 
Základná škola Laca Novomeského 2, Košice - Mestská časť Staré Mesto sa na 
zástupcu zriaďovateľa PhDr. Róbert Schwarcz nahrádza zástupca zriaďovateľa Michal 
Djordjevič.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú 
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komisiu, aby postupne predložené návrhy prečítala.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, takže začneme tými 

pozmeňujúcimi návrhmi. Prvý prišiel pani poslankyne Iľaščíkovej: „Mestské 
zastupiteľstvo Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh k návrhu na zástupcov zriaďovateľa 
v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v znení 
v prílohe číslo 2 v časti základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 
poradové číslo 22 Základná škola Mládežnícka 3, Košice - Šaca sa za zástupcu 
zriaďovateľa volí, teda za zriaďovateľa Ing. Róbert Grega, OŠ nahrádza Ing. Daniel 
Petrik ml., poslanec Mestskej časti Košice - Šaca a za zástupcu zriaďovateľa Mgr. 
Marián Švekuš, OŠ nahrádza Ing. Tomáš Havrila, poslanec Mestskej časti Košice - 
Šaca.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte o predloženom návrhu. Nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie č. 66 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Návrhová komisia, prosím, predložte 

ďalší návrh poslanca. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší predložený návrh od pani 

poslankyne Kovačevičovej: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušnej 
platnej legislatívy deleguje do rady školy MŠ Jenisejská 24, Košice Luciu Kleinovú, 
ktorá nahrádza pôvodne uvedenú Annu Jenčovú.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pani poslankyne 

Kovačevičovej. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 67 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, návrhová komisia môžte pokračovať. Uznesenie 

bolo prijaté.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh pani poslankyne: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušnej platnej legislatívy deleguje do rade školy 
ZUŠ Irkutská 1 v Košiciach Michala Slivku a MUDr. Annu Jenčovú, ktorá nahrádza 
pôvodne uvedených Ivana Šramka a Martina Oravca.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme na návrh návrhovej komisie o návrhu 

pani poslankyne Kovačevičovej. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 68 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, 

návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže tretí návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušne platnej legislatívy deleguje do rady MŠ 
Azovská Lenku Kovačevičovú, ktorá nahrádza pôvodne uvedenú Danu Šťastnú.“  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, hlasujeme o návrhu pani poslankyne Kovačevičovej, 

nech sa páči.  
 
Hlasovanie č. 69 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Návrhová komisia môžte 

pokračovať.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh je od pána 

poslanca Filipka. Návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje 
zmeny v prílohe číslo 2 po a) poradové číslo 10 ZŠ Hroncova 23, Košice zmena 
namiesto Monika Kokošková, MČ delegovať Mgr. Marcel Vrchota, MZ; po b) 
poradové číslo 40 Materská škola Polianska 4, Košice zmena namiesto Ing. Matúša 
Ondru, OŠ delegovať Ing. Milana Baranika, MČ.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte, prosím, o návrhu pána poslanca 

Filipka, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 70 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, môžte pokračovať. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňovací návrh pána poslanca 

Petrovčika: „Návrh na zmenu zástupcu zriaďovateľa v radách škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v prílohe číslo 2 za a) v nominácii 
zástupcu zriaďovateľa v ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice ruší nomináciou Pavla 
Priestera a na jeho miesto nominuje Evu Hulmenčíkovú; za b) v nominácii zástupcov 
zriaďovateľa ZŠ park Angelinum 8, Košice ruší nomináciu Zoltána Hanesa a na jeho 
miesto nominuje Petra Gracika.“ Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Petrovčika, 

nech sa páči.  
 
Hlasovanie č. 71 - za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Návrhová komisia, nech sa páči, môžte 

pokračovať. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh od pani poslankyne 

Iľaščíkovej: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje pozmeňujúci návrh 
k návrhu na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v znení v prílohe číslo 2 v časti základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice poradové číslo 18 zariadenie: ZŠ Laca 
Novomeského 2, Košice - Staré Mesto sa za zástupcu zriaďovateľa Ing. Lucia 
Iľaščíková nahrádza zástupca zriaďovateľa Michal Djordjevič.“ To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pani poslankyni Iľaščíkovej. 
 
Hlasovanie č. 72 - za: 19, proti: 2, zdržali sa: 15 
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p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Áno. Nech sa páči, návrhová komisia 

môžte pokračovať. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tým pádom, toto nemôžem prečítať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia, potrebujete sa poradiť? 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, potrebujeme sa poradiť.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Minúta. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Minútu si prosíme. O ďalších 

pozmeňujúcich návrhoch už nebudeme hlasovať, lebo sa vylučujú a pán Djordjevič 
stiahol svoj návrh. Čiže ešte pôvodný návrh uznesenia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov a § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
číslo 596 z roku 2003 Zb. o štátnej správe školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po A) odvoláva 
delegovaných zástupcov mesta Košice v radách škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice podľa prílohy číslo 1; po B) deleguje 
zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Košice podľa prílohy číslo 2 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme o celkovom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 73 - za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 19 
Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej 
na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší 
 
p. Polaček, primátor mesta: Posunieme sa k bodu číslo 19. Prosím kolega, vydržte ešte 20 

minút, snáď to do siedmej stihneme. Bod číslo 19 Schválenie spolufinancovania 
projektu základných škôl zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci operačného 
programu Ľudské zdroje na základe výzvy, zameranej na zvýšenie inkluzívnosti 
vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší. Otváram diskusiu, nech sa páči, 
materiál ste mali predložený. Ak diskusia nie je, uzatváram rozpravu, poprosím 
návrhovú komisiu, bod číslo 19.  

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

§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
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predpisov schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5 % celkových 
oprávnených výdavkov, to je 40 250,70 eur na zabezpečenie zdrojov spolufinancovania 
projektov ZŠ Bernolákova 16, Košice, ZŠ Drábova 3, Košice, ZŠ Jozefa Urbana 
Jenisejská 22, Košice, ZŠ Mateja Lechkého Jána Pavla II. číslo 1, Košice, ZŠ Park 
Angelinum 8, Košice. Uvedené základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Košice predložia žiadosti o NFP v rámci operačného programu ľudské zdroje na 
základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 
inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1–02 v Základnej škole úspešnejší 
II.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pekne prosím, hlasujme o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 74 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 20 
Návrh na zaradenie Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasti Základnej 
školy, Gemerská 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky  
 
p. Polaček, primátor mesta: Posunieme sa k bodu číslo 20 - Návrh na zaradenie Centra 

voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasti Základnej školy, Gemerská 2, Košice do 
siete škôl školských zariadení Slovenskej republiky. Nech sa páči, otváram k bodu 
rozpravu. V prípade, že do rozpravy sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu. Nech sa 
páči, návrhová komisia k bodu číslo 20 návrh na uznesenie. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 596 z roku 2003 Zb. 
zákonov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 
z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, schvaľuje návrh na 
zaradenie Centra voľného času Gemerská 2, Košice ako súčasti Základnej školy 
Gemerská 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme o návrhu. 
 
Hlasovanie č. 75 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 21 
Návrh na zaradenie Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej 
školy, Park Angelinum 8, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky 
 
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 21 - Návrh na zaradenie Jazykovej školy, Park 

Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice do siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Otváram rozpravu. V prípade, že sa do 
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rozpravy nikto nehlási, ukončujem rozpravu. Nech sa páči, návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 6 ods. 2 písm. s) zákona č. 596 z roku 2003 o štátnej správe v školskej  
a o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401, 1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh na zaradenie Jazykovej 
školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, 
Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 76 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 22 
Zriadenie vecného bremena, práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Letná, Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 22 - Zriadenie vecného bremena, práva uloženia, 

údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica 
Letná, Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, katastrálny úrad Letná, 
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Nech sa páči, otváram 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zriadenie vecného bremena, práva 
uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sieti, pre stavbu „Vodovod a kanalizácia 
– ulica Letná, Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, 
špecifikovaných v prílohe číslo 1, v rozsahu 6935 m², za jednorazovú finančnú náhradu 
vo výške 77 602,65 eur, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., 
Komenského č. 50, Košice, IČO: 36 570 460.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 77 - za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 23 
Predlženie doby nájmu na pozemky v k. ú. Furča pre Evanjelickú cirkev augsburského 
vyznanie na Slovensku z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 23 - Predlženie doby nájmu na pozemky v katastrálnom 

území Furča pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku z dôvodu 
hodného, hodných osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, 
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pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi krátko, tento materiál sme 

mali na rokovaní majetkovej komisie, bol som sa pozrieť na danom mieste, majetková 
komisia k tomu prijala uznesenie, kde odporúča doplniť nájomnú zmluvu v čl. 7 
o podmienky nájmu, o povinnosť nájomcu zabezpečiť kosenie pozemkov, ktoré sú 
predmetom nájmu aspoň 5-krát ročne počas kalendárneho roka, a zabezpečiť trvalý 
prístup pre verejnosť na multifunkčné ihrisko, ktoré v podstate, za peniaze, myslím 
úradu vlády, nechalo zhotoviť mesto Košice. Dohodli sme sa s pánom riaditeľom, ja 
nebudem predkladať osobitne návrh na uznesenie, že si to osvojí, a že to zapracuje do, 
zapracuje do nájomnej zmluvy. Ide o symbolické nájomné za jedno euro, ale myslím si, 
že bolo by dobré, ak by sa starali o ten areál celý, a aby ho kosili, teda v rozsahu tých 
pozemkov, ktoré majú v nájme, a čo sa týka, riešili sme aj vlastne to oplotenie a stav 
oplotenia, plus takú skutočnosť, že odkedy je tam to multifunkčné ihrisko, je tam síce 
vybudovaný vchod pre verejnosť, ale ľudia lezú cez plot. Sme Európske hlavné mesto 
športu, a keď si chce ísť verejnosť zašportovať na multifunkčné ihrisko lezie cez šport. 
Ja som v tejto veci oslovil aj úrad Košického samosprávneho kraja, ktorému tento plot, 
vlastne k budove patrí, aj s pánom starostom Andrejčákom, sme sa nejako dohodli, že to 
vyriešime k spokojnosti. Tak len toľko, taká informácia. Ďakujem za slovo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Medzitým len oznamujem, Vlhová 

je majsterkou sveta v obrovskom slalome. Ďakujem pekne. Upozorňujem pri hlasovaní, 
predtým, ako ho návrhová komisia prednesie, že je potrebná trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov, nakoľko sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči, 
návrhová komisia. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ja by som chcel predložiť predsa len 

pozmeňujúci návrh... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia, prosím, už bola rozprava uzavretá. Prosím, 

prečítajme návrh uznesenia.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Máme totižto problém, návrh uznesenia je 

spracovaný tak, že je tam uvedené katastrálne územie Terasa.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ak bude uznesenie nie správne, proste, čo teraz... chyba v písaní 

sa dá opraviť.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schvaľuje predĺženie doby nájmu podľa zmluvy 2015001453 
v znení dodatku zo dňa 13. apríla 2018. Prenájom pozemkov registra C katastra 
nehnuteľností v katastrálnom území Furča, vedené na LV číslo 1 a to pozemok 
parc. č. 3060/11 o výmere 3015 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria; 
3060/17 o výmere 610 m², zastavané plochy a nádvoria; 3060/18, 240 m², druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria. Doba nájmu určitá do roku 2030; cena za 
prenájom jedno euro za rok za celý predmet nájmu; účel nájmu - realizácia projektu 
detského ihriska pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Košický 
seniorát, Vyšná Kamenica 41, 044 46 Košice, IČO: 35569794, z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, ktorým je realizácia projektu detského ihriska z externých 
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finančných prostriedkov, stavbou bude mať verejný charakter, bude slúžiť potrebám 
obyvateľov mesta.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Názov katastrálneho územia sa dá opraviť, čiže 

hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie č. 78 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 24 
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Železiarne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
Národnú diaľničnú spoločnosť a. s., za účelom realizácie stavby rýchlostnej cesty R2 
Šaca – Košické Oľšany  
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 24 - Prenájom časti pozemkov v katastrálnom území 

Železiarne, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre Národnú diaľničnú spoločnosť 
a.s., za účelom realizácie stavby rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany. Otváram 
diskusiu, nech sa páči. Ak nie, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu aby 
predložila návrh.  

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

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schvaľuje prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu 
o celkovej výmere 12120 m² v katastrálnom území Železiarne, LV číslo 1, pre účel: 
majetkovo–právne usporiadanie pozemkov pre ich dočasný záber pri realizácii stavby 
rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany. Doba nájmu určitá odo dňa protokolárneho 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa protokolárneho odovzdania 
stavebného objektu. Cena za prenájom 50 746,44 eur za rok, za celý predmet nájmu, pre 
Národnú diaľničnú spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 
35919001, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovo–právne 
usporiadanie pozemkov pre výstavbu rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, ktorá 
je vo verejnom záujme.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 79 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 25 
Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 25 - Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej 

záhrade Košice. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Filipko, poslanec MZ a: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými 
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právnymi predpismi schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku registra 
E KN parc. č. 204, druh pozemku orná pôda, v k. ú. Kavečany v podiele 504/4032 
z celkovej výmery 11921 m², v obstarávacej hodnote 39 577,72 eur vedeného na LV 
číslo 2665, do správy príspevkovej organizácie Zoologickej záhrade Košice, Široká 31, 
040 06 Košice, Kavečany, IČO: 00083089, účel zverenia: správa a údržba, deň 
zverenia: deň účinnosti dodatku k zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta 
do správy, doba zverenia: neurčitá.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 80 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 26 
Prevod pozemkov v k. ú. Barca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 26 - Prevod pozemkov v katastrálnom území Barca 

na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa 
páči, otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, ukončujem ju a poprosím 
návrhovú komisiu o návrh. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod vlastníctva nasledovného 
nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom podiele 1/1 - pozemkov 
registra C KN: parciel podľa predloženého návrhu, v katastrálnom území Barca, 
zapísaných na LV číslo 2502 do vlastníctva na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 
Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO: 35919001, za kúpnu cenu spolu vo výške 
400 873,51 eur bez DPH. Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorým je verejný záujem mesta Košice majetkovo-právne usporiadať pozemky 
dotknuté líniovou stavbou rýchlostnej komunikácie R2 Šaca - Košické Olšany. Stavbou 
vo verejnom záujme podľa zákona č. 669/2007 Zb. zákonov o jednorazových 
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové 
vozidlá, v znení neskorších predpisov, na ktoré je zriadené predkupné právo v prospech 
Slovenskej republiky, v zastúpení NDS a.s.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 81 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 27 
Prevod pozemkov v k. ú. Šaca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 27 - Prevod pozemkov v katastrálnom území Šaca 
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na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Otváram 
diskusiu. Ak nikto sa nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú 
komisiu, aby predložila návrh. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod vlastníctva nasledovného 
nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom podiele 1/1 - pozemkov 
registra C KN: pozemkov parciel podľa predloženého návrhu, v katastrálnom území 
Šaca do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 
Bratislava, IČO: 35 919 001 za kúpnu cenu spolu vo výške 4 658 024,88 eur bez DPH. 
Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím poslancov hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 82 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
Bod č. 27/1 
Určenie platu primátorovi mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 27/1, čo je prerokovanie platu primátora mesta 

Košice, predkladá pán poslanec Gibóda, nech sa páči dávam mu slovo a otváram 
diskusiu. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, kolegovia, plat primátora je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej 
na základe údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 
podľa počtu obyvateľov mesta Košice, v tomto prípade základný plat primátora mesta 
Košice činí 3 797 eur. Mestské zastupiteľstvo môže takýto takto určený plat zvýšiť až 
o 60 % to je na 6 076 eur. Funkcia primátora mesta Košice, ktoré je druhým najväčším 
mestom na Slovensku si vyžaduje riešenie širokého spektra hospodárskych, 
ekonomických, sociálnych a samosprávnych problémov, pri vykonávaní funkcie orgánu 
verejnej moci. Plnenie pracovných povinnosti ďaleko prekračuje zákonom stanovený 
pracovný čas a vyžaduje si neustálu pripravenosť zúčastniť sa na rôznych aktivitách 
organizovaných mestom a inými inštitúciami, preto navrhujeme Ing. Jaroslavovi 
Polačekovi, primátorovi mesta Košice, zvýšiť minimálny plat o 40 % s účinnosťou od 
1. 3. 2019. Aby som dodal na ilustráciu, plat primátora o 40 % je zvýšený aj v mestách 
ako Bratislava, Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín, takže, toľko k tejto veci. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Karabin.  
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Naozaj sa teraz odosobním, ideme riešiť 

plat primátora, ak by sme tomuto neschváli žiadny plat, zo zákona prislúcha pánovi 
primátorovi základný plat, môžeme mu určiť teraz alebo zvýšiť plat o navrhovaný počet 
percent to, čo predniesol pán námestník Gibóda. Čo mi tu, ale chýba, pán Polaček je 
nový primátor, zatiaľ nie je vidieť reálne výsledky, myslím, že tie reálne výsledky 
uvidíme po roku, možno aj skôr, ale každým rokom sa vieme vrátiť k prehodnoteniu 
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platu primátora. Mi to príde také dosť divné, niekomu do novej funkcie schvaľovať 
zvýšenie platu. V milosti sa to volalo odmeny, aby ste vedeli sme, za niečo, to je za 
prácu naviac. Tak skúsme to hodnotiť po roku, nie teraz na začiatok. Ja som starostom 
13. rok a teraz som dostal veľkodušne 20 % k platu. Som ale starostom 13 rokov. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, verím, že aj dnešné rokovanie a úspešné 

rokovanie, ktoré máme za sebou, hovorí o tom, že svojej práci som sa zhostil dostatočne 
kvalitne a dobre, o čom svedčia hlasovania v tomto pléne. Ak nie je žiadna ďalšia 
diskusia, prosím, ďakujem, ukončujem diskusiu, poprosím návrhovú komisiu, aby 
predložila návrh. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Návrh na uznesenie: „Mestského zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov určuje Ing. Jaroslavovi Polačekovi, primátorovi mesta 
Košice zvýšenie platu o 40 % mesačne s účinnosťou od 1. 3. 2019.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 83 - za: 21, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. Veľmi pekne Vám 

ďakujem.  
- - - 

 
Bod č. 28 
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 28 Interpelácie poslancov mestského 

zastupiteľstva. Chcem sa spýtať, predtým ako tento bod otvorím, či sa vieme dohodnúť, 
že na to, na čo vám budem vedieť ústne odpovedať budete trvať na písomných 
odpovediach, aby som odbremenil v maximálnej možnej miere všetkých zamestnancov, 
resp. keby ste nesúhlasili s mojou odpoveďou a chceli dožadovať, prosím povedzte, že 
chcete ešte extra dopísať písomnú odpoveď. Verím, že mi aj zamestnanci poďakujú, že 
pokúsim sa zjednodušiť ich prácu. Poprosím interpelácie poslancov. Páči, pán poslanec 
Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor, čiže budem chcieť písomne 

všetky interpelácie odpovedať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Je možné, ak písomne, bolo by ideálne. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Takže písomne žiadam odpovedať, ďakujem pekne. Pán primátor, 

kedy bude možné z mestských financií zakúpiť certifikované prekážky, aj zvukovú 
stenu do skateparku na sídlisku Ťahanovce? So skupinou skaterov došlo k dohode 
a bude možné šport skateboarding realizovať. Čakáme na odozvu mesta Košice. 
Druhá interpelácia - z akého dôvodu nie je doposiaľ realizované osadenie nového 
kanalizačného poklopu vpuste pri obchodnom centre Lidl? Už je s dodávateľom 
podpísaná zmluva? Ide o ohrozenie života a zdravia obyvateľov Sídliska Ťahanovce. 
Ďalšia - mesto Košice bude opravovať betónovú cestu na Demetri? Z betónu už vytŕčajú 
železá.  
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Ďalej - kto je určený za správcu rigolu pod ťahanovským lesom?  
Ďalej - tretia interpelácia - kedy bude konečne dokončená pasportizácia ciest, 
chodníkov, schodísk na Sídlisku Ťahanovce? V akom stave doriešenia pasportizácie 
ciest, chodníkov a schodísk sa nachádzame práve dnes, t.j. 14. 2. 2019?  
Štvrtá  interpelácia - kedy Sídlisko Ťahanovce môže očakávať vyznačovanie 
parkovacích miest na cestách sídliska, kde je mesto cestným správnym orgánom? 
Obyvatelia sa pýtajú, že prečo mesto parkovacie miesta v správe nevyznačuje? 
Ďalšia interpelácia - piata - za koľko reklamných zariadení sa v katastrálnom území 
Nové Ťahanovce mestu hradí finančných prostriedkov ročne? Chcem za rok 2018 
a koľko týchto zariadení eviduje mesto Košice k dnešnému dňu.  
Šiesta interpelácia - aké opatrenia navrhuje mesto Košice za účelom postupného 
vysporiadavania pozemkov v intraviláne Sídliska Ťahanovce? Myslené je riešenie 
v súčinnosti mesto Košice, Združenie miest a obcí Slovenska a štát - vláda Slovenskej 
republiky. Bez financií zo štátu sa v problematike pozemku na Sídlisku Ťahanovce 
nepohneme nikdy.  
Ďalšia interpelácia – siedma - má mesto Košice v úmysle odpredávať nehnuteľnosti na 
Budapeštianskej ulici, tzv. predsadená časť- pasáž?  
Ďalšia interpelácia – ôsma - pýtam sa na stratégiu mesta Košice k parkovaniu 
a budovaniu parkovacích domov aj na jednotlivých mestských častiach. Počíta mesto 
Košice s úzkou súčinnosťou a participáciu k financovaniu zámerov riešenia parkovania 
parkovacími domami práve v mestských častiach?  
Deviata interpelácia - kedy bude existencia koncepcie mesta Košice polopodzemných 
a podzemných kontajnerovísk k dispozícii?  
Desiata interpelácia - vydá mesto Košice usmernenie k zimnej údržbe - hrebene pri 
vchodoch? Aký spôsob odstraňovania odpadu plánuje mesto Košice z lesa pri osade 
Majetkar, privádzač od Prešova?  
Jedenásta interpelácia - koľko potrebných osvetlení prechodov pre chodcov reálne 
zabezpečí mesto Košice v roku 2019 na Sídlisku Ťahanovce? Je tam riziko ohrozenia 
života a zdravia obyvateľov.  
Ďalšia interpelácia – dvanásta - čo ďalej s ihriskom pri Základnej škole Slobody 1? 
Trinásta interpelácia - pán primátor, bol prisľúbený návrat trolejbusov do Košíc 
a vybudovanie električkovej trate na Sídlisko Ťahanovce. Aké konkrétne kroky plánuje 
vedenie nášho mesta podniknúť v týchto oblastiach? Ďakujem.  
Ďalšia interpelácia – štrnásta - aké kroky a v akom časovom horizonte podnikne mesto 
Košice vo veci vybudovania ďalšieho výjazdu zo Sídliska Ťahanovce? V súčasnosti je 
už realizovaný projekt? Je prijatá smernica mesta k verejným obstarávaniam 
v nadväznosti na projekt k riešeniu tohto výjazdu?  
Pätnásta interpelácia - bývalé vedenie mesta Košice prisľúbilo komplexnú renováciu 
cesty Americká trieda na Sídlisku Ťahanovce. Kedy bude zrealizované dokončenie - 
komplexné zrekonštruovanie tejto cesty? A posledná, šestnásta interpelácia... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím poslancov, aby neodchádzali, aby sme nemuseli sa 

o dva týždne vrátiť. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: A posledná interpelácia - šestnásta - na Sídlisku Ťahanovce máme 

výskyt diviakov, tí ohrozujú obyvateľov na živote a zdraví, ohrozujú Košičanov. Pýtam 
sa, či mesto Košice cestou životného prostredia pomôže Mestskej časti Košice - 
Sídlisko Ťahanovce k odstráneniu náletových drevín a k výzvam majiteľom týchto 
pozemkov, kde v zmysle platného zákona je vlastník pozemkov povinný sa o tieto svoje 
pozemky starať. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím poslancov, ak máte viac interpelácií,  

elektronicky, keď ich doručíte magistrátu aj zamestnancom sa bude s tým o mnoho 
lepšie pracovať. Ďakujem pekne. Na mnoho otázok som mohol odpovedať. Nech sa 
páči, nasleduje pán poslanec Burdiga.  

 
p. Burdiga, poslanec MZ: Takže, dobrý večer, interpelácie na pána primátora, samozrejme, 

odpoveď stačí písomne. Aký je aktuálny stav v súvislosti s navrátením dopravného 
značenia na uliciach Idanská - Ružová do pôvodného stavu, aby v týchto uliciach mohli, 
čo najskôr opäť parkovať občania tak, ako pred rekonštrukciou električkových tratí 
Moldavska - Štúrova, ktorá bola ukončená ešte minulý rok, avšak dopravné značenie 
nebolo uvedené do stavu pred začiatkom uvedenej rekonštrukcie električkových tratí. 
Druhá interpelácia, a posledná - aký je aktuálny stav v súvislosti s problémovou 
kanalizáciu obytných blokov taktiež na uliciach Idanská, Ružová, kde je s ňou závažný 
problém, ktorý trvá od zrealizovania rekonštrukcie cesty. Občania sa uvedený závažný 
aj hygienický problém snažia opakovane riešiť, ale žiaľ neúspešne. Ide o urgentnú 
záležitosť, ktorá je dosť možné podobná stavu na Komenského ulici, keď sa pri 
rekonštrukcii zaliali pivnice z kanalizácie, ak si spomínate. Zároveň doplním, že 
občania bytov v minimálne troch vchodoch, ale aj v okolí musia znášať neúnosný 
zápach kanalizácie, samozrejme najintenzívnejšie v spodných poschodiach, ale aj 
v rámci spoločných priestorov, aj v okolí svojich obytných blokov. Stav pre občanov je 
neúnosný a preto by som si v tejto súvislosti zároveň dovoliť požiadať aj o osobne 
zaangažovanie sa starostu mestskej časti Terasa, pána Vrchotu, a zároveň verím, že si 
riešenie tejto veci zoberie za svoje aj samotný primátor mesta Košice pán Polaček, resp. 
riaditeľ magistrátu pán Čop, aby bola táto vec urgentne vyriešená v prospech občanov 
Idanskej, Ružovej ulice. Zároveň si dovolím vyjadriť nádej, že táto otázka mi bude 
pozitívne zodpovedaná do tridsiatich dní. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja mám len dve interpelácie. Jedna 

bude doručená písomne, čiže ju nebudem čítať, druhú poviem ústne a stačí mi ústna 
odpoveď. S pánom Rovinským máme problém, pretože sa venujeme dlhodobo jednej 
aktivite na Thurzovej ulici. My sme na začiatku - 10. decembra, podpisovali poverenia 
poučenia oprávnenej osoby. Máme prístup nahliadať dokumentom a stavebný úrad má 
problém ukázať nám vlastne dokumentáciu k stavebnému konaniu na Thurzovej ulici. 
Ide o bytový dom, v podstate je to vec, ktorá je v rozpore s územným plánom a všetci na 
stavebnom úrade aj na útvare hlavného architekta sa tvária, že všetko v poriadku. 
Neviem, či to mám riešiť právnou cestou, lebo to bolo aj medializované. Dopytovali 
sme sa naposledy minulý týždeň bol štátny stavebný dohľad, odkiaľ ma poslali preč, 
lebo sa konalo na stavenisku. A keďže si to neželal investor, aby som tam bol prítomný, 
musel som odísť. Ale zase oni nemienili vyjsť pred stavenisko, čiže neviem, proste bol 
by som veľmi rád, aby sa nám lepšie pracovalo, aby sme mali možnosť sa na tieto veci 
pozerať. Čiže, ak máme teda oprávnenie pozerať sa do rôznych evidencii v zmysle toho, 
čo sme podpisovali, tak, aby to rešpektovali úradníci. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, neviem Vám na to odpovedať, čiže písomne Vám 

bude odpovedané. Pán poslanec Saxa.  
 
p. Saxa, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, v prvom rade 
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chcem poďakovať aspoň za dočasné vyspravenie cestného mosta, resp. dilatácie 
v Krásnej cez Hornád, ale zároveň by som potreboval informáciu o súčasnom stave 
z takého odborného hľadiska, čo sa týka pohľadu odborníkov. Hornád, most cez Hornád 
v Mestskej časti Krásna, nejaký záznam alebo zápis alebo niečo, čo existuje z obhliadky 
mostu. Zároveň oznamujem, oznamujem, správa ciest to asi aj vie, na moste sú 
poškodené dilatácie, nefunkčné upchaté odvodnenie, asfalt pred mostom je momentálne 
prepadnutý. Zároveň prosím o informáciu o plánovanej oprave či rekonštrukcii mosta a 
rozsahu alebo niečo bližšie, aby som vedel obyvateľov informovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Knap.  
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Chcel by som Vás poprosiť na základe 

požiadavky občanov, kedy v Mestskej časti Košice - Juh, kedy bude opravený chodník 
na Dunajskej ulici. Je to z dôvodu bezpečnosti chodcov. Bolo to na základe aj petície 
občanov Lomonosova a priľahlých ulíc.  
Ďalšia otázka spoluobčanov je, nielen MČ Košice - Juh, ale celého mesta, kedy je reálna 
šanca otvoriť kúpalisko Triton, či z majetku mesta prejde pod TEHO a následne sa 
začne proces nielen s pozemkami, ale aj jeho rekonštrukciou.  
Tretia otázka, či nám mesto Košice vie pomôcť so situáciou na Jarmočnej ulici, kde 
orientačne býva okolo 150 občanov v chatrčiach. Viem, že sa to týka viacerých 
mestských častí a to, čo som už spomínal v kapitole Bezpečnosť a osvetlenie, chcem vás 
touto cestou, aj v mene občanov poprosiť o osvetlenie štyroch kritických prechodov pre 
chodcov Mestskej časti Košice - Juh na ulici Gemerskej, to boli tuším dva smrteľné 
prípady. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rovinský, nech sa páči.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Najprv jedna poznámka na to, aby sme sa prebrali. Že koľko 

diviakov bolo zastrelených v meste Košice podľa jednotlivých mestských častí? Dobre, 
a teraz vážne, dobre? Zima u nás trvala toho roku tri dni. Ďalších sedem dní ten sneh sa 
roztápal. A minuli sme toľko peňazí, ako keby tu bola nejaká obrovská záľaha snehu. 
Preto moja otázka znie, koľko stála zimná údržba v jednotlivých mestských častiach? 
Koľko kilometrov chodníkov bolo vyčistených v rámci zimnej údržby v jednotlivých 
mestských častiach? 
Ďalšia technická - kto dal vyrobiť a koľko tabulí, na ktorých je Magistrát mesta Košice 
podpísaný i keď tam mal byť podpísaný snáď niekto iný, lebo lepšiu antireklamu si 
neviem predstaviť, ako vysvetliť, že Magistrát mesta Košice môže za to, že sneží 
a chodníky sú neudržiavané? Takže koľko tabulí a kto dal príkaz na vyrobenie tých 
tabulí a koľko to stálo. Tabule.  
A posledná, boli sme s pánom Labašom v Dopravnom podniku mesta Košice, totiž 
podľa stratégie doprava na Moldavskej ulici, mali autobusy jazdiť po električkovej trati. 
V dopravnom podniku, ešte za pána Majzu, mi bolo vysvetlené, nám bolo vysvetlené, 
že nepôjde to po električkovej trati, lebo bude extra bus pruh od kruhových objazdov až 
dole k súdom. Tzn., že doprava bude zvedená iba do jedného prúdu a druhý prúd bude 
čisté pre autobusy. Dnes je situácia taká, že všetky autobusy stoja medzi čakajúcimi 
osobnými autami. Takže prvé prekročenie bolo, že bol porušený strategický dokument 
doprava. Malo to byť po električkovej trati. A druhý podvod je ten, že bolo nám 
povedané, že bude tam bus pruh. Ten bus pruh asi zmizol, ja neviem, neviem ho tam 
nájsť. Takže by som chcel vysvetlenie, že ako sa mohlo toto stať. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, faktické tu neexistujú, čiže poprosím pána 
poslanca Špaka, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja mám 1, 2, 3, 4, 5 interpelácií, ale myslím, že si ich 

stačí, keď prečítate a odpoviete písomne. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za ústretovosť. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja tak isto budem písomne alebo 

mailovo komunikovať s mestom, a nikdy som nemal problémy ani so súčasným 
vedením, ani s minulým, ani s pracovníkmi, Čiže toto je v poriadku. Niektorým 
kolegom, možno nie všetkým, je známe - na informácie by som odporučil, získavanie 
informácií by som im odporučil 211-tku alebo zákon o slobodnom prístupe, kde je 
povinný magistrát odpovedať do piatich dní. V prípade interpelácie, ak žiadate 
o informáciu, je ten čas natiahnutý na 30. Samozrejme, že ak interpelujete vo veciach 
nejakého podnetu, tak je lepšie a vhodnejšie podávať interpeláciu. Čo sa týka mojej 
interpelácie, schválne ju budem čítať nahlas, lebo je to aj niečo, čo som sa pýtal 
naposledy na zastupiteľstve. Takže vážený pán primátor v záujme dodržiavania VZN 
číslo 157, dajte preveriť rozsah parkovacích miest (počet) ktoré sú v majetku mestskej 
časti Košice... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, to je dopyt, dajte preveriť. Vy sa máte pýtať, ak vás 

niečo zaujíma, niečo konkrétne, nejaký problém, riešiť to, v akom stave. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, pýtam sa,  
 
p. Polaček, primátor mesta: ...aby ste nečakali na niečo... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, tak ja to viem preformulovať. Pýtam sa, že či mesto, 

takto, takto v poriadku.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ušetrili by sme dopyty. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pýtam sa teda primátora, že či disponuje informáciou o tom, aký 

je rozsah parkovacích miest, ktoré sú v majetku Mestskej časti Košice - Staré Mesto. 
Mesto, teda, mesto, nachádzajú sa v komunikáciách majetku mestskej časti. A či 
disponuje informáciou o celkovom počte parkovacích miest v rámci zóny spoplatneného 
parkovania. Ak táto informácia nie je známa, tak samozrejme, je mesiac na to, aby 
pracovníci magistrátu, samozrejme, pýtam sa to, aby to zistili a samozrejme pýtam sa to 
preto, aby som vedel teda vyčísliť alikvotne odškodné pre mestskú časť. Hej, šaj 
samozrejme, že 1. júla 2016 bolo iné vedenie mesta, ja som vtedy poslancom mesta 
nebol. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karaffa už raz vystúpil, skúsi 

druhýkrát? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Mňa len pritom, čo hovoril pán poslanec Rovinský, napadlo ešte by 

som chcel len ústnu informáciu v súvislosti s tou zimnou údržbou, podľa mapy  zimnej 
údržby, chodníky, ktoré boli červeným vyznačené, o ktoré sa má starať Kosit, reálne 
viem o jednom konkrétnom, o ktorý sa nestaral. Lebo je to rovno pred mojím domom. 
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Ako truc podnik mi tam niekto pribil dve tabuľky, že chodník v zime neudržiavaný. 
Chcem sa opýtať, stačí mi ústne len informácia, kto na meste vlastne tieto veci 
kontroluje, že kde sú tie tabuľky označené a či Kosit si plní tú svoju zmluvnú povinnosť 
v zmysle dohodnutého operačného plánu? Len toľko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Oddelenie dopravy konzultovalo, ktoré chodníky budú označené, 

ktoré nie v spolupráci so spoločnosťou Kosit. Sú tu dvaja pracovníci, ktorí sa venujú 
faktúram z Kositu, jeden pracovník sa venuje čisto odpadu a druhý pracovník sa venuje 
čisto zimnej a letnej údržbe. To znamená, sú to ľudia, ktorí to kontrolujú. Je to veľmi 
ťažké kontrolovať, stále nemáme on line systému, na ktorom chcem popracovať 
a urobiť všetko preto, aby Kosit nás pustil vo svojich informačných systémov, aby sme 
mohli omnoho praktickejšie veci kontrolovať a ušetriť kopec peňazí. Nech sa páči, pán 
poslanec Petrovčik. 

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Ja mám prvú interpeláciu na Vás. Chcem 

sa opýtať, keďže vidíme túto neúnosnú situáciu hlavne na Kuzmányho sídlisku 
s odvozom triedeného odpadu. Chcem sa opýtať ako a kedy sa tento problém bude už 
zásadne riešiť? Tzn., kedy sa zvýši frekvencia vývozov, pretože myslím si, že 
umiestňovanie navyše ďalších kontajnerov nie je systémovým riešením. Ďakujem. 
Potom mám ešte ďalšie, takže môžme zaradom, neviem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Rozprávame o triedenom zbere?  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Áno.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pri triedenom zbere si treba uvedomiť, že mesto Košice nie je 

priamym objednávateľom a takisto ani zmluvným partnerom v tejto veci nie je 
spoločnosť Kosit. Je tu tretia spoločnosť - spoločnosť Natur-pack, ktorá je organizácia 
zodpovednosti výrobcov. Tá zo zákona má bezplatne zabezpečiť v zmysle 
kategorizácie, ktorá hovorí o tom, ako má vyzerať triedený zber, zabezpečiť všetky 
úkony tak, aby triedený zber bol v meste zabezpečovaný. S tou spoločnosťou Natur-
pack sa chceme stretnúť, žiaľ, pre dlhodobé ochorenie konateľa spoločnosti sa to 
stretnutie už asi 2-krát odložilo, ale zodpovednosť preberá táto spoločnosť. Ja 
potrebujem s nimi dohodnúť pravidlá, medzitým sa už zmenil zákon, mesto Košice 
môže istým spôsobom priplatiť za triedený zber, ale v prvom rade musíme stabilizovať, 
čo nám vlastne ponúkajú a či táto spoločnosť robí to, čo má.  

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Dobre, aj na to hneď reagujem, ďalšou interpeláciu, keďže pán 

štatutár Natur-pack, že asi nebudeme čakať, kedy vyzdravie, ďalší polrok, takže sa 
rovno pýtam, kedy prehodnotíme zmluvu s Kositom? Vlastne je to zmluva s Kositom, 
ktorá vlastne, on dodáva tú službu Natur-packu. Kosit sa vyhovára na mesto, a mesto 
zas... proste je to také, taká trojčlenka, taký pingpong, ktorý samozrejme verím, že aj 
zajtra sa niekam posunieme. Ale odmietam čakať, kedy sa pán Mihalik vyzdraví a moji 
občania zatiaľ sa budú pozerať na preplnené kontajnery s fľašami, a so sklom, 
papierom. Takže poďme to riešiť rázne, takže chcel by som termín, kedy a ako to 
budeme riešiť. Ďakujem.  
A potom ďalšiu na pána Čopa, na pána riaditeľa mám takú interpeláciu. Kedy dôjde 
k vyčisteniu zastávok MHD? Konkrétne vlastne ako, akým spôsobom to vie zabezpečiť, 
aby dopravný podnik pristupoval k tomuto intenzívnejšie, nakoľko sú v katastrofálnom 
stave, čo sa týka čistoty. Sklenené výplne týchto nových moderných zastávok na 
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Komenského, na Kuzmányho sídlisku, ktoré boli vybudované v rámci ... Ďakujem.  
Ďalšia interpelácia, na pána Čopa - či išla a ak nie, kedy pôjde odpoveď pána Čopa za 
mesto pánovi Ďorkovi za Košický samosprávny kraj na jeho list, podnet, ktorý mu 
adresoval 17. 1. 2019, kde konkrétne žiada vyjadrenie sa, nakoľko by sa mesto mohlo 
realizovať alebo pomôcť pri oprave konkrétnych ciest. Ja potom nadiktujem konkrétne 
číslo toho podnetu, aby som tu nezdržiaval. Jedná sa asi o päť úsekov Heringeš, 
Valaliky, Ludvíkov dvor, Šaca, Kostolianska cesta.  
A posledná interpelácia na pána Čopa - či vyrubuje mesto, a ak áno, koľko, a za koľko 
metrov štvorcových jednotlivým podnikateľom podnikajúcim v gastroprevádzkach na 
Dominikánskom námestí za zabratie verejného priestranstva na Dominikánskom 
námestí. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, odpovedanie bude písomné. Len upozorňujem, 

že riaditeľa nie je možné interpelovať. Poprosím pána poslanca Ténaia.  
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, ja len jednu, pošlem to mailom, chcel by som sa spýtať, či 

mesto plánuje nejaké kroky na križovatke Kostolianska – Podhradová pri Crow aréne 
v najbližšom období a súčasne, čo sa udialo za posledný rok okolo možnej výstavby 
kruhovej križovatky, alebo kruhového obchvatu na tomto mieste. Tzn., ten posledný 
rok, či sa niečo udialo, lebo v pláne to je pomaly 15 rokov a máme tam každodenné 
problémy ráno a poobede. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, áno je v mojej úvahe, aby sme Kostoliansku 

ulicu a križovatku riešili. Treba odpovedať písomne? Dobre, poďme ďalej, pán poslanec 
Ihnát, nech sa páči.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja len ako chcem jednu vec. 

Na sídlisku Ťahanovce bolo okolo 80 tabúľ osadených, vlastne všetky sú preč, som ich 
vytrhal, čiže ja som škodu nespôsobil žiadnu, som ich dal Kositu a nech si ich zanesú 
tam, odkiaľ ich dali. To je tá jedna vec. A druhá vec potom, pánovi Rovinskému chcem 
reagovať. Na veľmi dôležitú vec - úlohou starostu mestskej časti je v 1. rade zabezpečiť 
ochranu života a zdravia obyvateľov. To je alfa - omega a od toho sa stále budem 
odrážať. To je, ďakujem pekne, všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Blanár. Pán Djordjevič, neviem, čo, 

nemôžete nič také. Zelená nie je prístupná, pán Blanár.  
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor, ja by som chcel nadviazať na tú 

tému, ktorá tu už padla dnes, jedná sa o kúpalisko Triton. Otázka znela, od môjho 
kolegu z Juhu, kedy Triton bude naspäť sfunkčnený. Ja si myslím, že to nebude tohto 
roku určite. So 100 % pravdepodobnosťou. Moja interpelácia je skôr v podstate, čo sa 
za posledný rok na magistráte udialo, ako vlastne sa s daným pozemkom alebo s danou 
lokalitou nakladá, čo sa spravilo. Je tam kopec technických problémov. Viem o správe, 
kde jednoducho z dôvodu technického nie schopné TEHO prevziať toto kúpalisko 
a prevádzkovať. Čiže je tam problém taký, že s pozemkami. By ma zaujímalo, keďže 
sme viac už ako rok, prešla doba, kedy z Juhu prešlo toto kúpalisko na magistrát, na 
mesto. Čo sa zamýšľa naďalej s daným priestorom? Je vôbec reálne v najbližšom roku, 
dvoch, že daný priestor bude využívaný ako kúpalisko? Je reálne tieto pozemky 
vysporiadať? Je reálne zaplánovať a zrealizovať opravu kúpaliska, alebo jednoducho 
definitívne už nerátame s týmto priestorom ako kúpalisko? To ma zaujíma.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, áno, vôľa je a chcem, aby to bola aj realita. 

Poprosím pán poslanec Djordjevič. Sme v interpeláciách.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nebudem, ďakujem pekne za slovo. Nebudem to formulovať, 

lebo mohol by som opätovne položiť otázku primátorovi, ale ja by som veľmi rád, 
keďže  disponujem túto informáciu, a tu sa vás úplne zastanem, za necelé 3 mesiace, 
pardon, 2 mesiace, nemáte šancu vedieť 100 tis. problémov tohto mesta. A to som 
možno povedal málo. O situácii na Dominikánskom námestí som sa informoval... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, toto sú interpelácie, musí to byť otázka na mňa. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ale ja Vám chcem pomôcť, pán primátor, zodpovedzte, tá 

otázka, nemusíte zisťovať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Toto nie je diskusia, pozrite si rokovací poriadok. Prosím otázku 

v rámci interpelácií. Ďakujem, ukončujem rozpravu v bode 28.  
- - - 

 
Bod č. 29 
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 29 - Dopyty poslancov mestského zastupiteľstva. 

Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Mám 3 dopyty. Prvý dopyt na 

Dopravný podnik mesta Košice a. s. - na Sídlisku Ťahanovce už týždeň nefunguje 
verejné osvetlenie vstup v esíčku spod Furče. Aká je závada? Kedy môžeme očakávať 
nápravu? Je to celý rad osvetlenia, ktorý nefunguje. Ďalší problém na DPMK, sú dva 
stĺpy verejného osvetlenia smer od Zeleného dvora, kedy budú fungovať? Ten jeden stĺp 
má vytrhané káble vonku. A ďalej, chcem sa opýtam na Svätoplukovu 19/A. Žiadam 
väčšiu intenzitu svietivosti, odohrávajú sa tam erotické služby. Tak, tak.  
Druhý dopyt na Bytový podnik mesta Košice s.r.o. - obdržal som kópiu otvoreného listu 
od zamestnancov tohto podniku, list obdržala aj dozorná rada bytového podniku s.r.o. 
Čo sa tu deje v tomto podniku? Môžem dostať pravdivú odpoveď?  
Tretí dopyt - Mestské lesy Košice - majú mestské lesy určenú osobu zodpovednú za stav 
lesa, dozor altánkov v ťahanovskom lese? Budú mestské lesy súčinné pri možnosti 
realizácie cyklochodníka spĺňajúceho bezpečnostné predpisy v prepojení na sídlisko 
Dargovských hrdinov? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ukončujem rozpravu v bode 29 Dopyty od 

poslancov.  
- - - 

 
Bod č. 30 
Rôzne 
 
p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa do bodu 30 - Rôzne. Upozorňujem, že v bode Rôzne 

je možné diskutovať jedine o kultúrnych akciách, tak, ako rokovací poriadok hovorí. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Karabin. 
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p. Karabin, poslanec MZ: Prepáčte, chcel som o niečom inom, nie o športe. Mňa zaujímalo,  

prečo nemáme ako poslanci notebooky? Prečo to niekto stopol? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, bod Rôzne - ja som nebol pri tom, keď ste 

schvaľovali tento bod Rôzne, že sa tu bude rozprávať len o kultúre. Pán Špak - niečo ku 
kultúre?  

 
p. Špak, poslanec MZ: Tak je to kultúrnospoločenské asi stretnutie, tak by som poprosil pána 

Ihnáta, aby nás pozval na ten guláš.   
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, ďakujem krásne. Pán poslanec Ihnát, ja neviem, či faktické 

sú v bode Rôzne... neviem, nie som si istý. Nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, pripusťte ma, pán primátor, ešte dneska. Áno, pozývam vás 

všetkých na guláš, ktorý sa bude konať dňa 23. 2. od 13:30 hodine by mal byť navarený. 
Tešíme sa na vás. A padli za úžitok aj tie prasiatka, ktoré tam boli. Čiže 12 ich bolo. 
Tešíme sa. Fakt príďte. Bude to dobrá akcia! S hudbou, s chlebom so šmaľcom, krepľe  
tam budú, šišky s džemom. Čo chcete. Fašiangy! 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujeme pekne pán poslanec. Tešíme sa.  

- - - 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program III. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Uviedol, že ďalšie riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva sa uskutoční 11. apríla, ale neplánované (mimoriadne) sa bude konať už 8. 
marca 2019. Poďakoval sa poslancom MZ za ich aktívnu účasť na rokovaní. 

Vyhlásil III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
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