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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 12. septembra 2016 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta 
Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 
 
Úvod zasadnutia 
 
p. Raši, primátor mesta: Dobrý deň prajem. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, 

vážení hostia. Otvárame XII. rokovanie mestského zastupiteľstva. V úvode chcem 
ospravedlniť pána poslanca Brixiho, ktorý sa ospravedlnil z rokovania kvôli zahraničnej 
služobnej ceste. Prosím prezentujte sa. Prosím, ctené dámy poslankyne, vážených pánov 
poslancov, aby sa prezentovali, ktorí sú tu. Konštatujem, že je zatiaľ prezentovaných 34 
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. A sme teda uznášania 
schopní. Vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci, teraz pokračujeme v rokovaní. 
Program zasadnutia ste dostali v pozvánke. Za chvíľu pristúpime ku pripomienkam, 
respektíve doplňujúcim návrhom. Ale ešte predtým požiadal o vystúpenie pán poslanec 
Žarnay, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 12 ods. 10 zákona 
č. 369 z roku 1990 Zb. zákona o obecnom zriadení. Ide o vystúpenie pred schválením 
programu rokovania. Čiže toto vystúpenie, tohto vystúpenia sa týkajú niektoré 
špecifiká, ktoré vám chcem ctení páni poslanci, dámy poslankyne ozrejmiť. Pán 
poslanec Žarnay, ako poslanec národnej rady, môže vystúpiť aj pred schválením bodu 
rokovania. Na toto vystúpenie, ale nebudete môcť reagovať, lebo nie je to štandardný 
bod otvorenia diskusie a rozpravy. Takže pán poslanec, budete mať slovo. Tie reakcie 
budú môcť prísť až keď sa schváli program, pri jednotlivých bodoch rokovania. Takže, 
ako poslanec národnej rady máte slovo. Len aby ste vedeli, že týmto sa neotvára 
rozprava, pretože ešte nie schválené zastúpenie. Takže nech sa páči, využite mikrofón. 
Nech sa páči, kľudne príďte tu hore. 

 
p. Žarnay, poslanec NR SR: Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci, ctení 

občania v sále. Je to pre mňa česť, že môžem ako poslanec národnej rady vystúpiť na 
pôde domovského mestského zastupiteľstva a prihovoriť sa vám. Zároveň by som sa 
z tohto miesta chcel úprimne poďakovať všetkým Košičanom, ktorým záujem o veci 
verejné nie je ľahostajný. Za posledné desaťročia by asi málokto očakával, že obyvatelia 
druhého najväčšieho mesta na Slovensku sa takto rozhodne a statočne postavia za svoje 
práva. Rodinkárstvo, spolužiactvo, klientelizmus, korupcia, nedôvera občanov 
v demokraciu a demokratické inštitúty a inštitúcie, nedôvera politikov, nie sú len 
záležitosťou Slovenska. O dôveru občanov sa musíme uchádzať a musíme sa vyhýbať 
všetkým situáciám, ktoré by ju narúšali, či spochybňovali. Demokracia je ohrozená, keď 
v jej funkčnosť prestanú občania veriť. Kríza dôvery sa nevyhýba ani Košiciam. 
Posledné mesiace sa v Košiciach niesli v znamení neustále narastajúceho napätia, 
ktorého jediným menovateľom sa stala zmena parkovacieho systému. Nie je veľa tém, 
ktoré by dokázali obyvateľov Košíc tak rozdeliť, ale zároveň aj motivovať, aby zaujali 
jednoznačný občiansky postoj k problémom bezprostredne sa dotýkajúcich ich bežného 
života. Prejavom demokratickej občianskej spoločnosti je záujem ľudí podieľať sa na jej 
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fungovaní, ale aj poukazovať na chyby nedostatky a prechmaty tých, ktorí ju spravujú. 
Ak sa však politici obrátia k občanom chrbtom a tvária sa, že je všetko v poriadku, 
tvrdošijne trvajú na vlastných rozhodnutiach a neomylnosti, vtedy sa aj úprimný záujem 
časti občanov môže zmeniť na oprávnený hnev, ktorý môže eskalovať do 
nepredstaviteľných rozmerov. Vy, pán primátor, ste dlhé roky čelným predstaviteľom 
tohto mesta. Roky sa snažíte o to, aby sa Košice stali skutočne európskym mestom. 
Veľkosť mesta sa však nemeria počtom kultúrnych akcií, či počtom nových električiek. 
Dušou  každého mesta sú predovšetkým ľudia, ktorí v ňom žijú a vytvárajú mozaiku 
jeho života. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení 
spoluobčania, keď ma pred vyše mesiacom oslovili zástupcovia dvoch občianskych 
iniciatív „Nezaplatím EEI ani cent - občianska neposlušnosť“ a „Nechcem platiť EEI za 
parkovanie pred blokom“ a požiadali ma, aby som si osvojil ich návrh na zmenu 
Všeobecne záväzného nariadenia číslo 157 o dočasnom parkovaní. Prijal som ich 
požiadavky bez akýchkoľvek výhrad či podmienok. Zavádzaný parkovací systém, so 
všetkými nevýhodami, pribúdajúcimi nedostatkami a chaotickými úpravami, vyvolával 
mnohých občanov mesta oprávnené obavy, či firma EEI vôbec dokáže spravovať taký 
náročný systém, aký systém parkovania predstavuje, ale taktiež pochybnosti voči 
predstaviteľom mesta, či bránia záujmy jeho obyvateľov, alebo záujmy súkromnej firmy 
EEI. Účelovo podsúvané správy o ničení dopravných značiek a majetku firmy EEI mali 
vrhnúť zlé svetlo na predstaviteľov občianskych iniciatív a spochybniť ich 
dôveryhodnosť v očiach verejnosti. Zo zodpovednosti za narastajúce napätie 
a vandalizmus boli systematicky označovaní práve tí ľudia, ktorí sa odmietli zmieriť 
s nanútenou a nekoncepčnou zmenou parkovania v Košiciach. Ani vaša snaha, pán 
primátor, zastaviť narastajúce napätie Deklaráciou proti násiliu, už nemohla zvrátiť stav, 
ktorý nastal aj pod vplyvom zavádzajúcich informácií zo strany magistrátu. Výsledkom 
nevhodnej argumentácie, snahy o manipulovanie verejnej mienky, možno aj nedostatku 
hlbšej analýzy sa tak stalo pokračujúce vyostrovanie tohto konfliktu. Tento spor však 
nie je o občianskych aktivistoch, ktorým sa aj niektorí kolegovia, poslanci, snažia 
podsúvať politické ambície a obviňovať ich z vyvolávania nepokojov. Keby to bolo len 
od nich, dnes by tu boli sami. Obávam sa, že keby na ich mieste stáli úplne iní občianski 
aktivisti, postoj magistrátu voči nim by bol rovnaký. Ako by sa občianski aktivisti mali 
stať pre mesto verejným nepriateľom číslo jeden. To je ale v rozpore so všetkými 
demokratickými princípmi. Občania tohto mesta, ktorí aj dnes prišli na rokovanie 
mestského zastupiteľstva vyjadriť svoj občiansky a ľudský postoj, sa vás právom pýtajú 
prečo? Prečo to napokon muselo dôjsť až do takej vyhrotenej formy komunikácie? 
Prečo, ak ste viackrát deklarovali, že je vaším cieľom byť súčinný pri podpore návrhu 
o zmene VZN číslo 157 o dočasnom parkovaní, neustále hľadáte možností, ako sa 
priamej zodpovednosti vyhnúť a odvolávate sa na časové termíny zakotvené 
v rokovacom poriadku? Schválenie zmien v tomto VZN totiž umožňuje mestu 
jednostranne a v súlade so zmluvou s EEI a bez sankcií zúžiť predmet nájmu tak, aby 
ich zanikli parkovacie zóny číslo 1 až 10. Tým by sa stav parkovania vrátil do stavu 
spred 1. 7. 2016. Práve tým chceme dosiahnuť, aby sa mesto mohlo vrátiť k svojmu 
poslaniu slúžiť svojim obyvateľom a nie biznisu nejakej súkromnej firmy. Vzniknú tak 
podmienky, aby mesto v súlade s cieľmi prebiehajúcej petície založilo vlastný mestský 
podnik na skutočné koncepčné riešenie parkovania. Požiadal som vás, pán primátor, 
o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na dnešný deň o 8:30. Avšak, moju požiadavku 
ste neakceptovali, odvolávajúc sa na údajné nedodržanie lehôt. Chcem však zdôrazniť, 
že zákon o obecnom zriadení číslo 369/1990 pozná iba lehotu 15 dní od vyvesenia 
návrhu VZN na úradnej tabuli pred rokovaním zastupiteľstva. Táto podmienka bola 
splnená. Vašim problémom je lehota vyplývajúca z rokovacieho poriadku, ktorý je 
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mimochodom nižšej právnej sily ako zákon. Rokovací poriadok síce v § 9 predpisuje 10 
týždňovú lehotu od predloženia návrhu do rokovania zastupiteľstva, ale tá je povinná 
iba pred plánovaným zasadnutím. Pri mimoriadnom zasadnutí, o ktoré žiadam, môže 
byť tento termín skrátený. Vážený pán primátor, dúfal som, že ako skúsený a rozvážny 
politik, budete ústretový a vyhoviete moje predkladanej žiadosti. Veril som, že vašim 
prvoradým cieľom je konať v záujme obyvateľov tohto mesta. Ale žiaľ, mýlil som sa. Je 
to škoda. Je to škoda, lebo títo ľudia, ktorí vám možno ešte stále chcú veriť, prišli aj 
dnes na magistrát, no zrejme zbytočne. Môj morálny záväzok voči nim však stále trvá. 
Podobne, ako by mal trvať váš prísľub súčinnosti, ktorý ste deklarovali. Títo ľudia si 
zaslúžia, aby sa k nim pristupovalo ako k občanom mesta, v ktorom dlhé roky žijú 
a platia dane. Aby ich hlas bol vypočutý a ich názor, nech už je akokoľvek v rozpore 
s predstavami magistrátu a časti poslancov bol rešpektovaný. Apeluje na vás, pán 
primátor, ctení kolegovia poslanci, aby ste zvážili, či sa ľuďom postavíte chrbtom, alebo 
im podáte pomocnú ruku. Každým svojím skutkom sa zapisujete do dejín tohto mesta 
a svojimi rozhodnutiami tvoríte jeho budúcnosť. Preto vám chcem, pán primátor, 
v mene všetkých ľudí, ktorým záleží na osude tohto mesta navrhnúť náhradný termín na 
zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí by bol jediným bodom 
rokovania mnou predložený návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia číslo 157. 
Predkladám vám preto osobne oznámenie o zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva na 
pondelok 19. septembra 2016 o 17. hodine a žiadam vás o jeho podpísanie tu, priamo 
pred prítomnými občanmi mesta Košice.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec za vystúpenie. Tak isto ako vy, aj ja 

využijem svoje právo vystúpiť ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 
v takom istom formáte a verím, že aj milí hostia sa budú chovať tak korektne, ako sa 
chovali na predchádzajúcom vystúpení. Ďakujem pekne. Chcem vystúpiť, tak isto, ako 
pán poslanec Žarnay a verím, že budete tak isto reagovať. Budem vystupovať bez 
papiera, ak sa neurazíte.  

 
p. Raši, poslanec NR SR: Aby nevznikli žiadne pochybnosti, aký mám názor. Pán poslanec 

Žarnay predložil návrh, v ktorom chce, aby sa zrušili rezidentské zóny, a aby sa dostal 
stav z parkovania do situácie pred 1. 7. v roku 2016. Opakujem, jediný cieľ návrhu pána 
poslanca Žarnaya je, aby sa stav parkovania zrušením rezidentských zón dostal do stavu 
pred 1. 7. 2016. Opakujem, je to jediný... celý návrh pána poslanca Žarnay, ktorý máte 
zverejnený, je iba o tom. Chcem vám povedať, že mesto sa touto témou zaoberá od roku 
2012. A zavádzaný systém parkovania je zavádzaný práve preto, aby sa zmenil stav, 
ktorý bol pred 1. 7. 2016. Prebehli rokovania mestského zastupiteľstva, schválenia 
všeobecne záväzných nariadení, ostatných dokumentov, ktoré sú potrebné pre zmenu 
systému parkovania. Výsledkom čoho bolo vytvorenie 10-ich rezidentských zón 
a prevádzkovanie nového systému parkovania. Čiže žiadosť pána poslanca  Žarnaya, 
kebyže ju chcel legitimizovať a predniesť, musí byť predložená v súlade so zákonmi a 
s rokovacím poriadkom a nežiadajte... Čiže, keď chce pán poslanec Žarny všetko zrušiť, 
nech to urobí legitímnym spôsobom a nech nás netlačí do protizákonných rozhodnutí. 
Po druhé. Chcete to vy! Tak som rád. Ale nie! Pretože žiadna petícia s podporou tohto 
návrhu nebola predložená. Máme predloženú jedinú petíciu, ktorá je za zachovanie 
súčasného stavu a jeho zlepšovanie. Takže, áno, je to tak! Podľa petičného zákona musí 
byť petícia predložená, aby mohla byť prerokovaná. Tak majte odvahu a predložte tú 
petíciu! Predložte petíciu, tak ako ju predložiť máte. Celú, so všetkými podpismi! Čiže, 
tu vidíte týchto pár hárkov. Kde je tých 15 tis. podpisov? Čiže predložte 15 tis. hárkov, 
tak, ako to má byť, pretože dovtedy nemáte legitimitu žiadať čokoľvek od mestského 
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zastupiteľstva. Ešte raz, žiadam petičný výbor, aby predložil petíciu tak, ako ju podľa 
zákona predložiť má. Pretože tým pádom predložíte aj mandát tlačiť na to, na čo tlačíte. 
Zatiaľ ste ten mandátne predložili. Chcel by som sa vrátiť k svojmu prejavu, keď mi 
dovolíte tak, ako ste nechali dohovoriť pána poslanca Žarnaya, milá verejnosť. Čiže tak, 
ako som niekoľkokrát vyhlásil, pán poslanec Žarnay môže predložiť svoj návrh v súlade 
s platnou legislatívou a to, že ho nepredkladá dnes, značí o tom, že si uvedomuje, že by 
porušil rokovací poriadok a tým pádom aj zákon o obecnom zriadení, ktorý jednoznačne 
hovorí o tom, že keď obec má prijatý rokovací poriadok, sú povinní poslanci sa ho 
dodržiavať. Pán poslanec Žarnay, ste môj kolega z národnej rady, nenavádzajte ma na 
porušenie zákona! Nenavádzajte ma porušovanie zákona! Ja verím, že ozajstná väčšina 
Košičanov je proti tomu, aby sme sa vrátili do parkovacieho chaosu pred 1. 7. roku 
2016. Ďakujem pekne za to, že ste si ma vypočuli.  

- - - 
 

K programu zasadnutia 
 
p. Raši, primátor mesta: A teraz prosím o vaše pripomienky a doplňujúce návrhy k programu 

rokovania. Dovoľte mi, aby som ako prvý vystúpil. Ďakujem pekne. Ctené dámy 
poslankyne, vážení páni poslanci, milá verejnosť, teraz prejdeme k rokovaniu 
mestského zastupiteľstva, tak, ako štandardne ho vedieme. Program zasadnutia ste 
dostali všetci v pozvánke. Teraz poprosím vaše pripomienky, respektíve doplňujúce 
návrhy. Hneď prvý návrh mám ja. Pán starosta Mestskej časti Košice - Západ ma 
poprosil, aby som dal ku bodu číslo 10 nasledujúci informáciu, pretože v médiách 
odzneli mnohé, niektoré nie úplne komplexné informácie. Pán starosta Mestskej časti 
Košice - Západ ma poprosil, aby sme k bodu číslo 10 doplnili aj finančné vyčíslenie 
a finančné dopady na mesto, ktoré by schválenie či neschválenie materiálu číslo 10 
prinášalo. O čo ide? Ide o územie Borovicového hája, ktoré je charakterizované ako 
územia lesoparku. Chcem ctené dámy poslankyne, vážení poslanci, aby ste vedeli aká je 
situácia. Je toho územie, ktoré je charakterizované ako lesopark, teda je voľne prístupné 
verejnosti. Bohužiaľ časť týchto pozemkov bola v konkurze a inak skupovaná 
súkromnými vlastníkmi, z čoho pre mesto Košice vyplývajú obrovské finančné dopady. 
Je to lesopark, tým pádom je prístupný verejnosti. Na druhej strane nájomcovia, ktorí sú 
súkromnými vlastníkmi, žiadajú od mesta, aby im za tieto pozemky platilo nájom. 
Z hľadiska využitia tohto lesoparku sa nič nezmení. Stavať sa tam nebude môcť aj teraz 
ani v budúcnosti, ale chcem, keď budete rozhodovať o bode číslo 10, aby boli jasne 
vyčíslené finančné dopady, čo by stálo rozhodnutie zmeniť lesopark na neverejnú zeleň 
alebo čo by stálo rozhodnutie, kedy sa to ponechalo takto. Čiže z toho dôvodu toto 
finančné vyčíslenie urobíme a predložíme ho na budúce zastupiteľstvo. Teda bod číslo 
10 sťahujem a bude predložený s finančnými dopadmi na ďalšie zastupiteľstvo, 
rokovanie. Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči. 

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

kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som z programu rokovania 
stiahol bod číslo 57, to je Prevod časti pozemku registra C parcela 3823, katastrálne 
územie Nové Ťahanovce, na Motor car Košice, s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa. 
Dôvodom je to, že kupujúci nesúhlasí s kúpnou cenou. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Berberich, nech sa páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ctení občania. Na 
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základe podaného návrhu nášho kolegu pána Žarnaya a na základe jeho vystúpenia 
a taktiež na základe odôvodnenia magistrátu, prečo... alebo rovno vás, pán primátor, 
prečo nemôže byť ten návrh podaný, dovoľte mi, aby som skúsil navrhnúť riešenie 
tohto stavu, aby teda mohol byť tento návrh predložený. Jedna sa o zmenu rokovacieho 
poriadku. Úplne v krátkosti to skúsim vysvetliť. Aby sme teda dali všetky lehoty do 
poriadku, a aby teda neboli nedodržané, atď. Myslím si, že, keď mestu niečo škodí, 
alebo teda, občania si neprajú, aby sa nejaké rozhodnutie prijalo, takýmto spôsobom, tak 
by sme mali mať takúto možnosť. Čiže navrhujem doplnenie § 9 ods. 4, ktorý je presne 
aj citovaný v tom odôvodnení, prečo návrh nemohol byť predložený na rokovanie. A 
ten by bol doplnený krátkou možnosťou v odseku 4, kde by mestské zastupiteľstvo 
malo právo väčšinovým hlasovaním zaradiť aj takýto bod. Takže toto je môj návrh 
v krátkosti vysvetlený. Ešte by som chcel poprosiť, aby to bolo  ako bod, ako celkom 
prvý bod zaradené.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, ste dosť skúsený politik na to, aby ste vedeli, ako sa 

materiály do mestského zastupiteľstva pripravujú. A neevidujeme žiadnu žiadosť 
poslaneckého návrhu na zmenu rokovacieho poriadku. Tak vás poprosím, nelámte tu 
zákony a rokovací poriadok cez koleno. Dobre? Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán 
poslanec Polaček.   

 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno prajem, vážení obyvatelia 

mesta Košice, vážený pán primátor, vážení kolegovia, dovoľte mi presunúť niektoré 
body na úvod tohto rokovania. Ja si veľmi cením, že obyvatelia mesta Košice prišli a ja 
by som bol veľmi rád, keby sme naše zastupiteľstvo postúpili aj do novej roviny a to je, 
aby sme nerozprávali len o parkovaní, ale aby sme na začiatok, za bod parkovanie, teda 
bod číslo 1 Stav implementovanie nového systému, zaradili aj bod číslo 47 Predaj 
Ťahanovského lesa. Ja by som bol veľmi rád, aby obyvatelia počuli rozpravu a aby si 
mohli urobiť názor. Teda navrhujem, aby bod číslo 47 bol zaradený za bod číslo 1, teda 
ako bod 1.1. Zároveň navrhujem presunutie aj bodu číslo 10, pardon, bodu číslo 14 
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Je to opäť veľmi 
zaujímavá verejná téma. A myslím si, že by obyvatelia mohli byť účastní tejto diskusie. 
Preto navrhujem, aby to bol bod 1.2. A nakoľko nás pán námestník Petruško zaskočil, 
že Borovicový háj sa posúva na nedohľadne a na inokedy, tak navrhujem aj bod 1.3 
s názvom Alternatívy k zachovaniu verejnej zelene lesoparku v lokalite Borovicový háj. 
Na krátke vysvetlenie. Mojím zámerom a zámerom aj pána poslanca Gibódu je, aby 
mesto Košice pripravilo alternatívy, aby sme hľadali spôsoby, ako to, čo ste pán 
primátor spomínali, že o tento, istým spôsobom Borovicový háj môžeme prísť tým, že 
sa rozparceluváva a môžu ho súkromné osoby nadobúdať, tak ja by som bol veľmi rád,  
keby sme našli spôsob, ako by ho mesto Košice nadobudlo do svojho vlastníctva. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram možnosť dávať ďalšie doplňujúce 

návrhy a pristúpime k hlasovaniu. Pán poslanec Berberich, kde máte ten materiál, ktorý 
ste pripravili k zmene rokovacieho poriadku? Chcem upozorniť poslancov, že budeme 
hlasovať o návrhu pána poslanca Berbericha, ktorý je porušením rokovacieho poriadku 
aj zákona, pretože materiál má byť pripravený v súlade s platnou legislatívou mesta. 
Prosím hlasujte. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie č. 1 - za: 11, proti: 8, zdržali sa: 17  
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu návrhu. To je návrh pána poslanca Polačeka 
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a je to presunúť bod číslo 47, v skratke „Ťahanovský les“, za bod číslo 1. Prosím 
hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 2 - za: 29, proti: 2, zdržali sa: 8 
 
p. Raši, primátor mesta: Potom je zaradenie bodu, presunutie bodu Stratégia dopravy, ako bod 

číslo 1/2 podľa toho ako to výjde po schválení programu. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 3 - za: 25, proti: 1, zdržali sa: 11  
 
p. Raši, primátor mesta: Chcem sa spýtať pána poslanca Polačeka, lebo bod, ktorý chce 

presunúť neexistuje a neevidujeme ho. Takže zase budeme tak, ako u pána poslanca 
Berbericha, hlasovať o návrhu, ktorý nebol predložený, ktorý neexistuje ani nebol 
súčasťou rokovania. Prosím hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 4 - za: 11, proti: 7, zdržali sa: 18 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teraz vám teda zopakujem, lebo budeme hlasovať 

o programe ako o celku, aj s jeho úpravami. Čiže úpravou bude, že za bod 1 bude 
presunutý bod 47 „Ťahanovský les“ a potom bude to Stratégia dopravy, ďalším bodom 
po rokovaní o bode „Ťahanovský les“. Teda, poprosím vás, ctené dámy poslankyne, 
vážení páni poslanci, aby ste hlasovali za program ako za celok aj so schválenými 
úpravami. Prosím hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 5 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0  
 
p. Raši, primátor mesta: Program rokovania sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 

Overovatelia zápisnice: Ing. Andrej Sitkár a Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA 
- - - 

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

zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, pán starosta. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, dámy a páni, hostia, dovoľte, aby som za klub SMER - Sociálna demokracia 
navrhol za členov návrhovej komisie týchto poslancov: pán poslanec Andrejčák, pán 
poslanec Kaifer, pán poslanec Sitkár.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážení občania, vážení poslanci, poslankyne, pán 

primátor, navrhujem do návrhovej komisie pána poslanca Jutku a pána poslanca Bacsóa.  
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda budeme teraz hlasovať o návrhoch predsedov 

poslaneckých klubov do návrhovej komisie. Sú navrhnutí páni poslanci: Andrejčák, 
Kaifer, Sitkár Jutka a Bacsó. Prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 6 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
  
p. Raši, primátor mesta: Oznamuje teda, že na tomto rokovaní mestského zastupiteľstva bude 

návrhová komisia pracovať v schválenom zložení. Poprosím poslancov, ktorí boli 
schválení do návrhovej komisie, aby prešli do prvého radu. Ostatným poslancom 
oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali 
písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii, ktorú prednesú v pléne. 

- - - 
 
Bod č. 1 
Stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách 1 až 10 
 
p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, diváci a 

Košičania, dovoľte mi, aby som vás informoval o Stave implementovania nového 
systému parkovania v rezidentských lokalitách 1 až 10. Materiál vám bol doručený 
v písomnej forme. Prejdem asi k tomu najpodstatnejšiemu a to je návrh uznesenia 
mestského zastupiteľstva, ktorý reflektuje na mnohé z požiadaviek, ktoré sa v rámci 
implementácie nového systému parkovania dostali na magistrát. Sú to, budete mať 
v návrhu zahrnuté informácie a požiadavky, ktoré sú od občanov mesta. Sú tam 
navrhnuté a zahrnuté aj nejaké požiadavky, ktoré boli prednesené niektorými z vás 
alebo doručené písomné alebo prednesené vo forme rozličných vyhlásení. A plus máte 
teda k dispozícii body, kde máte zhrnutie súčasného stavu implementácia nového 
systému parkovania. Čiže prejdem k tomu najdôležitejšiemu. Je to návrh uznesenia 
a potom by som otvoril k tomuto bodu rozpravu. Na základe mnohých pripomienok sme 
urobili prvý návrh, ktorý môže byť základom, alebo odrazom ku pripravovanému 
návrhu na zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude pripravovať mesto 
Košice. Jedným z návrhov, ktorý bol podaný jedným z poslancov mestského 
zastupiteľstva bolo pripraviť návrh na založenie obchodnej spoločnosti - spoločného 
podniku, na zabezpečenie parkovania na území mesta Košice, ktorého zakladateľmi by 
bolo mesto a parkovacia spoločnosť. Samozrejme, týmto návrhom sa zaoberať budeme 
a na ďalšom zastupiteľstve prednesieme všetky možnosti a všetky podmienky a všetky 
zmeny, ktoré by pri tomto návrhu, pokiaľ by bol zrealizovateľný v praxi, boli 
zapracované. Teda čo sa týka bodu 2, začneme na ňom pracovať a pripravíme rozličné 
alternatívy, aj na základe požiadaviek, ktoré na nás poslanci mestského zastupiteľstva 
alebo občania vznesú. Sú niektoré, mesto Košice má skúsenosti so spoločnými 
podnikmi, v ktorých má väčšiu alebo menšiu percentuálnu účasť. V súčasnosti takýmto 
podnikom je napr. podnik Kosit. Potom máme prvý bod uznesenia, kde sa žiada, kde ma 
teda, pokiaľ sa toto uznesenie schváli, poveríte, aby sme pripravili zmeny. Teraz opäť 
ich zhrniem, tak ako sme ich dostali, s tým, že ďalšie zmeny všeobecne záväzného 
nariadenia budú môcť byť implementované, keď v priebehu prípravy tohto VZN nám 
budú z vašej strany doručené. Čiže z návrhov, s ktorými budeme pracovať je zníženie 
ceny za ročnú rezidentskú parkovaciu kartu pre fyzické aj právnické osoby. Určite 
chceme predĺžiť platnosť existujúcich rezidentských kariet vydaných občanom do 15. 
septembra 2016 a platnosť týchto kariet navrhneme predĺžiť do 31. decembra roku 
2017. Tak isto sa bude riešiť rozširovanie platnosti rezidentských kariet. Mnohí ste nás 
požiadali, aby rezidentská karta platila aj v susednej alebo v susediacich rezidentských 
lokalitách. Odborné útvary budú analyzovať možnosti cenového zvýhodnenia 
rezidentskej parkovacej karty pre dôchodcov, ktorí používajú motorové vozidlo. Tak 
isto to bude rozšírenie možnosti získania rezidentskej parkovacej karty na byt, pre 
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obyvateľov mesta, ktorí vlastnia byt v rezidentskej lokalite, ale trvalý pobyt majú mnohí 
z nich mimo rezidentských lokalít. Čiže sú obyvatelia Košíc s trvalým pobytom, platia 
mestu dane; umožní sa im mať rezidentskú kartu aj na byt, pokiaľ ho vlastnia 
v rezidentskej zóne a ho napr. prenajímajú. Potom sa bude pracovať aj s návrhom na 
zníženie ceny za parkovanie pre návštevníkov. Tak isto je to jeden z návrhov, ktorý 
predložil myslím, že pán poslanec Špak, v rezidentských zónach a rozšírenie 
parkovacích miest pre návštevníkov. Zase je tam viacero návrhov. Buď, okrem zníženia 
ceny, to rozšírenie kapacít môže byť robené aj systémom, aký je napr. v Starom Meste, 
že v určených hodinách, keď sú rezidentské zóny prázdnejšie, sa môžu využiť časť 
parkovacích kapacít pre návštevníkov mesta. Ďalším z návrhov, z ktorými sa bude 
pracovať je zníženie minimálneho časového limitu parkovania, aby teda parkovanie 
nebolo možné minimálne na hodinu, ale aby sa tento časový interval skrátil. Ďalším 
z návrhov, ktorý sme od vás dostali, od mnohých občanov, je riešenie parkovacích miest 
pri sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích inštitúciách. Čiastočne je to už vyriešené. 
Zvyšné problematické lokality budú doriešené tak, aby nebol problém s parkovaním pri 
týchto inštitúciách. No a samozrejme bod i) je zohľadnenie ďalších pripomienok od 
obyvateľov mesta Košice. Čiže tak ako nám budú prichádzať, budú odbornými útvarmi 
analyzované a po ich analýze budú zapracované. Čo je dôležité povedať je to, že pri 
posudzovaní všetkých návrhov musíme mať prioritne na zreteli zabezpečenie 
parkovania pre všetkých občanov, ktorí v daných rezidentských lokalitách bývajú. 
Pretože to musí byť priorita, aby ľudia, ktorí v rezidentských zónach bývajú, dokázali 
pri blízkosti, čo najbližšie pri svojich domovoch zaparkovať. Takže návrh máte, ctené 
dámy, vážení páni pred sebou, budete mať priestor sa vyjadriť. A samozrejme budeme 
radi, keď nám doručíte aj vaše návrhy, ktoré sa týkajú vylepšovania zavádzaného 
systému parkovania, čo najviac tak, aby dokázali zaparkovať obyvatelia, ktorí v daných 
zónach bývajú a zároveň, aby sa vyšlo v ústrety aj iným skupinám obyvateľov, ktorí do 
daných parkovacích zón chodia. Ďakujem pekne za pozornosť a otváram k bodu 1 
rozpravu. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Petrvalský. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem pekne za slovo pán primátor. V prvom rade by som sa 

chcel vyjadriť ku Komisii dopravy a výstavby, ešte spred 13. 6. 2016. Mnohé tieto 
návrhy tu zazneli, samozrejme, ale zazneli aj už na tejto komisii vtedy, len musím 
povedať jeden výraz, boli odignorované! To je ten správny výraz k tomu. Ja sám som 
napr. sa zaujímal o petície, ktoré tu boli tiež ako deklarované. Štyri petície existovali 
v zmysle petičného práva. No nakoniec som ostal ako poslanec veľmi sklamaný, že 
jednoducho sa pravdepodobne jednalo o nejaké prieskumy verejnej mienky, ktoré si tiež 
vážim, ale nemajú, by som povedal, váhu petície. To je tá ďalšia vec, pán primátor. 
Ďalšia vec, čo sa týka tohto uznesenia, všetko fajn, ale máme tam 3 body. Ja, ako 
poslanec mestského zastupiteľstva, nemám možnosť vyjadriť svoju slobodnú voľbu pri 
hlasovaní. A to preto, lebo za prvý a tretí bod som proti a druhý bod súhlasím s tým, aby 
VZN 157 bolo otvorené a jednoducho odborne sa prekopalo tak, aj vrátane zón, aby 
bola všeobecná spokojnosť. Čiže ja navrhujem, aby boli oddelené tieto 3 body zvlášť. 
Tri hlasovania. Jedno, druhé, tretie. Opakujem, nemám možnosť slobodnej vôle pri 
hlasovaní. To je tá ďalšia vec. Spoločný podnik považujem za nezmysel. Spoločný 
podnik považujem za nezmysel a skôr by som navrhoval, aby to parkovanie išlo napr. 
pod podnik Bytový podnik mesta Košice, ktorý má skoro 150 až 200 zamestnancov  
a jednoducho vieme to zvládnuť. Keď to zvládla Trnava, vedia to zvládnuť aj Košice. 
Ostali mi oči pre plač, fakt, ostali mi oči pre plač, keď som videl v zóne 5 pomaľované 
parkovacie miesta a vlastne mal som pred sebou ten biznis, vlastne, z ktorého sa bude 
ryžovať! Jednoducho, úplne vôbec nič neurobené v zóne 5, kde tam pár rodín býva 
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naozaj, hej, ako uznávam, že Fibichova a Palárikova jak vidím a tu je potom aj Krivá 
atď. Ľudia sa ozývajú, že eventuálne niečo sa aj poriešilo, to zase priznávam, ale 
jednoducho vo všeobecnosti sa hanbím za takúto firmu ako je EEI, ktorá mi klamala do 
očí priamo! A klamali mi títo ľudia. Tomanovič a spol.!  Ešte jedna vec, ešte jedna vec. 
Dovoľte, aby som dohovoril, to je posledná veta. Práve z tohto VZN, ja tu vidím 
v ods. 9, ak ide o osobu staršiu ako 65 rokov, rezidentskú parkovaciu kartu je možno 
vydať len za predpokladu, ak záujemca preukáže zdravotnú spôsobilosť podľa 
osobitného predpisu. Absolútna diskriminácia! Absolútna diskriminácia! Ďalej, čiže toto 
musíme napraviť, pán primátor, okamžite. A ďalej posledná veta, úplne, že v bode c) 
užívanie motorového vozidla na súkromné účely predložením dokladu o tom, že 
záujemca je vlastníkom motorového vozidla, je držiteľom technického preukaz 
motorového vozidla alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného predpisu. My 
musíme viazať to miesto, by som povedal, na byt a nemôžeme na auto. Šak to auto aj 
Janka Nvôtová môže mať. A mi ho môže požičať. Čiže bavme sa o týchto veciach 
odborne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Poprosím techniku, budeme dodržiavať rokovací poriadok, tak ako 

sme boli minule upozornení pánom poslancom Polačekom, presne. Pokiaľ nebudú, 
pokiaľ nebudú prerušovaní vystupujúci nejakými dlhšími prerušeniami verejnosťou. 
Pán poslanec Ihnát, toto je návrh, toto je návrh na uznesenie, ktorý nie je schválením 
konkrétnej zmeny všeobecne záväzného nariadenia. Hej? Čiže pán poslanec Ihnát, toto 
je návrh, ktorý hovorí o návrhoch, ktoré došli, s ktorými sa bude pracovať. Čiže my 
teraz neschvaľujeme definitívnu zmenu VZN. My predkladáme návrhy, ktoré došli, 
ktoré bude analyzované a ktoré budú... ktoré budú zapracované do zmeny všeobecne 
záväzného nariadenia. Si to dobre pozrite. Čiže preto je tam aj bod I, ktorý hovorí o 
zohľadnení ďalších pripomienok od obyvateľov mesta, ktorými ste aj vy, ctení poslanci. 
Takže, keď chcete dať hlasovať osobitne o jednotlivých bodoch, tak to predneste ako 
návrh na uznesenie a povedzte, o ktorých bodoch chcete dať hlasovať osobitne. A 
o tých budeme dávať hlasovať osobitne. Ale chcem sa pán poslanec Ihnát hlavne 
poďakovať, lebo ste povedali jednu zásadnú vec. Povedali ste, že treba to VZN 
prekopať. Tzn., že ho nemôžeme zrušiť a nemôžeme akceptovať návrh pána poslanca 
Žarnaya na to, aby sme ho prekopali. Ďakujem pekne pán poslanec. Ďakujem. Pani 
poslankyňa Kovačevičová, procedurálny alebo faktická? Pán poslanec, chovajte sa 
slušne aspoň k dámam. Dobre? Ďakujem pekne. Pán poslanec Jutka. 

 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne 

za slovo, pán primátor, ako člen návrhovej komisie chcem vyzvať všetkých kolegov a 
kolegyne, aby predkladali písomne svoje pozmeňujúce návrhy návrhovej komisie podľa 
rokovacieho poriadku, lebo ináč nemôžeme tieto návrhy dať prečítať a dať za nich 
hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát s faktickou pripomienkou. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Čiže vlastne, tak, 

ako sú tieto návrhy v troch bodoch, čiže A), B), C) by boli, nie dva potom, tak, tak by sa 
hlasovalo jednotlivo. Čiže berie na vedomie prvé hlasovanie, druhé hlasovanie žiada 
primátora a pokračovanie vlastne presne podľa tohto návrhu a tretie hlasovanie pripraví 
návrh založenia obchodnej spoločnosti, aby som sa mohol vyjadriť, že či som za to, aby 
sa zakladala táto spoločnosť alebo nie som proti. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Predložte ten návrh. To najdôležitejšie 
bolo, je, že chcete prekopať VZN. S tým súhlasíme všetci. Ďakujem pekne. Pán 
poslanec Gibóda. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, 

chcem vás poprosiť, keď budete vyzývať poslancov, aby dodržiavali stanovené časové 
limity, tak aj aby vy ste bol triezvy pri svojom vystupovaní; nezneužíval slovo 
predsedajúceho a nediskutoval, respektíve nevynášal súdy tesne pred hlasovaním. To 
nesúvisí s vašou pozíciou predsedajúceho. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, ja ráno zvyknem byť triezvy. Možnože vy nie, 

ale to je každého rozhodnutie. A okrem iného som aj predkladateľ materiálu, nielen 
vediem mestské zastupiteľstvo. Tak vás poprosím, majte naštudované všetky materiály. 
Ako predkladateľ materiálu môžem reagovať na vznesené dotazy, pretože ho 
predkladám. Pán poslanec Petrvalský, nech sa páči. Budeme za chvíľu ešte hlasovať, 
lebo podľa rokováku, keďže dal pán poslanec Ihnát procedurálny návrh, budeme o ňom 
rokovať, len teraz ho dopisoval, čiže budeme o ňom hlasovať. Chcem sa spýtať, už ste 
pripravení? Dobre. Môžeme? Hej? Čiže budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, 
ktorý dal pán poslanec Ihnát. Ja ho zhrniem, aby sa o časti A) berie na vedomie, 
hlasovalo extra; aby o časti B) žiada primátora s vymenovanými možnosťami, ktoré 
môžu byť implementované pri zmene VZN hlasovalo ako druhýkrát; a o časti tretej, 
ktorou je pripraviť návrh na založenie obchodnej spoločnosti hlasovalo extra. Čiže 
hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Ihnáta. 

 
Hlasovanie č. 7 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Petrvalský, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol tiež jeden z tých, ktorý na 

ostatnom zastupiteľstve zahlasoval za túto firmu. Ale musím vám povedať, že ja som 
dosť v rozpakoch a aj som sklamaný z toho, akým spôsobom pracujú. Ja som si 
skutočne myslel, že to sú „profíci“, ktorí vedia, čo robia. Ale neviem, niekto z mesta, by 
ich mal kontrolovať, mal by preberať práce, mal by pozerať, proste, či je to urobené tak, 
podľa noriem a predpisov, ako by malo. Dnes ráno som mal polhodinový telefonát 
s jednou mojou priateľkou, ktorá býva na Kalinčiakovej ulici a hovorí mi: „Emil, 
nehnevaj sa, ale tesne vedľa nás vedie hranica sedmičky zóny, všetky autá máme 
nakýblované na ulici. My sa na našej ulici nevieme pohnúť. Lebo to už nie je platená 
zóna. A celý tento systém nám spôsobil jeden chaos a kolaps.“ Ja by som bol veľmi rád, 
keby sa takéto veci, takýmto veciam venovala zvláštna pozornosť. Aby my sme 
neuvoľnili na určitom území parkovanie a tam tí ľudia budú spokojní a na úkor toho, že 
na vedľajšom území proste budú zabité ulice ráno, večer. Bolo by dobré, keby sa niekto 
začal zaoberať aj takýmito otázkami. A druhá vec, ktorá ma mrzí a trápi, prišiel mi 
bratranec z Brna, zhodou okolností sesternica býva na Palárikovej ulici, hovorí: „Emil, 
áno, ja viem, kde nemôžem parkovať. Ale kde ja, čo som prišiel z Brna, čo nepoznám 
váš parkovací systém, kde ja mám napísané, kde je moje parkovisko, hoci aj za peniaze, 
ale kde to auto môžem odparkovať?“ Takže treba sa venovať aj nerezidentným 
parkovaním za normálnu cenu. Hej? Ďakujem pekne. 

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

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

Pán Petrvalský, ja vás len doplním, toto nie je o rozpakoch. Tu nie je čo prekopávať! Tu 
nie je aké VZN prekopávať! Ja nevidím dôvod, aby sme spoločnosti EEI dávali druhú 
šancu. Mňa veľmi mrzí, že vlastne týmto spôsobom, pán primátor, takýmto rokovaním 
ťaháme čas a dávate ďalšie mesiace tejto spoločnosti, aby svoje chyby, svoje 
nedostatky, svoj amatérizmus jednoducho mohla pomaličky odstraňovať, a aby ste nám 
v decembri oznámili, že už táto firma je naozaj profesionálna, že sa na Košičanoch 
naučila. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Petrvalský, správne ste nadniesol 

tú tému, že rozšírenie týchto desiatich okruhov, respektíve desiatich zón spôsobilo 
chaos v tých prihraničných lokalitách Ale na to sme upozorňovali už pred rokom! Na to 
sme upozorňovali pred troma mesiacmi. Vtedy nás nikto nepočúval. Dnes tu budeme 
mať za chvíľku na bode rokovania materiál o doprave. V tomto materiáli sa uvádza, že 
v týchto prihraničných lokalitách, ktoré sú ohrozované, respektíve ovplyvňované touto 
dopravou, sa navrhuje rozšírenie parkovania. Čiže my budeme rozširovať EEI ďalej a 
ďalej. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja 

len by som vás poopravil, áno, veľmi dobre ste podotkol, že poslanec Ihnát povedal 
vlastne, že treba prekopať VZN 157. Lenže s tým, že bez EEI! To som zabudol 
povedať. Čiže, ako bez EEI. Občanom Košíc treba povedať pravdu, že v tomto VZN sa 
ani jedným slovom nehovorí o výraze EEI. To je pravda. Čiže to je VZN, ktoré by 
používalo, alebo spravovalo vlastne na základe tohto VZN hociktoré, akýkoľvek 
subjekt, vlastne, parkovací. A ja som za to, aby to robilo buď mesto alebo, aby to robil 
mestský podnik. Nie v spojení s „betónom“ nejakým, aby sme zabetónovali tu EEI. Bez 
EEI som povedal! Toto je moje vyjadrenie. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Petrvalský, chcel som povedať 

niečo podobné, ako povedal pán poslanec Ihnát. Pán poslanec Polaček, keď reagoval na 
tvoje vystúpenie, asi miešal hrušky s jablkami. VZN tak ako povedal Ihnát, je totiž náš 
vnútorný predpis, ktorými si schválime, upravíme, prekopeme, vstúpime a každý, kto 
príde do tohto mesta, každá spoločnosť sa musí podľa neho správať. Čiže pán Polaček 
to absolútne nepochopil. Lebo ak spája priamo VZN s EEI, to je tak, ako ja by som 
spájal Mars s Venušou. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček reaguje na pána poslanca Petrvalského, ktorý 

mal vystúpenie. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, áno, samozrejme. Ja len doplním svoje 

vyjadrenie hrušky s jablkami. Ja by som objasnil, ak VZN, ktoré pán Oto Žarnay 
navrhol schválime, tým pádom pripravíme priestor na to, čo hovorí dodatok číslo 2 
zmluvy s EEI, že im môžeme jednostranne zobrať mandát na to, aby v zónach 1 - 10 



12 
 

vôbec existovala. Preto to VZN pána Ota Žarnaya je pre nás tak bytostne dôležité. 
Pretože keď ho schválime, EEI zo zón 1 - 10 vyženieme. 

 
p. Raši, primátor mesta: Už môžem teda? Nemôžem. No, pán poslanec Polaček reagoval už 2-

krát na pána poslanca. Procedurálny návrh. To je, bohužiaľ, minúta prešla. Vy ste nás na 
to upozornil. Pán poslanec Jakubov. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Petrvalský, chcem povedať 

a vážení, počúvajte, čo poviem. Pán Polaček buď cielene zavádza alebo nerozumie, lebo 
my aj dnes vieme... moment, počúvajte, my aj dnes vieme odstúpiť od zmluvy s EEI. 
My na to nepotrebujeme zmenu VZN! Zmenu VZN potrebujeme preto, aby sme 
vyriešili problémy, ktoré vznikli s parkovaním. Nič nemá VZN spoločné s odstúpením 
od zmluvy s EEI, vážení! 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček, vystupovali ste 2-krát. Máte procedurálny 

návrh? Iba keď máte procedurálny návrh. Pán poslanec Polaček má procedurálny návrh. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Pán primátor, ja sa ospravedlňujem, mňa len poprosili obyvatelia, 

že vypadáva zvuk na internetovom spojení. Ja som len chcel technikov poprosiť, či 
vedia s tým niečo urobiť? 

 
p. Raši, primátor mesta: Dobre, technici, poprosím vás, aby na internetovom spojení 

nevypadával zvuk. Pán poslanec Grega. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Na našom poslednom miestnom zasadnutí, na ktoré sme pozvali aj 

zástupcov firmy EEI, ktorí, samozrejme neprišli, naše zastupiteľstvo prijalo takéto 
uznesenie. Po 1.) vyjadrilo pobúrenie so súčasným riešením parkovacej politiky na 
našom území. Vyjadrilo nespokojnosť s absenciou komunikácie zmluvného partnera 
mesta Košice, spoločnosť EEI, aj napriek viacerým verejným prísľubom spoločnosti. 
Žiada spravovať parkoviská vybudované Mestskou časťou Košice - Staré Mesto, ktoré 
neboli odovzdané mestu Košice do správy tak, aby na ňom cudzie subjekty nepodnikali 
a neoznačovali ako spoplatnené. Jedná sa o Tatranskú, Magurskú, Pajorovú, Malú 
Prahu. Ďalej preskúmať právo užívania stavieb Mestskou časťou Košice - Staré Mesto, 
ktoré boli vybudované mestskou časťou a zároveň, ktoré momentálne užíva spoločnosť 
EEI. Vyzývame vás, aby ste požadovali od nových investorov pri budovaní 
akýchkoľvek objektov, rezidenčných, administratívnych, polyfunkčných na území 
Starého Mesta, budovať parkovacie plochy formou podzemných garáží, respektíve 
povrchových, na pozemku investora, pre všetkých svojich zamestnancov aj všetkých 
potencionálnych zákazníkov. V opačnom prípade požadujeme nevydávať stavebné 
povolenie pre tieto objekty. Žiadame vás, aby ste neprijímali, ani nepredávali verejné 
pozemky na území Mestskej časti Košice - Staré Mesto za účelom výstavby 
povrchových parkovacích miest selektívne. Či už právnickým alebo fyzickým osobám. 
Žiadam, aby všetky príjmy z parkovného, momentálne ako poplatok za prenájom 
parkovacích plôch od súkromnej parkovacej spoločnosti boli investované do budovania 
podzemných parkovacích domov, rozvoja cyklotrás, hlavne v centrálnej mestskej zóne 
a tiež v zlúčenej zóne tak, aby sa vytvoril priestor pre znižovanie cien parkovného 
a rozvoja cyklistiky. Vyzývame vás riešiť problematiku parkovania prostredníctvom 
mestského podniku, alebo prenechať túto kompetenciu Mestskej časti Košice - Staré 
Mesto. Mám pripravený aj pozmeňujúci návrh k VZN, keďže podľa toho súčasného 
stavu to musí tých 10 týždňov visieť, tak ja ho odovzdám. Len v krátkosti poviem, že sa 
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tam jedná napr., aby sa suma základnej ročnej sadzby zmenila na 5 eur. Vozidlá 
kategórie N1, aby mohli prvých 15 minút parkovať bez úhrady parkovného. To sa jedná 
pre materské a základné škôlky. Aby sa zrušili tie rezidentské lokality 1 a 10 a nahradilo 
sa to slovom ako jedna celá táto. Záverom ešte využijem, 23 rokov bývam v Starom 
Meste a stále som mal, kde parkovať. A posledné 3 dni som nemal kde. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja by 

som chcela reagovať na pána starostu. Na tom ostatnom zastupiteľstve zazneli rôzne 
názory. A medzi inými zaznel aj môj názor, ktorým som tlmočila názory občanov 
z centrálnej mestskej zóny. Prosím, neviem koľko je tu občanov, ktorí bývajú 
v centrálnej mestskej zóne, v ktorej od roku... V centrálnej mestskej zóne? Áno? A 
prosím od roku 2012 ste platili parkovanie 100 eur ročne alebo 370 eur ročne? Kto z vás 
má takýto parkovací lístok? Možno ste všetci zabudli, že zmenou parkovacieho systému 
od 1. júla... (pozn.: zaznel zvukový signál) pardon, dobre. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák, po ňom pán poslanec Hlinka. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia v 

poslaneckých laviciach, dámy a páni. Keď sa tu bavíme o histórii, tak som sa tak pozrel 
po tomto našom pléne a napočítal som tu troch, možno štyroch poslancov, ktorí už v 
roku 2012 hovorili to, že parkovanie má robiť mesto ako službu. A nemá tu byť 
spustený žiaden súkromný subjekt, aby parkovanie v Košiciach realizoval. V priebehu 
týchto rokov sme sa dostali do situácie v akej sme. Takže pôjdem k návrhu uznesenia, 
ktoré dávate a navrhujete, pán primátor, k bodu. A ja si myslím, že to snáď nemyslíte 
vážne, pán primátor, že my berieme na vedomie stav implementácie, aký v súčasnosti 
je? Tento chaos brať na vedomie znamená absolútne rezignovať na akékoľvek možnosti 
vytýkania chýb dodávateľov pre toto mesto v službách v tovaroch a v čomkoľvek 
v budúcnosti. Je to tragédia takéto uznesenie vôbec navrhnúť. To si myslím ja. Ďalej 
firma, ktorá tu dostala túto možnosť od roku 2012, za posledné 3 mesiace dokázala, že 
nie je absolútne hodná, aby túto robotu mohla robiť. A preto si ja dovolím podať návrh 
na uznesenie, ktorý buď túto firmu primeje, aby robila veci tak, ako sa majú alebo 
z Košíc odíde. Poprosím o kľud. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 
paragrafov zákona 369 a zákona rokovacieho poriadku a Štatútu mesta Košice po A) 
vyjadruje hlbokú nespokojnosť a vážne výhrady k stavu implementovania nového 
systému parkovania v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 spoločnosťou EEI s.r.o. 
A po B) žiada primátora mesta pripraviť návrh založenia obchodnej spoločnosti na 
zabezpečenie parkovania na území mesta Košice, ktorého zakladateľom bude výhradne 
a jediné mesto Košice, ako jediný vlastník. Po 2.) (poprosím, beží mi čas) vypracovať 
a predložiť na schválenie dodatok k zmluve medzi spoločnosťou EEI s.r.o. a mestom 
Košice na zúženie predmetu nájmu v zónach 1 až 10, v zmysle čl. I bodu 2 dodatku 
číslo 2 zo dňa 24. 6. 2016. A po 3.).... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Predložte návrh na uznesenie. Nie, nie je... Prihláste sa, cvaknite ešte 

raz do rozpravy, prihláste sa a dám vám ďalej slovo. Dobre? Je to tak, ako hovorí 
rokovací poriadok, pána poslanca Rusnáka zapnite do druhého vystúpenia. Nech sa 
páči, pán poslanec Rusnák, nech sa páči. Zapnite ho.  

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. A ešte posledné: Po 3.) písomne upozorniť 
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prostredníctvom písomnej výzvy na nedodržanie nájomnej zmluvy číslo 2012001646 
a VZN číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 
mesta Košice spoločnosť EEI s.r.o., so sídlom Laurinská 18, Bratislava.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Grega s faktickou. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel som povedať, ohľadom toho spojenia 

mesta s firmou EEI, že si nemyslím, že by to bolo dobré. Máme v pamäti čerstvý prípad 
z minulosti, kde bolo mesto spojené v Mestskom futbalovom klube. Viete ako to 
dopadlo. Je to je to súkromná firma. Do ekonomiky vás nepustí. Ja by som chcel 
navrhnúť jednu vec. Zaznelo tu veľa protichodných názorov a stále robíme, ako sa to 
nedá. Prosím vás, spojme sa, právnici z mestských častí, z mesta a skúsme to tak urobiť, 
aby boli všetci spokojní a aby sme sa všetci mohli ráno spokojne pozrieť do zrkadla, že 
sme niečo urobili pre ľudí. 

 
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Polaček. Nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som len chcel doplniť 

pána kolegu Rusnáka, k tomu spoločnému podniku, ktoré navrhuje mesto, aby sme 
spoločne fungovali so spoločnosťou EEI. Mne to už vychádza tak, pán primátor, že tuná 
už budujeme zlatý triangel. Už máte odpady a údržbu ciest, už máte parkovanie a za 
chvíľku, to tretie, na čom pracujete, je mestská hromadná doprava. Čiže v žiadnom 
prípade ja nesúhlasím, aby sme robili spoločné podniky. A práve preto, aby sa 
nezabetónovala takáto spoločnosť, lebo Kosit tu už máme navždy! Už nikdy 
nevyženieme, vždy tu budeme sa točiť okolo toho, čo tu máme! A ak prijmeme túto 
možnosť, aby sme mali spoločný podnik mesto Košice so spoločnosť EEI, tak isto 
zabetónujeme navždy! Žiadna opcia nám nepomôže, ktorú si tam dávajú. 

 
p. Raši, primátor mesta: Preto budete môcť vyjadriť svoj názor hlasovaním, pán poslanec. Pán 

poslanec Hlinka, nech sa páči. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán 

primátor, vážení občania. K správe, ktorá je tu dnes v tomto bode predložená, chcel by 
som sa pozastaviť pri závorových systémoch. Na strane tri tejto správy, ktorú predložil 
EEI sa spomínajú technické stavebné problémy. Ovšem, chcel by som podotknúť, že nie 
je tam spomenuté vôbec parkovisko, ktoré má byť závorové, a to je pri Obchodnom 
centre Astória. To bolo dohodnuté, bolo to fixované. Takže z tejto správy mi vyplýva, 
že ako keby sa toto parkovisko momentálne nepripravovalo. Alebo, chcem vedieť, 
prečo a kedy to bude? Občania to žiadajú. Aj naši poslanci. Takže je to aktuálna otázka. 
Ku samotnému materiálu, chcel by som povedať, že tak, ako niektorí moji kolegovia, 
pán kolega Grega, ako starosta, ako aj ja som zároveň starostom na Juhu, máme záujem, 
aby sa pripomienky z mestských časti zapracovali, alebo aspoň, aby sa o nich 
debatovalo vo vecnej a odbornej rovine. Preto odporúčam pri príprave návrhu zmeny 
všeobecne záväzného nariadenia 157 predložiť tento návrh na pripomienkovanie aj 
jednotlivým dotknutým mestským častiam, stanoviť termín na predkladanie prípadných 
pripomienok a návrhov, ktoré by sa mali potom premietnuť do zmeny VZN. To 
znamená, odporúčam k návrhu na uznesenie v časti B) bod 1. písm. i) kde sa hovorí o 
zohľadnení ďalších pripomienok od obyvateľov mesta Košíc doplniť to, alebo rozšíriť 
o: „a dotknutých mestských častí“. Predkladám návrhovej komisii tento doplnok. 
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p. Raši, primátor mesta: Samozrejme, ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát s faktickou. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem. Pripájam sa k pánovi Hlinkovi. 

Presne tieto argumenty som chcel predniesť aj ja. Ale tak ma prebehol, tak fajn, ako 
Jaro. A chcem ešte jednu vec. Pred magistrátom stojí 20 ľudí. Poprosím vás, pán 
primátor, aby mohli ísť dnu. Tu je priestor, ako, aby mohli ísť dnu. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Nerozumiem, pán poslanec Ihnát. Akých 20 ľudí stojí? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Stoja hore a ich nechcú pustiť dnu. 20 ľudí je tam. Ako, toto je 

maximum, čo je tam, 20 ľudí. 
 
p. Raši, primátor mesta: Všetci ľudia, čo sú vonku, je ich 20? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Asi 20. Áno, tak. 
 
p. Raši, primátor mesta: Čo sme dávali veľkoplošnú obrazovku? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Nie. 20 ľudí je tam, pán primátor, teraz tam idem, odtiaľ takže som to 

videl. 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, dovoľte mi, aby som podal informáciu. Na toto 

zastupiteľstvo boli pozývaní ľudia zástupcami organizácií proti parkovaniu aktivistov 
a boli avizované počty obyvateľov v tisícoch. Na základe toho, čo sa udialo na minulom 
zastupiteľstve, nám Krajské riaditeľstvo Policajného zboru doporučilo postup, pretože 
mali tu byť tisíce Košičanov, kvôli tomu mesto na vlastné náklady inštalovalo vonku 
pre Košičanov veľkoplošnú obrazovku, aby stovky až tisíce ľudí, ktorí sa nedostanú 
dnu, mohli sledovať priebeh vonku. 
Pokračujeme v rokovaní. Takže pán poslanec Polaček, nech sa páči. Môžete hovoriť. To 
sa neukľudní, tak skoro. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Pardon, pán primátor, dovoľte mi zareagovať. Prosím vás, ja mám 

procedurálny návrh, kolegovia a tým procedurálnym návrhom by bolo, aby mohli 
vystúpiť aktivisti pán Burdiga a tak isto aj pán poslanec Mestskej časti KVP pán Lörinc. 
Čiže pán primátor, ak môžete, prosím dajte hlasovať. 

 
p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu s tým, že keď bude 

schválený, tak budú zaradení po pani poslankyni Blaškovičovej, ktorá je posledná 
pripravená, prihlásená do rozpravy. Čiže hlasujeme o procedurálnom návrhu, aby mohli 
vystúpiť páni Burdiga a pán Lörinc. 

 
Hlasovanie č. 8 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Čiže vystupuje ďalšia v poradí, s faktickou pán poslanec Gibóda, 

ešte. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Mne nedá 

nezareagovať na situáciu, ktorá tu nastala. Chcem poprosiť vás, ako zvolávateľa tohto 
zastupiteľstva a ktorý máte dozor nad jeho priebehom, aby ste tak, ako bol vykázaný 
poslanec Mestskej časti Staré Mesto pán Igor Petrovčík, tak isto, aby z tej zóny, kde sú 



16 
 

starostovia, ako starostovia hovoria, že tam môžu byť iba starostovia, tak nech tam nie 
sú ďalší miestni poslanci, napr. pán Djordievič zo Starého Mesta. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, vedenie mesta, kolegovia poslanci, 

ctení obyvatelia tohto mesta. Poprosím vás, pokiaľ sa naozaj chcete dozvedieť nejaké 
zásadné informácie, aby ste mali úctu aj ku mne, ako ku žene a ste nepískali alebo 
nejak, pretože, bohužiaľ, zavádzanie parkovacieho systému, parkovacej politiky vnieslo 
do nášho mesta nepokoje, vzburu, vášeň, emócie. Množstvo obyvateľov, ako 
poslankyne mesta Košice, ale aj ako starostky tretej najväčšej mestskej časti sa ma 
pýtalo, kto je EEI? Kedy prišlo do mesta Košice? Pretože do mája 2016 žili normálnym, 
kľudným životom a ani nepočuli a pritom táto spoločnosť už je v Košiciach od roku 
2012. Kľúčovým bolo zastupiteľstvo vo februári, kedy sa schvaľovala vlastne zmluva, 
ktorá následne bude uzavretá s uchádzačom, vlastne, verejno-obchodnej súťaže. Čiže už 
pred rokom 2012 sa vedelo, že mesto pôjde týmto štýlom. Čiže pôjde riešením 
parkovacej politiky práve so súkromnou spoločnosťou. Ja sa divím a pozerám sa na 
mnohých poslancov, ktorí tu hlasovali za to, že táto spoločnosť vstúpi do mesta a dali 
„áno“, pretože sedia tu a dnes rebelujú. Dokonca niektorí boli aj vo výberovej komisii, 
keď prebiehala verejno-obchodná súťaž, reálna. Ktokoľvek sa do nej mohol zapojiť. 
Čiže, ktokoľvek, keď máte nejakú spoločnosť, mohla sa zapojiť. Mohla byť reálnym 
uchádzačom. Pretože kľúčové bolo rozhodnutie a schválenie vo februári 2012. Zmluva 
je takáto veľká. A tu, priamo, je alfa - omega každý jeden bod, čiže keď sa táto zmluva 
schválila v júli, vedelo sa, že následne sa musí riešiť. Je to jedna z podmienok 
koncepcia pre celé mesto. Znova bola spoločnosť zaviazaná, že vypracuje túto 
koncepciu a predloží ju na mestské zastupiteľstvo. Predtým ešte bola predmetom 
rokovaní. Je to čierne na bielom, v jednotlivých mestských častiach, v roku 2013, kde 
jednotlivé mestské časti mohli dávať pripomienky, mali konzultovať túto koncepciu 
s občanmi. Jednoducho kričíte, nadávate, idete upáliť primátora alebo vedenie mesta. 
Toto mesto má 22 mestských častí, 22 starostov... (Počkajte, som vás poprosila) ... kde 
je priama zodpovednosť... (Poprosila som vás o niečo.) ...22 mestských častí, jednotlivé 
mestské časti, tu je presne, presne tak veľa. To nemajú možno nikde na svete! Potom, ak 
chceme... (pozn.: hluk v rokovacej sále) ...táto koncepcia... (pokračujem ďalej) ...v roku 
2013... (Počúvajte! Majte slušnosť k dáme!) ... v roku 2013 a následne... (pozn.: zaznel 

zvukový signál) 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček s faktickou. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, pani poslankyňa, áno, toto nemajú nikde 

na svete. Plný súhlas. Áno, plný súhlas k pripomienkam. Pani poslankyňa, minimálne ja 
s pánom poslancom Gibódom, tu už niekoľko rokov, lebo už sme tu 2 roky, pravidelne, 
vždy, keď je bod EEI, hovoríme o tom, že požiadavky nielen Mestskej časti Sever, ale 
aj Starého Mesta aj iných mestských častí, pán Hlinka kýve hlavou, čiže aj Juh, neboli 
do dnešného dňa zapracované. Vy žijete v inej mestskej časti; vás sa parkovanie v tejto 
chvíli netýka. A preto k tomu môžete takto pristúpiť. A po druhé, pýtam sa vás, pani 
poslankyňa, ale aj vás, pán primátor, prosím, povedzte mi, keď je tu spoločnosť EEI od 
roku 2012, prečo nedodržiava harmonogram, ktorý sme schválili pred rokom a týkal sa 
centrálnej mestskej zóny? 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, vy môžete hovoriť kľudne, vás neprerušujú ľudia. 
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A my tu počujeme, napriek tomu, že sme niektorí starší, počujeme dobre. Nemusíte 
kričať. Kričať musíme my, pretože nás prerušujú ctení obyvatelia mesta. Pani 
poslankyňa Kovačevičová, s faktickou. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Takže, budem na pána Polačeka 

reagovať. Pretože áno, spoločnosť mala zapracovať vaše pripomienky. Za tým si stojím. 
Ale to, koľko vy ste mali stretnutí? Koľko rokovaní? To už je na danej mestskej časti, 
čo ste vlastne prednášali. Je to čierne na bielom. Koncepcia sa následne schvaľovala 
v roku 2015, vo februári. Boli sme tu poniektorí dva mesiace s cestou, kde sa 
predkladala, ako všeobecný verejný súhlas. Tu nikto nebol, ani za mnou, ani za nikým. 
Ani ste neriešili na Rade starostov, že táto koncepcia nie je v súlade, že je zlá alebo 
čokoľvek. Následne bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bolo 
v platnosti jeden rok. Ja sa pýtam, kde ste, vážení, boli jeden rok?! Ono platilo jeden 
rok. Tak isto harmonogram bol schválený v júni. A v máji sa pripravuje, vlastne, rebélia 
nedostatky, jedno s druhým. Bol jeden dlhý rok. Ďalšia vec, dopad na životné 
prostredie. Kde je tu? Hájite stromy, lesy? Je tu... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Polaček. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. 

Pani starostka a kolegyňa, pani starostka a kolegyňa Kovačevičová má aj pravdu. Táto 
koncepcia a VZN a zmluva, áno, bola pripravená. Musím povedať jednu vec, že keď ste 
si všimli, aj v tlači, tak ja som si uznal, ja rád si sypem aj popol na hlavu! A som typ 
človeka, ktorý si uzná napr. aj to, že som mal parkovaciu kartu od roku 2010. A o tejto 
karte ste tu dnes nepočuli nič! Každý je ticho. Zomrel každý. Čiže treba sa tiež k tomu 
vrátiť. Ale karta je karta. Poďme ďalej. Bol som vo výberovej komisii EEI. Treba 
povedať jednu vec, bol tam pán Jankura. Kto je pán Jankura? Treba zistiť, ako, 
a jednoducho, nebolo vtedy povedané všetko tak, ako, fakt vyplávalo dnes. Treba 
povedať, že cítim sa oklamaný! Oklamaný sa cítim! Ako a jednoducho bol som využitý! 
To je všetko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani poslankyňa, so všetkou úctou, ja neviem, 

na aké rokovania chodíte vy? Ale ja si pamätám, ako pán riaditeľ Lazúr na 
pripomienky, ktoré sme tuná prednášali ku koncepcii, a pán primátor to potvrdil, nám 
bolo povedané, že budú zapracované. A hľa, nie sú. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec Faktická poznámka. MZ: Pán primátor, k tomu, ako si vážite veľmi a 

ceníte rokovací poriadok, § 26 ods. 3 „faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú 
faktickú poznámku“. Len toľko k tomu, že ste udelil slovo pani Kovačevičovej. Ešte raz 
ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. A poprosím, aby ste ma upozorňovali 

aj nabudúce. Lebo v tomto pracovnom napätí sa môže stať, že človek urobí chybu. Pán 
poslanec Ihnát, reagovali ste iba raz, či 2-krát na pani poslankyňu? Reagovali ste raz, či 
2-krát na pani poslankyňu? Iba raz, hej? Dobre, nech sa páči. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ste 
mi neodpovedal ešte na otázku, s tými obrazovkami a s tými ľuďmi, ktorí stoja vonku, 
údajne. Takže vlastne by som chcel odpoveď. To je tá jedna vec. No a druhá vec, ešte sa 
vrátim k tomu, každý systém, samozrejme, keď sa zavádza, tak jednoducho prax a ten 
čas ukáže vlastne, či je to nezmysel, zmysel alebo čo. To ukáže. My sme v stave, teraz, 
ako, nielen to, aby sme si dávali balzam na hlavu, ale v stave, aby sa tento stav riešil. 
Vidíme, že nie je to dobre. Hovoril som vám tu o parkovacej zóne číslo 5. Veď to je 
smiešne! Namaľovali čiary a majú z toho biznis. Nič iné tam nedali! Čiary a biznis. A 
možno ten parkovací automat. Tak sa pýtam, veď to zvládne aj mesto. A ak to mesto 
nezvládne, ak to mesto nezvládne, tak takéto vedenie mesta tu nemá čo hľadať a nech sa 
vzdá mandátu! Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážení kolegovia, milí občania, 

pán primátor, tak ako povedala pani kolegyňa Kovačevičová, treba sa vrátiť do histórie. 
V roku 2012 mestské zastupiteľstvo, a niektorí kolegovia tu už sedeli, schvaľovali, že 
uzavrieme zmluvu, pôjdeme do toho s firmou EEI. Zaujímavé, že vo výberovom konaní 
súťažila iba firma EEI a dodávateľ tejto firmy. O dva roky neskôr sa tu prejednával 
harmonogram. A harmonogram sa schválil v roku 2015. V roku 2015 sme takto, pred 
pätnástimi mesiacmi schvaľovali aj VZN. Vtedy, pán primátor, ľudia nie sú nahnevaní 
preto, lebo im vadí, že musia platiť za parkovanie. Ľudia sú nahnevaní preto, lebo im 
klamete! Pred pätnástimi mesiacmi, pán primátor, ste vy, pán Petruško a pán riaditeľ, 
resp. zástupca spoločnosti EEI Tomanovič sľúbili, že od 1. 7. 2016 bude všetko 
vybudované, pripravené a zóna spustená ako celok. Ja sa pýtam, kde boli 1. 7. 2016 
parkovacie automaty 120 kusov? Kamery na rozpoznávanie evidenčných čísel 45? - 
kamery CCTV 40 kusov? To sú tie vaše, pán Petruško, keď ste hovoril, že sa zvýši 
bezpečnosť. Tak sa nezvýšila! Práveže vznikol vandalizmus, lebo tie kamery tam 
neboli. To je ale vaša chyba. Ale pánovi Petruškovi to nezazlievam. Možnože to ide 
s tou funkciou pána viceprimátora. Mali sme tu predchádzajúceho viceprimátora, ktorý 
tvrdil, že električky pôjdu do Vianoc, len nepovedal, do ktorých! A potom sme tu mali 
vás, pán Petruško, keď ste povedal 13. 6. 2015, že budú všetky tieto veci 1. 7. hotové. 
O rok nato vyhlásite, že my všetci tuná, Košičania, ktorí sme očakávali, že to, čo ste 
sľúbili, bude splnené, nemáme váš zdravý sedliacky rozum. Tak ja mám možnože iný 
sedliacky rozum, ale očakával som, že keď vy niečo sľúbite, firma EEI niečo sľúbi, tak 
to bude! Odvolávate sa na to, že firma EEI nemala prístup k pozemkom v zónach 1 – 
10. Ale to bolo pochybenie vaše! Všetkých vás, ktorí tam sedíte za predsedníckym 
stolom. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie, pán 

primátor, ako kryjete klamstvá, ako ochránite priateľov, svojich známych. Pred rokom 
ste prečítali, alebo resp. pán námestník prečítal a pán Tomanovič to tu potvrdil. A ja 
citujem, išlo o list, ktorým sme posunuli celé fungovanie zón: „Týmto vás žiadame 
o predlženie termínu finálneho realizovania harmonogramu rozšírenej zóny platného 
parkovania k 1. 7. 2016, čím by bola spustená celá zóna ako celok, spolu s plánovanými 
novovybudovanými kapacitami.“ V tom harmonograme bolo povedané, že sa vybuduje 
730 parkovacích miest. 1.7. malo byť spustené všetko an block! Prešli 3 mesiace a 
kryjete neschopnosť amatérskej spoločnosti! Toto je celý problém. Preto vám ľudia 
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neveria. 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

V prvom rade sa chcem dámam a pánom kolegom poslancom poďakovať za to, že 
budem môcť hlasovať v troch bodoch zvlášť. To je veľmi dôležité, pre mňa. V druhom 
rade sa chcem poďakovať, ako, nie poďakovať, ale Marcelovi Gibódovi chcem 
povedať: bol som vo výberovej komisii. A bolo to takto. Bola to bratislavská firma EEI 
a jedna pražská, neviem, ako sa volala. Pražská nechcela vziať pod seba parkovací dom. 
Ten parkovací dom pri Steel aréne bol v strate. EEI prisľúbila, že vo vlastnej réžii ho 
bude spravovať, čo aj robí. Ako, zase treba povedať, že má problém tam dostať ľudí do 
neho. Hej? Takže taká bola pravda. Čiže bola to bratislavská firma, ktorú som ja 
nepoznal, ani som nevedel kto je EEI. Ale, jednoducho, povedala, že urobí zázrak na 
počkanie v Košiciach, čo sa týka parkovania. Až potom vyšlo to, že Petržalka vlastne, 
z Petržalky sami údajne odišli preč. Nevyhodili ich, ale sami odišli preč. A Tomanovič 
a Wolf a ďalší mi klamali do očí! Nie raz. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len rada dokončila to, čo 

som začala. Rada by som nadviazala na pani starostku. Naozaj, od roku 2012 občania 
Starého Mesta, centrálnej mestskej zóny, platili za parkovanie. Keď som sa pýtala, kto 
z vás je tu taký, kto za to parkovanie tam platil, nepočula som relevantnú odpoveď. 
Viete, čo chcete, občania, teraz? Vy chcete, aby sa VZN vrátilo pred 1. 7. Áno. A viete, 
prosím, viete, prosím, o tom že v centrálnej mestskej zóne žije niekoľko tisíc 
Košičanov, ktorí jediní, jediní do 1. 7. platili rezidentské parkovanie v úplne inej výške, 
ako ho platia všetci ostatní dnes! Vy jednoducho... vy jednoducho chcete... Nikto z vás, 
nikto z vás nechce platiť. Vy chcete, aby platili iba občania Starého Mesta bývajúci 
v centrálnej zóne. Nejde o to komu. Vy nechcete platiť nikomu. Vy chcete parkovať 
zadarmo! Jednoducho chcete diskriminovať občanov centrálnej mestskej zóny. Ja si 
myslím, že to nemá zmysel, pretože nechcete počúvať vôbec nič, okrem toho, čo chcete 
počuť! Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa aj za trpezlivosť. Pán poslanec 

Gibóda s faktickou. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani poslankyňa Blaškovičová, mne je to veľmi 

ľúto, ale je očividné, že ste vôbec nečítala návrh pána Žarnaya. Návrh, ktorý podal pán 
Žarnay nezavádza naspäť pôvodné VZN, iba v tomto, ktoré je schválené, číslo 157, 
vyberá z neho zóny 1 až 10. Tzn., že v centrálnej mestskej zóne by zostali parkovacie 
karty v cenových reláciách tak, ako to bolo zavedené 35 – 70 – 150. Tzn., vôbec sa 
nevraciame ku tomu, čo vy poukazujete. Ešte môžem dokončiť? Môžem dokončiť? Ešte 
by som chcel povedať, že sa mýlite aj v tom, že ľudia nechcú platiť. Ľudia sú ochotní 
platiť, ale nie firme EEI. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo. 
 
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážení občania, vážený pán primátor, vážení 

kolegovia, kolegyne. V takejto vypätej, silne emotívnej atmosfére, všetci vieme, že 
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veľmi ťažko sa nachádza rozumné riešenie. Na druhej strane si dovolím povedať, že 
napriek obrovským názorovým aj politickým nezhodám, napr. medzi vami aj medzi 
poslancom Žarnayom, bol jeho návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva 
rozumným návrhom, pretože v tomto zastupiteľstve, aj v predošlých, neraz sme lámali 
lehoty a postupy. A vyhovárať sa na tých 15 dní, ktoré, respektíve na 10 týždňov, hej, 
nebolo rozumné. A mohli sme len a len k tomuto bodu rokovať. Mohlo to byť dobre 
pripravené. A som presvedčený o tom, že všetky tie výhrady starostov, ktoré tu zazneli 
a to aj starostov, ktorí sú z ľavého či z pravého spektra alebo nezávislých, treba brať 
vážne. Sú to zástupcovia ľudí v tých mestských častiach, ktorí, napriek tomu, že 
politicky trebárs možno aj sympatizujú s vami, ale cítia tú reálnu ťažobu toho, čo im 
dennodenne ľudia prinášajú. A som presvedčený, pán primátor, že kľúč k riešeniu je 
predovšetkým vo vašich rukách. Pretože ak sú ľudia tlačení do kúta, potom z toho 
vznikajú aj veľmi, veľmi nepríjemné, nemiestne situácie. A určite veľa by o tom vedel 
rozprávať váš kolega zo strany, pán Kaliňák. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček s faktickou. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Pán Dečo, veľmi pekne 

vám ďakujem za to, čo ste povedali. Tzn., áno, ja si myslím, že rokovať o VZN máme. 
Preto vás, kolegovia, vyzývam v tejto chvíli, položím tam, na túto prvú lavicu žiadosť, 
kde sú všetky vaše mená. Poprosím vás, všetci, čo sa stotožňujete s tým, aby sme 
zvolali mimoriadne zastupiteľstvo, stačí nám tretina hlasov, aby pán primátor konal. 
Tak, pán primátor bude musieť, ak vás nájdem a nájdete tú odvahu, aby ste sa podpísali 
pod tento papier, zvolal mimoriadne rokovanie. To mimoriadne rokovanie o jednom 
bode. A to je, aby sme rokovali o všeobecnom záväznom nariadení, ktoré navrhol pán 
Oto Žarnay. Prosím vás podporte to a nerobme zbytočné napätia. Podporme a poďme 
ďalej. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Berberich, nech sa páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem 

reagovať ešte alebo podporiť kolegu pána Deča v tom, že tie lehoty, jednoducho, aj v 
zmysle toho, čo som dával predtým, ten svoj návrh, možno by bolo treba povedať, že: 
„Keď sa chce, tak sa hľadajú spôsoby, keď sa nechce, tak sa hľadajú dôvody.“ A druhá 
vec, ešte by som rád podporil ten návrh na vznik tej samostatnej firmy, ako môj kolega 
predložil, teda mestskej firmy, samostatnej, na parkovanie. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Teraz som povedal, že po pani poslankyni Blaškovičovej dáme 

vystúpiť dvoch zástupcov z aktivistov. Nech sa páči, máte 3 minúty, každý. 
 
p. Lörinc, obyvateľ mesta: Dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. 

Demokracia je vláda väčšiny s ohľadom na práva menšín. Len aby ste nezabúdali na 
toto. A ak si myslíte, že nežijeme v demokracii, po tom, čo ste videli dnes vonku, ešte 
stále podľa ústavy, žijeme v demokracii, drahí občania. Aj keď vedenie tohto mesta to 
tak asi nevníma. A, páni poslanci, ja by som povedal, ten materiál, o ktorom dnes 
rokujete, lebo účelovo sa vyhýbate tomu, čo je tam uvedené, ten materiál hovorí o tom, 
že firma EEI má zmluvu na 4 roky. Do dnešného dňa preinvestovala 2,1 milióna eur 
a postavila, páni a dámy, 22 parkovacích miest. Za 4 roky firma postavila 22 
parkovacích miest a 2,1 milióna. A môžeme sa vracať úplne do minulosti, že tu boli 
protesty v roku 2012, že viacerí poslanci, aktivisti už roky hovoria, že tá zmluva nikdy 
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nebude dobrá! A vy len sľubujete, sľubujete, páni poslanci, panie poslankyne, vy ste 
nevyriešili parkovanie, vy ste neprijali koncepciu. Vy ste len prijali sľuby a ilúziu 
koncepcie. A preto tu sú dnes aj občania. A preto protestujú! A preto nám vznikajú 
problémy v zónach, tak ako si viacerí z vás povedali. Aby som sa vyjadril k VZN, ktoré, 
ako vieme, je z troch častí. A toto mienite prijať. Prvá časť je k uzneseniu. Po tom 
všetkom, čo sa tu udialo, vy idete vysloviť, že beriete na vedomie stav implementácie 
projektu?! Po tom, čo tu máme tri najväčšie protesty v histórii Košíc?! Že tu riadia 
vandali, že v meste je dopravný chaos a vy to beriete na vedomie? V poslednom bode 
prijímate to, že zriaďujete spoločný podnik. Sú tri možnosti riešenia parkovania. Prvé 
je, že to dáte koncesiu externému dodávateľovi. Druhý je, že si to budete robiť sami. A 
tretí je „joint venture“ alebo spoločný podnik. Spoločný podnik je najhoršie z možných 
riešení a de facto bude znamenať to, že zabetónujeme firmu EEI v Košiciach! Bude to 
vyzerať rovnako, ako v Kosite, kde máme spoločný podnik a mesto tam nemá vôbec 
žiadne slovo. Firma Wood and Company, ktorá vlastní Kosit, vlastní aj EEI. A robia si 
čo chcú! Alebo to bude vyzerať tak, ako pri MFK. Máme v živej pamäti, že Európske 
hlavné mesto športu nemá svoj futbalový klub, lebo mesto prišlo o pozemky, lebo malo 
spoločný podnik s podnikateľom. A rovnako vtedy ste vy, páni poslanci, tvrdili, že 
všetko bude v poriadku a všetko bude dobré. Spoločný podnik neexistuje viac-menej na 
Slovensku nikde. Zavádzajú ho v Michalovciach, kde tiež spôsobí EEI a tam sa dohodli 
na 30-60. 33-66. Ešte, aby som sa vrátil k tomu, že v podstate v tom druhom bode 
uznesenia, kde hovoríte o tom, že si chcete udobriť ľudí a chcete prijať nejaké 
kozmetické úpravy. Opäť nemáte žiadne lehoty a žiadne sankcie. Opäť to bude o tom, 
že pán Raši niečo vyhlási, niečo sľúbi, poslanci v dobrej viere odhlasujú a ľudia budú 
čakať, vtedy, kedy pán Fellegi alebo pán firma EEI uráči investovať a uráči sa niečo 
spraviť. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán ďalší vystupujúci. Nech sa páči, dajte ďalšiemu 

vystupujúcemu slovo. 
 
p. Burdiga, obyvateľ mesta: Pani Lenártová, váš úsmev je sexi. Takže, môžeme ísť k veci. 

Pán primátor, poprosil by som vás, aby ste naozaj nezavádzal, tak ako to robíte celú 
dobu. Pán primátor, poprosím vás, aby ste nezavádzal o tom, čo ste hovoril, že je 20 
ľudí pred magistrátom. Určite tam máte svojich ľudí a viete koľko ich tam je. Ja som sa 
tam bol pozrieť. Pred barikádami bolo 20 ľudí, ktorí sa chceli dostať dovnútra. 300 ľudí  
zhruba bolo dole, ktorých je žiaľ ale menej, práve vďaka tomu, akú politiku ste rozbehol 
aj s políciou a ste ich odradili. Ja sa tým ľuďom nedivím, že sa boja prísť. Poprosil by 
som pánov poslancom, čo ste tu, pán Polaček vám tam dal výzvu, môžete ukázať svoju 
poslaneckú, ja neviem, zodpovednosť a podpísať zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. 
Potom ho pán primátor bude musieť zvolať. Tak, ale k veci. Vážený pán primátor Raši! 
Stali ste sa prekážkou zrušenia nefungujúcej parkovacej koncepcie. Tvrdohlavo 
odmietate ponuku reparátu podporiť návrh poslanca Žarnaya na zmenu VZN 157, ktorá 
je podmienkou pre zrušenie parkovacích zón 1- 10 a to bez porušenia zmluvy mesta 
s EEI. Vaša demisia umožní vyslobodenie šikanovaných občanov v závislosti od EEI, 
zabráni narastaniu škôd a zastaví ďalšie eskalovania napätia vo verejnosti, za ktoré 
zodpovedáte vy všetci za predsedníckym stolom. Nie my, občania. Váš súboj s nami 
a občanmi začal 13. júna tu na mestskom zastupiteľstve demonštráciou arogancie moci. 
Prostredníctvom mestskej polície ste v rozpore s rokovacím poriadkom bránili stovkám 
ľudí zúčastniť sa na jeho verejnom zasadnutí a to aj za cenu riskovania zranení na oboch 
stranách. Odvtedy sa s hovorkyňou Šnajdárovou zamotávate vo vlastných klamstvách 
a zavádzaní, ako pavúk do vlastnej siete. Štvrť roka sa nedôstojne ukrývate pred 
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občanmi mesta a za to čelíte opodstatnenej kritike. Stále ľuďom dlžíte odpovede na 
množstvo odkazov, ktoré vám doručili priamo domov aj na magistrát. Nádej na obrat 
vzbudil váš prístup k súčinnosti pri predkladaní návrhu poslanca Žarnaya, ktorý ste dal 
21. augusta na rokovaní s nami a aktivistami. Neskôr vysvitlo, že aj tu ste nám 
aktivistom nastražili pascu. Nútite nás do svojich expertných skupín, naprávajúcich 
nefungujúci parkovací systém, vydierať ich nátlakom a podpísať formálnu deklaráciu 
„Košice - mesto proti násiliu“, ktorú ste si privlastnili od EEI. Vaše televízne sólo 
vystúpenia z 30. augusta odštartovali frontálny útok na občiansky aktivizmus. 
S kamennou tvárou ste prekrútili priebeh rokovania s aktivistami a anulovali ste jeho 
výsledky, aj s vašim prísľubom. Mestské zastupiteľstvo 12. septembra už len 
potvrdzuje, že ste sa definitívne spreneverili funkcii primátora a že výzva na vašu 
demisiu je opodstatnená. Do vášho súperenia s občanmi... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.  
 
p. Burdiga, poslanec MZ: ...viem, že som po čase a máme tuná dosť kamier, tak môžete ma 

vypnúť! Vyzývam vás na odstúpenie z funkcie primátora Košíc pre jej hrubé zneužitie! 
Tento dôležitý post vám už morálne nepatrí, lebo ste vstúpili po boku nenávidenej 
parkovacej... 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán poslanec Gaj, budete mať slovo. Pán 

poslanec Gaj, nech sa páči. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, prosím, aby ste dali hlasovať, 

aby mohol vystúpiť pán poslanec mesta Košice - Starého Mesto Michal Djordjevič. 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Procedurálny návrh. Hlasujte, aby mohol vystúpiť pán 

poslanec MsZ Djordjevič. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 9 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Pánovi poslancovi dáme slovo po poslednom zaradenom poslancovi, 

ktorý je teraz, čiže po pánovi poslancovi Gibódovi. S faktickou bol ešte pán poslanec 
Polaček, nech sa páči. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem 

poslancom, kolegom, ktorí sa rozhodli podporiť. Ja len dočítam to, čo pán Burdiga 
nestihol dočítať. Mestské zastupiteľstvo 12. septembra už len potvrdzuje, že ste sa 
definitívne spreneverili funkcií primátora, a že výzva na vašu demisiu je opodstatnená. 
Do vášho súperenia s občanmi ste vtiahli políciu, v nevídanom nasadení, akoby 
zasahovala proti teroristom. Zabarikádovaný magistrát a policajné manévre sú hanbou 
Európskeho hlavného mesta kultúry a znamenajú demontáž demokracie. Odmietnutie 
zvolania mimoriadneho mestského zasadnutia na požiadanie poslanca Žarnaya, je 
klincom do vašej politickej rakvy. 

 
p. Raši, primátor mesta: Myslím, že teraz už nie je nikto na pochybách, že začala predvolebná 

kampaň a jej kandidát sa odprezentoval sám. Takže nejde o parkovanie ale o politiku. 
O nič iné. O nič iné! Takže vo voľbách v novembri 2018 občania rozhodnú. 
Demokracia je o tom, že aj vy, aj ja môžem vyjadriť svoje myšlienky. Pán poslanec Gaj, 
nech sa páči. Pán poslanec Gaj sa prihlásil s faktickou, nech sa páči. 
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p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Vážení občania, včera som 

preposlal otvorený list – email pánovi Burdigovi. Verím, že splnil moju požiadavku 
a vám ho preposlal, aby ste sa oboznámili aj s mojím postojom. Nebudem tuná ďalej 
opakovať veci. Táto téma už ďaleko není o parkovaní. Opakujem, táto téma už ďaleko 
není o parkovaní, ale o niečom inom! A k pánovi poslancovi Polačekovi, Gibódovi, by 
som sa len vyjadril, že chlapci, chlapci sa presne chovajú ako pedofil, keď vyhrá 
výberové konanie v materskej škôlke na riaditeľa. Presne tak sa chovajú! A ich názory, 
ich reči, ich klamstvá, ich klamstvá - Toto je!... Kto bojuje? Áno! Bojuje. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Žarnay, máte procedurálny návrh alebo faktickú? 
 
p. Žarnay, poslanec MZ: Áno pán primátor, procedurálny návrh. 
 
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Žarnay, poslanec MZ: Chcel by sa vás požiadať, aby mohol vystúpiť predseda petičného 

výboru pán Igor Petrovčík. 
 
p. Raši, primátor mesta: Procedurálny návrh. Budeme hlasovať. 
 
Hlasovanie č. 10 - za: 33, proti: 3, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Čiže, vystúpi po pánovi poslancovi Djordjevičovi. Pán poslanec 

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

Poprosím vás, pred týmito občanmi Košíc, vonku čaká 100 ľudí, hej? Zhruba 100 ľudí 
pri obrazovke a vypína sa zvuk. Žiadajú ma, aby sa ten zvuk nevypínal. Prosia vás o to, 
pán primátor, skúste preveriť situáciu. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, lebo pán Burdiga povedal, že ja som 

povedal, že vonku je 20 ľudí. To vy ste prvotne povedal. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno som sa zmýlil. 
 
p. Raši, primátor mesta: Áno. Bol som ja hneď napadnutý a obvinený z klamstva. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: 100 ich je tam. 100. 
 
p. Raši, primátor mesta: Takže, počet ľudí na zasadnutí organizuje a povoľuje štátna a 

 mestská polícia kvôli bezpečnosti. Dobre? Takže je to čisto v ich kompetencii. Práve 
preto, keby sa niečo stalo, aby boli zachované únikové východy a všetky bezpečnostné 
opatrenia. Rieši to polícia a nebudeme do toho nijako zasahovať. Pán poslanec Kaifer. 

 
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keď ja som si vypočul všetky, zatiaľ prednesené 

návrhy alebo každého vyjadrenie, poprosím, aby aj môj bol vypočutý takým istým 
spôsobom. Uvedomme si, že iný názor alebo tá nespokojnosť ľudská, latentná, ktorá tu 
je, tak nemôže byť dôvodom, aby sme si tu vzájomne nadávali alebo nejakým 
spôsobom sa nerešpektovali. Takže poprosím vás, ja sa v dvoch bodoch dotknem tejto 
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parkovacej témy, aj jednotlivých tých riešení, ktoré sú navrhnuté. Bol tu predložený zo 
strany pána Žarnaya nejaký návrh úpravy všeobecného záväzného nariadenia, ktorý bol 
aj zverejnený. O ňom sa bavíme. Chcem vám povedať, že tento návrh, ktorý zdieľa aj 
pán Polaček, je celkom iný, ktorý povedal pán Ihnát a pán Rusnák. Ja vám to aj 
zdôvodním, lebo už tu každý si rozpráva čo chce. A nikto nič alebo väčšina ľudí ani 
nerozumie. Tak vám chcem to vysvetliť. Pán Žarnay chce so svojím návrhom to, že 
zrušíme 1 až 10 častí, aby sme mohli utiecť zo zmluvy s EEI, v rozsahu týchto desiatich 
rezidentských lokalít. Pán Ihnát s pánom Rusnákom tu povedali návrhy, že chcú ho 
pozmeniť, lebo chcú mať stále, aby to nerobila EEI. Tak, aby to nerobila EEI. Ale chcú 
mať zachovaných 1 až 10 lokalít. Ak my zrušíme vo VZN 1 až 10 lokalít a dospejeme 
k štádiu, že odídeme zo zmluvy s EEI, tak v tomto prípade už nikdy nebudeme môcť, 
bez toho, aby nás zažalovala spoločnosť EEI, obnoviť platené parkovanie. Ja viem, že 
sa vám to nepáči. Ja viem. Ja viem, že sa vám to nepáči. Vidím to, aj počujem. Ale 
skúste ma vypočuť. Toto je to, čo by nastalo. Už som povedal, že vaša nespokojnosť 
nech nie je dôvodom na to, že mi budete zasahovať do vyjadrenia. Druhá vec je, 
ohľadne riešenia, navrhuje sa v nových návrhoch... (Ako to, že budete kričať, že ma 
majú vypnúť, tak ma raz vypnú. Ale neviem, že či... ale potom načo ste tu prišli, keď 
ma nechcete vypočuť? No, dobre. Dobre. No... Ja poprosím troška viac času.) Čo sa 
týka, riešime nájomcov, aby tam mohli... ,aby bolo viac  návštevníckych miest, aby bola  
možnosť parkovať pre blízkych osôb blízko bloku, predĺženie platnosti kariet z dôvodu 
problémov... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák s faktickou. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán kolega Kaifer, ja by som vás 

poprosil, aby ste nekomentoval na moje návrhy. Ja si to neprajem a neželám. Ja som 
povedal, čo som povedal a navrhol som, čo som navrhol. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pripájam sa k pánovi Rusnákovi. Pán primátor, 

ako, jednoznačne pán kolega Kaifer, každý z nás, ktorý tu sedíme a zastupujeme 240 tis. 
ľudí tohto mesta a mestských častí a máme ich vzácny mandát, ako hlas, ich vzácny hlas 
mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. Záleží nám na tom, aby sme našli určité 
riešenie. Každý z nás mu nejde o to, aby bol deštrukčný článok by som povedal, týchto 
riešení. Ale zhodnoťme, naozaj, odborné komisie, všetky, dajme spolu a ja sa čudujem, 
pán primátor, ešte jednej veci, som nedohovoril vtedy, sám ste povedal, že čo nebolo 
prerokované v komisiách, atď., nemôže byť predložené. A tu je práve tento príklad, že 
toto uznesenie je predložené bez toho, ako ten bod 2 bez toho, aby to preletelo 
komisiou, a aby len jedno slovo v tej komisii dopravy a výstavby o tom zaznelo. Ani 
jedno slovo nezaznelo o tom spoločnom podniku. Takže chcem poukázať na to, čo vy 
ste vlastne nejakým spôsobom poukazoval, tak ja to vlastne vyvraciam. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček. Pán poslanec Kaifer, iba s procedurálnym 

budete môcť vystúpiť, lebo sám na sebe nemôžete reagovať s faktickou. Nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Kaifer, váš právny titul vám 

nezakladá právo nás strašiť. Strašiť nás sankciami. Nemyslím si, že to je správne. Ak je 
tu niekto zodpovedný, tak tú zodpovednosť musí prijať. To je po prvé. A po druhé. Dve 
zmluvné strany v dodatku číslo 2 sa dohodli na tom, že mesto môže jednostranne zúžiť 
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predmet nájmu. Je to vec dohody, ktorá je v dodatku číslo 2 a podpísali toto dve 
zmluvné strany. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer nemôže, lebo to bola faktická na... Pán poslanec 

Jakubov, nech sa páči. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kaifer, chcem 

ti len povedať, že to, čo povedal pán poslanec Rusnák, asi nemyslel vážne a viedla ho 
alebo priviedla ho k tomu vybičovaná atmosféra. S pánom poslancom Rusnákom už 
zopár rokov sedíme v týchto poslaneckých laviciach a je štandardom, je to o 
demokracii, že každý poslanec má právo reagovať na vystúpenie iného poslanca. Robí 
sa to aj dnes, bežne. Takže pán poslanec Rusnák asi fakt bol pod vplyvom emócií v tejto 
sále. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. Ďakujem pekne. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážená pani námestníčka, vážený pán 

námestník, vážená verejnosť. Dovoľte, aby som vystúpil. V rýchlosti chcem všetkých 
upozorniť alebo poprosiť, sme na rokovaní mestského zastupiteľstva, nie na verejnom 
zhromaždení. Skúsme sa takto aj správať. Nie sme ovce, nie sme hluchí. Počujem tu 
bľakot, piskot, všetko možné, nadávky. Ja sa chcem spýtať, aj k svojim deťom, k svojim 
rodičom sa takto poniektorí z vás správajú ako dnes? Sme na zastupiteľstve! K téme 
parkovania. Zastupujem 3 mestské časti. Zastupujem Myslavu, Lorinčík a Pereš. Všetci 
títo ľudia si kúpili pozemky a parkujú na svojom. Čo ste si kúpili vy? Pod blokmi - byty 
od mesta Košice, byty od štátu, za 10 – 15.000 korún a teraz chcete parkovacie miesto 
zdarma? Na základe čoho pramení vaša nároková mentalita? Buď niečo vlastním 
a platím daň alebo to nevlastním a platím nájom. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Bacsó. 
 
p. Bacsó, poslanec MZ: Môžem? Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, vážení občania. 

Každé rozhodnutie mesta má určitú ekonomickú hodnotu, ktorá sa dotkne všetkých nás, 
našich peňaženiek. A samozrejme, má to aj vplyv na rozhodovanie nás poslancov. Je tu 
požiadavka zo strany pána Žarnaya vrátiť stav parkovania pred 1. júl a taktiež je tu aj 
požiadavka zrušenie zmluvy so spoločnosťou EEI. Ja by som sa touto cestou chcel 
opýtať aj pána poslanca Žarnaya, či nejakým spôsobom má predstavu o vyčíslení tohto 
kroku v ekonomickej hodnote? V prípade, keby sa táto zmluva zrušila, koľko by to 
prípadne mesto stálo? Chcem len poukázať na históriu, keď zrušením zmlúv mesto 
prišlo o milióny už eur. História ukazuje napr. na spoločnosti OutClaim a pod. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. Ďakujem pekne, pán poslanec. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ctení obyvatelia, 

poslanci. Chcela by som ešte upriamiť pozornosť na jednu vec. Keďže, či už po 
sociálnych sieťach, v médiách, kdekoľvek sa opäť zastrašujú obyvatelia, že čo sa ide 
zavádzať na sídliskách. Je to opäť úplná demagógia. Je to čierne na bielom. Je to tu 
a vám to prečítam: Porada primátora 25. 5. 2015 odporúča spôsob riešenia sídlisk mesta 
Košice ponechať na rozhodnutí mestských častí. Čiže to je vo výlučnej kompetencii 
mestských častí, sídlisk, ako táto problematika sa bude ďalej riešiť. Pretože tá 
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problematika na sídliskách je diametrálne odlišná. Predsa nejdú z mesta ľudia 
odparkovať na Furču alebo na Jazero a potom idú do mesta. Čiže ten problém je 
trošička niekde inde. Takže poprosím všetkých, aby nezastrašovali obyvateľov. Na 
mestské časti neboli rokovania, neboli stretnutia. Čiže toto ukáže budúcnosť a budeme 
mať možno vlastnú koncepciu. Ja, ako starostka, mám na to miestne zastupiteľstvo. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pani starostka. Pán poslanec Gaj, nech sa páči 

s faktickou. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Poprosím, dá sa niečo zrobiť 

s technikou, so zvukom? Lebo ten zvuk je čím ďalej horší. Je úplne zvuk zlý. Poprosím 
nejakú pauzu, alebo na techniku, aby sa urobil zvuk. Nedá sa to počúvať. 

  
p. Raši, primátor mesta: Tuná, náš zvuk, tento? Hej. Je tu veľa ruchov akustických. Pán 

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

Chcem reagovať na kolegyňu, pani starostku Kovačevičovú. Na Sídlisku Ťahanovce, na 
Sídlisku Ťahanovce rokovania z EEI prebehli. To bolo minulého roku. Sme ich 
odmietli. To bola tá jedna stránka veci. A treba povedať, že má pravdu v tom, že 
jednoznačne si musia rozhodnúť samotné sídliska o tejto situácii. A osobne, sám za seba 
poviem, že EEI v žiadnom prípade na Sídlisko Ťahanovce. Takže, vlastne to ako ani 
nepripadá v úvahu. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, kolegovia, kolegyne, 

rád by som pokračoval v tom, čo som začal v mojom prvom príspevku a opýtal sa 
niekoľko otázok pána primátora, pána viceprimátora. Lebo pán primátor síce reaguje 
vtedy, keď sa mu niečo nepáči na predrečníkovom vystúpení, ale mohol by niekedy aj 
odpovedať na otázky. A teda moja otázka znie: „Keď ste nám, pán primátor, sľúbili, že 
1. 7. bude všetko pripravené, vybudované, aj pán Petruško to sľúbil, že 1. 7. bude 
všetko pripravené, vybudované, aj EEI sľúbila, že všetko bude pripravené vybudované, 
či teda, akože ste nám klama, alebo iba z nevedomosti?“ Potom sa chcem opýtať, prečo 
22. 6. 2016 sme schvaľovali niečo, čo malo byť schválené už pred rokom? A to je ten 
prenájom pozemkov. Prečo ste tak flagrantne pristupoval k svojej práci zodpovedného 
primátora? A nakoniec, sa vás chcem opýtať, pretože viacerí kolegovia tuná 
argumentujú: „EEI nemohla spraviť zóny 1 až 10, nemala k nim dostatočne včas 
pozemky.“ No to je to, na čo sa zabúda aj v tomto materiáli. A to je ten taký, že pohľad, 
že vyberáme si iba to, čo nás zaujíma. A preto pán primátor predložil iba stav 
implementovania v lokalitách 1 až 10. Úplne sa opomína centrálna mestská zóna. 
V rámci centrálnej mestskej zóny má firma EEI vzťah k pozemkom od roku 2012. 
Výhovorky na to, že to nemá, teda sú 4 roky staré! A v centrálnej mestskej zóne mala 
firma EEI vybudovať závorové systémy, kamery APNR 45 kusov, kamery CCTV 40 
kusov. Ja sa pýtam: „Vybudovala to?“ Porušila harmonogram! Porušila zmluvu! Alebo 
zase pán primátor zatvárate obe oči a otvárate obe vrecká? Pýtam sa! Ja sa vás pýtam, 
pán primátor, či firma EEI dodržala to, čo ste nám sľúbili, že 1. 7. bude? Alebo to 
nedodržala? Či došlo k porušeniu harmonogramu a následne a fakticky k porušeniu 
zmluvy alebo nie? Pretože, áno, tu ľudia sa zabávajú na tom, keď poviem, že otvárate 
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vrecká. Len viete, doteraz ste mi neodpovedal pravdivo jasne a preukázateľne na 
otázku: „Kto vám platil vašu kampaň, pán primátor?“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Kampaň mi platila strana Smer - Sociálna demokracia. Pán poslanec 

Polaček. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, skúsme sa 

ešte vrátiť k rokovaniu o všeobecne záväznom nariadení, ktoré tuná sa snažíme 
s niektorými kolegami presadiť a teda požiadať kolegov, aby sme mohli teda rokovať 
spoločne priamo o VZN. Teda o to, aby sme zúžili a vyhnali EEI zo zóny 1 a 10. Na to, 
aby som mohol trošku vliať do toho nového pohľadu, rokovací poriadok hovorí, že túto 
žiadosť poslanci musia aj odôvodniť. To odôvodnenie je veľmi jednoduché. Ja sa 
domnievam, že súčasne platné VZN, ktoré sme schválili 1. júla 2016 nie je dodržiavané 
na žiadnych stranách! Pán primátor, vážení kolegovia, všetci, keď sme prijali mandát, 
sme museli vysloviť sľub. A ten sľub bol o tom, že budeme dodržiavať zákony, ako aj 
nariadenia. My sme prijali nariadenie, ktoré nikto nedodržiava. Nedodržiava ho EEI, 
pretože zóny nie sú pripravené, nedodržiava ho mesto Košice, pretože pán primátor 
osobne vyzýva, že nemusia policajti pokutovať, lebo sme len vo fáze príprav a proste, 
treba čakať a byť trpezliví. Nedodržiavajú ho ani obyvatelia a návštevníci mesta, 
pretože jednoducho ignorujeme to, čo tu nie je nastavené a správne. Teda my sme sa 
dostali do stavu, kedy máme všeobecné záväzné nariadenie, ktoré je neplatné, 
nefunkčné a je našou povinnosťou a ja vás vyzývam, kolegovia, je našou povinnosťou 
okamžite túto mimoriadnu situáciu zastaviť a začať sa všeobecnému záväznému 
nariadeniu venovať okamžite! Nie v decembri. Toto je mimoriadna situácia. Nielen 
preto, že tu máme barikády pred magistrátom, ale aj preto, že tu máme nariadenie, ktoré 
je nefunkčné! A to je našou úlohou, to je naším ... našou základnou prioritou, aby veci 
boli funkčné. Preto vás opätovne žiadam, podpíšte kolegovia žiadosť a poďme rokovať 
o VZN. Ak ho zmeníme a ten výsledok bude iný, ja si vážim demokraciu, tak bude iný. 
Ale nemôžeme mať nefunkčné všeobecné záväzné nariadenie! A verím, že pán 
primátor... (10 sekúnd navyše, pretože som musel čakať) a to je k poslaneckej kontrole. 
28., teda 2 dni predtým, ako sme zaviedli VZNo, pán primátor, som vás požiadal, ako 
poslanec mesta Košice, aby som mohol vykonať kontrolu funkčnosti toho, že VZN a nie 
len VZN, ale aj spoločnosť EEI je pripravená od 1.7... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Špak. 

Ani ostatným rečníkom nedávame dlhší čas. A pritom na nich bučíte veľmi intenzívne. 
Pán poslanec Gibóda. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som ešte chcel zareagovať na kolegu 

poslanca Polačeka. Kolegovia, prosím preukážte svoj vzťah ku tomu, že či chceme sa 
správať zodpovedne, ako poslanci a teda rokovať o tejto zmene a podpíšte túto žiadosť 
o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Zároveň ale chcem vás vyzvať, aby každý 
poslanec pred hlasovaním oznámil konflikt záujmov spočívajúci v držbe bezplatnej 
parkovacej karty, alebo v iných pôžitkoch poskytnutých EEI, aby sa zdržal hlasovaní. 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som tak isto chcel 

poprosiť všetkých kolegov, viem, že to bude so zaťatými zubami, aj ja som zažil za 
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posledné dva dni hrubé klamstvá zo strany kolegu Polačeka, aj na moju osobu, ale 
naozaj podporme ho. Ide tu o Košičanov, nie o boj poslancov medzi sebou. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja si vyprosím, vyprosím, aby mňa 

Polaček s Gibódom k niečomu vyzývali! Ľudia, ktorí na Severe klamú, kradnú, v meste 
klamú, kradnú, aby oni mňa na niečo vyzývali! Je to vrchol! Vrchol toho, čo títo dvaja 
dokážu! Slovenský slovník má jedno krásne slovo, rýdzo slovenské, a to slovíčko je 
„odzigávať“! A títo dvaja to robia. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, ako trošku sa spamätávam 

z toho, čo som počul. Takže vlastne, ako by som pokračoval ďalej? Čo sa týka tej karty, 
parkovacej, konečne občania nech vedia. Mal som kartu od roku 2010, cez správu 
majetku. Čiže využíval som ju na naplnenie mandátu poslanca mestského 
zastupiteľstva. A nehanbím sa za výkon svojej práce, ktorú som pre Sídlisko Ťahanovce 
odviedol, zatiaľ a pre mesto Košice. Marcel Gibóda, musím ti povedať, že keď som 
kartu mal v držbe, držba je výraz práva, ako je faktické držanie nejakej veci, ako v ruke, 
jednoznačne z toho vyplýva, že nebol som prepojený na spoločnosť EEI. Ja 
Tomanoviča nemusím! Nemusím Wolfa. Čiže vlastne nebol som prepojený a nemal 
som žiadne kšefty. Nič som nemal! Hovorím a môžem to jasne prehlásiť a pokloním sa 
pred týmto obecenstvom a naozaj poviem, že som jeden čestný, čistý človek. 

 
p. Raši, primátor mesta: Poprosím pána, teraz vystúpi, ako sme si schválili, pán Djordjevič 

a po ňom pán Petrovčík. Nech sa páči, tri minúty. 
 
p. Djordjevič, občan mesta: Poprosím ctené publikum, aby som nebol rušený, aby som mohol 

dodržať čas tri minúty. Takže dobrý deň vážené mestské zastupiteľstvo, ctená verejnosť. 
Téme rozšírenia rezidentských zón sa venujem už od roku 2010, keď som organizoval 
stretnutia občanov so starostom Starého Mesta. Ale žiadne riešenie na ochranu 
rezidentov zo strany mestskej časti neprišli. Prišiel som vás informovať o tom, že som 
za ostatný mesiac osobne navštívil 1008 domácností, výlučne v novovytvorených 
rezidentských zónach v Starom Meste, kde som zisťoval záujem rezidentov 
o zachovanie rezidentského postavenia. Zároveň som získal 1832 podnetov na 
vylepšenie, ktoré som oficiálne odovzdal na magistrát. Prieskum som uskutočňoval 
v nových rezidentských zónach 6 – 10, celkovo na 23 uliciach, v každej zóne minimálne 
tri ulice. Sústredil som sa na najstrategickejšie ulice Starého mesta s najväčším počtom 
bytových jednotiek. Z 1008 domácnosti má 845 rodín trvalý pobyt v Mestskej časti 
Košice - Staré Mesto, čo je necelých 84 %. Z týchto 845 rodín sa mi podpísalo pod 
petíciu za zachovanie rezidentského postavenia, Staromešťanov, za zachovanie 
novovytvorených zón celkovo 814 obyvateľov, ktorí boli zo 621 rodín, čo predstavuje 
73 a pol percenta Staromešťanov. Áno, stretol som sa aj s odmietnutím, ale v drvivej 
väčšine to boli práve ľudia, ktorí nemajú auto, poprípade vlastnia garáž a problém na 
ulici sa ich netýka. Spomeniem tri požiadavky, ktoré sa opakovali najčastejšie. 443 
Staromešťanov z celkového počtu oslovených vyslovilo názor, že na každej ulici by 
malo byť 1 až 5 parkovacích miest na krátkodobú návštevu rodiny, maximálne 2 
hodiny. 282 Staromešťanov má pripomienky k prepojenosti zón. Väčšine by vyhovoval 
menší počet zón, respektíve, ak by mohli parkovať v susedných zónach napr. zo zóny 7 
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by parkovali aj v zónach 6 a 8. 269 ľudí kritizuje neúplnú funkčnosť systému, pre 
ktorého funkčnosť chýbajú namaľované parkovacie čiary, ako aj ochrana zo strany 
mestskej polície a výstavba nových parkovacích miest. Zároveň vyslovili požiadavky na 
predlženie platnosti rezidentskej karty, ktorú si zakúpili aspoň o dva-tri mesiace, alebo 
o obdobie, kedy bude systém plne funkčný. Až na 6. mieste s počtom 148 ľudí je 
pripomienka, že by systém parkovania mohlo prevádzkovať mesto. Títo ľudia však 
väčšinou ani nevedeli, že 50 % príjmov v nových zónach ide mestu Košice. Tzn., až 
82 % Staromešťanov vôbec nerieši, kto prevádzkuje. 82 % Staromešťanov vôbec 
nerieši... (ako mám pokračovať?!) Dovoľte mi prosím hovoriť. Až 82 % Staromešťanov 
vôbec nerieši... (Čo je?! To nemôžem hovoriť?!) (pozn.: zaznel zvukový signál) Pán 
primátor, zvládnem to za 30 sekúnd, keď mi dovolia hovoriť, prosím vás. V Starom 
Meste žije viac ako 14 tis. ľudí. Ja zastupujem...  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne za vystúpenie a za to, že ste mohli naozaj v kľude 

predniesť svoj návrh. Myslím si, že môžete poskytnúť aj občanom, aj médiám ten záver, 
ktorý ste chceli povedať, že občania chcú zachovanie rezidentských zón. Nech sa páči, 
pán Petrovčík. 

 
p. Petrovčík, predseda petičného výboru: Ďakujem. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážení 

páni poslanci, dámy a páni, prepáčte, bude to trošku také, ja som to písal teraz, 
narýchlo, rukou. Ja to na rozdiel od môjho predrečníka, nemám niekým pripravené. 
Takže, dovoľte, aby som povedal pár viet k tomuto všetkému, čo sa tu deje. Som 
predseda petičného výboru, ktorý, už dobre viete, ma zozbieraný nejaký počet podpisov. 
Nerozumiem stále tej nervozite, prečo máme predložiť niečo, čo nám zákon neprikazuje 
a nie sú tam dané termíny. Čiže ubezpečujem všetkých občanov a hlavne pána 
primátora Rašiho, že sme kompetentní. Máme minimálne 16 tis. podpisov. Ukázali sme 
to médiám pred pár dňami. Takže nerozumiem, prečo sústavne je napádaná naša 
kompetencia. Pán primátor, k vám hovorím, takže bol by som rád, keby sme sa 
počúvali. Zvlášť som sklamaný z môjho predrečníka, ktorý tu teraz previedol, čo 
predviedol. Úprimne povedané, je mi ho úprimne ľúto. Takto, tento pán má buď 
problém s pamäťou, alebo vážne nerozumiem o čo sa tu jedná, lebo nejak záhadne za 
posledné mesiace otočil kabát. Ja dokážem aj médiám, aj každému kto chce, ukážem 
fotku spred pol roka, tento pán Djordjevič stál, spred dvoch, stál vzadu s nami 
aktivistami, už v podstate a držal transparent v ktorom nesúhlasí s koncepciou, touto 
koncepciou alebo nekoncepciou parkovania. Veď v poriadku. Takže v podstate nikto 
netvrdí, šak mi vieme, že ste  zmenil názor. Len chcem vysvetliť, že ak by niekto si to 
nepamätal, že ste stál tam hore a vlastne ešte nedávno na našej strane. To si každý urobí 
obraz. Asi čo sa stalo? Prečo? Ozaj, buď vám vypadla pamäť, alebo asi možno vy viete, 
prečo ste zmenil názor. No dnes obchádza pán staromestský poslanec Staromešťanov, 
tzn. obyvateľov hlavne Kuzmányho sídliska, môžem vám povedať, šak tu sedia niektorí, 
mi dajú za pravdu, tie otázky tendenčné, ktoré tam dával a ktoré im dával chudákom, 
našim babkám a mamám podpisovať, to je vyslovene o tom, tu nechcem ani rozprávať. 
Takže to si každý asi domyslí, ako ich zozbieral. A keď ich aj zozbieral 800 alebo aj 
tisíc, nerozumiem, čo aká to je váha voči 16 tisícom minimálne zatiaľ podpisov našej 
petície? Poprosím pán primátor, aby ste zabezpečil poriadok v sále a kľud! Ku vám, pán 
primátor, len toľko. Vy ste nás aktivistov nabádal na odsúdenie násilia a vandalizmu. 
Doslova ste v médiách poukazoval 3-krát opakovane ste nás vyzýval a vyslovene, proti, 
aby sme podpísali proti vám... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

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



30 
 

 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán Petrovčík, prepáčte, vaša 

petícia je asi taká vierohodná, ako pána poslanca Polačeka petícia pri trhovisku Merkúr. 
Áno. Ďakujem, ďakujem, ďakujem za potlesk. Verím, že ma máte radi. Ďakujem, toto 
sa mi páči. Ďakujem. Ďakujem za potlesk. Ďakujem ešte raz za potlesk. Ďakujem. 
Ďakujem za potlesk. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja by 

som rada veľmi krátko zareagovala na oboch predrečníkov. Obidvaja sú moji kolegovia 
zo Starého Mesta. Jednému bolo umožnené rozprávať, druhému nie. O tomto si fakt 
myslíte, že je demokracia? Že ten, kto má... Super! Ten kto súhlasí s vami, ten môže 
hovoriť, ten kto má iný názor, ten jednoducho nemôže hovoriť!? Áno? 82 % 
Staromešťanov vôbec nerieši, kto prevádzkuje systém parkovania, ale zaujíma ich to, 
aby mali kde parkovať. Naozaj vás nezaujíma to, že množstvo Staromešťanov... 
Nezaujíma! Tak potom prepáčte, že mňa vôbec nezaujíma, to čo zaujíma vás. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Polaček. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, môžem? Dobre, ďakujem pekne. Pán 

primátor, na záver vlastne tejto diskusie by som chcel povedať, sám za seba, svoje 
slovo, čo sa týka tej deklarácie samotnej. Ja osobne som zásadne proti rozbíjaniu, proti 
ničeniu majetku kohokoľvek a za slušnosť. Čiže tá deklarácia vlastne, podľa môjho 
názoru, vlastne mala len vtiahnuť aktivistov do toho deja mesta a nebolo to správne. 
Treba podporiť aj takto, navonok, ako poslanec, keď to podporujem tak jednoznačne sa 
to musí vziať v úvahu. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Gibóda, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, zdá sa, že sa 

blížime ku hlasovaniu. Ja vás teraz ešte raz, opätovne vyzývam, aby ste oznámili svoj 
konflikt záujmov spočívajúci v držbe bezplatnej parkovacej karty od spoločnosti EEI. 
Lebo neverím tomu, že pán Ihnát jej jediný. Napr. pán Špak má tiež. 

 
p. Raši, primátor mesta: Nereagujete na predrečníkov. Čiže vypnúť. Pán poslanec Gaj, nech 

sa páči. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja záver... (ďakujem, ďakujem, 

nemusíte mi tlieskať, ďakujem) Ďakujem za tento leták. Chcem ho pochváliť. Môžem 
ho pochváliť? Haló! Dámy, páni, chcem tento leták pochváliť. Áno, chcem ho 
pochváliť! Lebo tento Pat a Mat, to vieme, kto je v rámci mestskej komunálnej politiky 
v meste. A som rád, že už aj z Polačeka a Gibódu si robí srandu Burdiga. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Žarnay, nech sa páči. Pán poslanec Žarnay. 
 
p. Žarnay, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, za slovo. Dovoľte mi zareagovať aspoň 

niekoľkými slovami na to, čo tu bolo už povedané. V prvom rade, pán primátor, chcem 
vám povedať, ale nedívate sa na mňa, takže vám to asi je jedno, že si vás vážim, ako 
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primátora tohto mesta a nikdy som nepovedal, že ste pre toto mesto neurobili aj veľa 
užitočných a dobrých vecí. Zároveň si však myslím, že nepatrí k vašej osobnosti, aby 
ste podsúvali ľuďom slová, ktoré som nepovedal. Ja som nepovedal, že žiadam zrušenie 
VZN 157. Ja som vždy hovoril o tom, že je potrebné o ňom znovu začať rozprávať 
a zrušiť rezidentské zóny 1 až 10. K pánovi Bacsóvi by som chcel povedať, aj keď 
oneskorene, že on je členom mestskej rady, dobre vie, že na mestskej rade sa prerokoval 
aj návrh, koľko by mesto stálo v ekonomickom vyčíslení strata, v prípade odstúpenia od 
zmluvy s EEI. A je to návrh, ktorý sme aj podali, aby magistrát si to zobral na svoju 
starosť a tieto ekonomické straty, prípadné ekonomické straty, vyčíslil. Pokiaľ to 
popiera alebo o tom nevie, tak zrejme náš návrh ani poriadne nečítal. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Gibóda s faktickou. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel iba reagovať na to, že koľko by 

to stálo, ako tuná spomínal pán Žarnay, že bola tuná predložená žiadosť, aby to 
Magistrát mesta Košice spracoval. Nuž, investícia, ktorú nám EEI sľúbilo, bola vo 
výške 2 mil. eur, pán Žarnay. A 2 mil. eur to je viete asi taká suma, akú pán primátor 
bez problémov vytiahne z vrecka, z roka na rok a navýši o túto sumu rekonštrukciu 
kúpaliska Červená hviezda, bez toho, aby sa spýtal poslancov mesta Košice. On s týmto 
nemá problém! Čiže keď hovoríme, že nemáme 2 mil. eur na parkovanie, tak zrazu 
z ničoho nič vytiahneme 2 mil. eur a dáme to na kúpalisko Červená hviezda! Ale na 
parkovanie a na systém a na fungovanie pod mestom nemáme šancu. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Kto teraz ide? 
 
p. Raši, primátor mesta: Ste zapnutý pán poslanec. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne pán primátor. Ja som žiadal 

vedenie tohto mesta, pána Lazúra, ako riaditeľa magistrátu, aby som sa dostal ku 
materiálom, čo sa týka správy majetku ešte z roku 2012, keď končila svoju súčasť tu 
v tomto systéme. Správa majetku spravovala vlastne, aby občania vedeli, parkovanie do 
konca roku 2012. Potom to bolo vyhlásené ako za neefektívne! Podľa mojich 
informácií, eventuálne, to bola taká nosnica určitá taká, hej? Ako taká zlatá nosnica 
tohto podniku. Takže by som chcel porovnať naozaj tieto výsledky, aj teraz, keď bude 
čas na porovnanie, vlastne s EEI a do budúcnosti. Mňa zaujíma, naozaj, ako správa 
majetku vlastne hospodárila, čo sa týka parkovania. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Bacsó. 
 
p. Bacsó, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Žarnay, vy chcete niečo zrušiť, ale 

nemáte ani predstavu ako ďalej. Toľko. 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gáll. 
 
p. Gáll, poslanec MZ: Ja poviem, ja budem odpovedať len kolegovi Gibódovi. To sme si 

mohli kľudne vybaviť niekde na našich stretnutiach, ktoré prebehli. A som rád, že vôbec 
prebehli. Ale ja som kartu nemal, ani ju nemám. To som povedal aj médiám. A hovorím 
to opäť aj vám. Len na margo toho. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gaj s faktickou. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel by som pripomenúť, čo sa týka tých kariet... 

(ďakujem pekne, ďakujem pekne) Chcem sa vyjadriť ku parkovacej karte. Môžem sa 
vyjadriť ku parkovacej karte? Presne tak, ako niekto využíval z poslancov, tak aj môj 
prednosta ju využíval trištvrte roka na služobnom aute. Pán Polaček neoprávnene 
využíval parkovaciu kartu Severu. Napríklad. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer, nech sa páči. 
 
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil všetkých, aby sme pokorne 

hľadali riešenie, jak ďalej ohľadne parkovania v týchto rezidentských lokalitách 1 až 10. 
Pán Polaček, ste mienkotvornou osobou ohľadne aktivistov alebo aj tu, ľudí, ktorí 
v podstate, keď vy vystupujete sú ticho, keď my rozprávame tak, kričia, opäť. Vyjadrujú 
svoj názor, ja im to neberiem, len chcem povedať, keď im v podstate poviete, že to treba 
dať zrušiť alebo tento návrh je zlý, povedzte im aj druhú vec, že vy chcete zrušiť, pán 
Polaček, rezidentské parkovanie v rezidentských lokalitách 1 až 10. Ja bývam osobne 
v rezidentskej lokalite 1 a parkujem aj v dvojke. A vám poviem, že ľudia na Jantárovej, 
Fibichovej, Krivej, Ľudmanskej, Paláriková uvítali toto rezidentské parkovanie. Skúste 
ma nechať... 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček, nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ono tu asi dochádza stále 

k akémusi nedorozumeniu, pán poslanec Kaifer. Po prvé, preto vám nikto netlieska, 
lebo ste zástupca strany Smer, ale to nebudem komentovať. To čo sa týka, k tým našim 
návrhom, my sme nikdy nepovedali, že chceme úplne a navždy zablokovať rezidentské 
parkovanie. My preto chceme založiť mestský podnik. My preto chceme to riešiť! Čiže, 
ja rozumiem pán poslanec Kaifer, ja rozumiem koho záujmy hájite. Ja rozumiem, že, 
proste, ste dlhodobo v strane, ja vám rozumiem, ale prosím, čítajte s pochopením. 
Prosím. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je zaujímavé, pán poslanec Kaifer, že 

spomínate to, že bývate v zóne 1 a parkujete aj v zóne 2. Ja si tu veľmi dobre 
spomínam, ako ste navrhol, aby mohli obyvatelia zo zóny 1 parkovať aj v zóne 2. Je len 
paradoxné, že takto ste obhajoval svoj vlastný, súkromný záujem, aby ste mal kde 
parkovať, ale nenavrhol ste, aby aj obyvatelia z iných zón mohli napr. parkovať 
v susedných zónach. Na to ste už nemyslel! Myslíte v prvom rade na seba. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček má slovo. Nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Zdá sa, že sa blížime ku koncu a možno nie. Ja by 

som sa vrátil rád k tomu, čo som hovoril v úvode svojho prvého vystúpenia. A to je, že 
pán primátor zmaril, zmaril poslaneckú kontrolu, o ktorú som písomne v zmysle zákona 
požiadal. Prišla mi len strohá odpoveď, že mojou žiadosťou sa magistrát bude zaoberať. 
Prešlo 10 týždňov, tých 10 týždňov, kvôli ktorému sa tu hádame a staviame barikády, 
pretože nie sme ochotní nájsť v rokovacom poriadku alebo nájsť tú úctu k ľuďom a úctu 
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k sebe, aby sme rokovali o tom, o čo nás ľudia žiadajú. Stále opakujem, nie je predsa 
definitívne jasné, že to, čo sme s pánom alebo to čo pán Žarnay navrhol, že bude 
schválené, však o tom bude to rokovanie. Vráťme sa ale k návrhu uznesenia, ktoré 
navrhol pán Dano Rusnák. A ja by som rád ešte vás požiadal o to, aby ste sa zamerali na 
to o čom budeme hlasovať. Po A) vyjadrujeme hlbokú nespokojnosť a vážne výhrady 
k stavu implementovania nového systému parkovania v rezidentných lokalitách 1 až 10 
spoločnosťou EEI. Ja som sa nedozvedel, kolegovia, na tomto stretnutí, čo také úžasné 
sa za tých 10 týždňov, odkedy EEI parazituje v meste Košice, v zónach 1 a 10, sa 
udialo? Teda nerozumiem, prečo by sme mali tlieskať. Nikto z vás, kolegovia, nič mi 
nepovedal. Ma nepresvedčil. A verím, že nepresvedčil ani Košičanov, čo sa vlastne 
udialo za 10 týždňov také prevratné, že máme byť spokojní a máme ten stav zobrať na 
vedomie? V rámci druhého návrhu žiadame primátora, aby pripravil návrh založenia 
obchodnej spoločnosti - mestského podniku. Pretože si myslíme, že biznis z parkovania 
nie je to správne riešenie. Parkovanie má byť služba a tú službu dokáže poskytnúť 
jedine mesto. A všetky tie peniaze, ktoré by sme z toho mohli mať, reálne možno aj 
zisk, môžeme jednoznačne nastaviť tak, aby išli do cyklotrás, MHD a ďalšieho 
budovania parkovacích miest. To, že pán primátor, vás žiadame, aby ste upozornili 
spoločnosť EEI na jej flagrantnosť, na to, že svoju prácu nerobí úplne v náležitosti tých 
článkov v miestnych médiách boli stovky, všetci z nás vieme a poznáme pochybenia. 
Prosím vás, napíšte im jeden list, slušný list, keď im poviete... (pozn.: zaznel zvukový 

signál) 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. (Nemusíte. Ďakujem pekne, 

ďakujem, ďakujem, som veľmi rád, že sa vám páčim, ale dúfam, že to nie je moje 
meno... Jeden, dva, tri, štyri... do tridsať môžem rátať. Ďakujem pekne, ďakujem pekne) 
Pán poslanec Polaček, len by som bol rád, aby si nám povedal, prečo zmena v tvojom 
správaní, chovaní, v tvojich názoroch? A koľko doposiaľ stála tvoja volebná kampaň na 
primátora? Tak ako sa pýta Gibóda primátora. Viem, čo vravím. A tri sekundy môžete 
mi tlieskať. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer, nech sa páči. 
 
p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Iba v krátkosti. Ďakujem za slovo. Pán Polaček, 

ja sa vám vyjadrím k tomu, čo ste povedali už aj predtým na moju osobu, ohľadne toho 
čo som povedal. Ja prečítam : „Odmietame platiť výpalné vo forme rezidentských kariet 
a za parkovanie pred vlastným blokom.“ Toto je! Za to vy aj bojujete. Keď urobíme, 
aby sa schválil pána Žarnaya návrh, tak v tom prípade by sme zabrzdili rezidentskú 
lokalitu 1 až 10 aj pre mesto. Ak si myslíte niečo iné, nerozprávate ľuďom tu pravdu, 
pán Polaček. A mne je to jedno, že či vy takým spôsobom sa viete pozrieť do zrkadla, 
lebo je to váš problém. A pán Gibóda, áno, ja som bol ten... (skúste ma nechať 
dorozprávať, poprosím vás veľmi pekne) Pán Gibóda... (ja len, aby som stihol) pán 
Gibóda, vy ste povedali správne. Áno, ja som bol ten, že jednotka môže parkovať aj 
v dvojke. Verím tomu, že keď budeme meniť VZN, budú všetky rezidentské lokality 
parkovať aj v susedných. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Žarnay, nech sa páči. 
 
p. Žarnay, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Zrejme sa končí jedna z najbúrlivejších diskusii 
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v tomto zastupiteľstve. Možno ešte nie. Ja chcem poďakovať kolegom, ktorí prejavili 
svoj názor. Či už bol súhlasný s našim stanoviskom, alebo bol proti nášmu návrhu, 
pretože je prejavom demokracie, keď si každý poslanec môže povedať taký názor 
s akým je stotožnený. Ale zároveň chcel by som počuť váš názor, pán primátor, 
a opätovne sa vrátim k tomu, k čomu som vás vyzval v úvode svojho vystúpenia, aby 
ste zvolali mimoriadne zastupiteľstvo na pondelok 19. septembra o 17. hodine. 
Vyzývajú vás k tomu aj niektorí moji kolegovia, aspoň teda dúfam, ktorí sa stotožnili 
s mojím návrhom a uznali, že je to najvhodnejšia forma, ako sa o tomto zložitom 
probléme, ktorý nastal v Košiciach, znovu porozprávať a otvoriť ho. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček s faktickou? 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Procedurálny návrh. 
 
p. Raši, primátor mesta: Procedurálny návrh nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán Burdiga mi doručil ešte jednu žiadosť a chcel 

by na záver ešte jedno krátke vystúpenie, aby zareagoval na mnohé nepresnosti, ktoré tu 
vznikli. Teda vás žiadam kolegovia, ak je možné, aby sme udelili ešte raz, aj keď je to 
neobvyklé, slovo pánovi Burdigovi, zástupcovi občanov. 

 
p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 11 - za: 15, proti: 12, zdržali sa: 10 
 
p. Raši, primátor mesta: Tento návrh nebude. Pokračujeme ďalej. Nech sa páči, pani 

poslankyňa Jenčová s faktickou. 
 
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor. Ja budem 

reagovať na pána poslanca Žarnaya, že je veľmi rád, že všetci prejavili svoj názor a o 
tom je demokracia. Bohužiaľ, všetci ten svoj názor nemohli prejaviť, pretože tu bol taký 
krik a jednoducho nedalo sa počuť a počúvať. A je to veľmi smutné, pretože pán 
poslanec Žarnay, skutočne o tom je demokracia, že povedzme si „za“, povedzme si 
„proti“ a bohužiaľ tuná vyhralo: „Nemá viac pravdy, kto viac kričí.“ A toto sa tu 
skutočne prejavilo. Aj teraz to dokazujete, páni. My, ktorí sedíme v týchto prvých 
laviciach, tiež nie sme stotožnení so všetkými bodmi VZN. A práve preto sa ide 
novelizovať. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja len na záver by som sa chcela spýtať 

občanov v zadných radoch. Prosím, kde ste boli od roku 2012? Prečo delíte Košičanov? 
Prečo delíte Košičanov na viac košických a menej košických? Prečo si myslíte, že 
občania Starého Mesta musia platiť a vy nemusíte? Prečo ste sa neozývali? Hovorí... 
prepáčte, nehovorím vám, že vám nejde o to, aby ste nemuseli platiť za parkovanie. 
Pretože kým museli Staromešťania platiť, vôbec nikto z vás sa neozval. Nikoho z vás to 
nezaujímalo. Staromešťania sme mali voči tomu výhrady. Poslanci zo Starého Mesta, 
piati, ktorí sme tu boli, sme s tým nesúhlasili. Všetci ostatní mali problém, že vo vašich 
zónach parkovali Staromešťania, ktorí sa tam presúvali. A naopak starostovia ďalších 
mestských častí mali problém a žiadali, aby sa riešilo parkovanie aj ďalej. Nikoho z vás 
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to vtedy nezaujímalo. Jednoducho Staromešťanov ste v tom nechali samých. A teraz 
chcete, aby v tom boli opäť sami? Aby všetky ostatné zóny sa zrušili? Staromešťania 
s tým jednoducho nesúhlasia. A ja som tu zvolená za nich. Takže hovorím ich názor. 
Staré Mesto hovorí nie. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani poslankyňa, ku tomu, že kde boli 

Košičania doteraz, no, tak vám poviem, keď informačná kampaň príde pár týždňov 
predtým, ako sa to konečne spustí, napriek tomu, že harmonogram hovorí niečo úplne 
iné, ak mesto Košice neinformuje o takejto ďalekosiahlej zmene dostatočne svojich 
obyvateľov, nie je to chyba týchto obyvateľov. Je to chyba tohto mesta. 

 
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Kým ste tlieskali, som uzatvoril 

rozpravu. Nebudem mať dlhé slovo, len na záver poviem jednu vec pánovi poslancovi 
Žarnayovi, ktorý ma opakovane vyzval a potom pristúpime k hlasovaniu. Som zásadne 
proti tomu, aby sa zrušilo 10 rezidentských zón a parkovací chaos sa vrátil do stavu pred 
1. 7. Preto nepodporím váš návrh. Som zásadne proti návrhu pána poslanca Žarnaya, 
ktorý ruší rezidentské zóny a navracia do rezidentských zón chaos. A môže využiť 
všetky demokratické a zákonné spôsoby, aby svoj názor presadil. A ctené dámy, vážení 
páni, čo sa týka zmeny primátora, budete mať všetci možnosť vo voľbách v roku 2018 
a vyjadríte ju slobodne. A myslím si, že dnes sa predstavili aj možní kandidáti, ako pán 
poslanec Polaček a mnohí iní. Ja im držím palce. Treba sa do toho pustiť a nech si 
občania vyberú primátora, toho, kto získa najviac hlasov. Ale nebudete tu násilím, 
vandalizmom, agresivitou a radikalizmom presadzovať svoje riešenia. A okrem toho, 
nemáte ani na to, aby ste predložili petíciu, tak ako to zákon hovorí. Ďakujem pekne. 
Teraz pristúpime k hlasovaniu. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci uvedomte 
si, že budeme hlasovať najprv o pozmeňujúcich návrhoch, tak ako boli predkladané. 
Takže poprosím návrhovú komisiu, aby každý návrh, ktorý bude predkladať, aby 
okomentovala, aby ctené dámy poslankyne a vážení páni poslanci vedeli.... (Dobre, 
pofoťte mi ich) a budeme hlasovať teda o návrhoch, tak ako boli predkladané. Čiže 
prosím vás, ich uveďte, aby poslanci vedeli, o čom sa hlasuje, aby teda o každom 
návrhu sme vedeli, že ktorý je to z pozmeňujúcich návrhov uznesení mestského 
zastupiteľstva. Ďakujem pekne. 

 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujeme za slovo, pán primátor. Takže v 

mene návrhovej komisie predkladám tieto návrhy, v poradí ako prišli, s tým, že pán 
poslanec Grega svoj návrh žiada predložiť do riadneho legislatívneho procesu, čiže ho 
sťahuje z predloženia návrhu a ja ho odovzdám ako orgánom samosprávnym. 

 
p. Raši, primátor mesta: Musí ho odovzdať on osobne. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: ...riadnym rokovacím procesom. Takže tento 

návrh sťahujeme. Prvý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Ihnát. V zmysle 
schváleného pozmeňujúceho návrhu, respektíve schválených pripomienok budeme 
hlasovať „per partes“ o každom návrhu samostatne, tak ako to bolo odhlásené 
a odsúhlasené. Takže čítam návrh: „Po 1.) Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
§ 11 ods. 4 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice po A) berie na vedomie stav 
implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10.“ 
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Všetko. 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 12 - za: 22, proti: 7, zdržali sa: 7 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Nech sa páči, ďalej. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Po 2.) žiada primátora pripraviť návrh 

zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 157 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, za účelom jeho 
prerokovania v mestskom zastupiteľstve, so zapracovaním pripomienok od poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach a obyvateľov mesta Košice vo vzťahu k regulácii 
parkovania v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 po ich analýze odbornými útvarmi 
mesta. Po a) zníženie ceny za ročnú rezidentskú parkovaciu kartu pre fyzické osoby aj 
pre právnické osoby. Po b) predĺženie platnosti rezidentských parkovacích kariet 
vydaných občanom do 15. septembra 2016. Platnosť týchto parkovacích kariet bude 
predĺžená do 31. decembra 2017. Po c) rozšírenie platnosti rezidentských parkovacích 
kariet na susediace rezidentské lokality. Po d) cenové zvýhodnenie rezidentskej 
parkovacej karty pre dôchodcov, používajúcich motorové vozidlo. Po e) rozšírenie 
možnosti získania rezidentskej parkovacej karty na byt pre obyvateľov mesta, ktorí 
vlastnia byt v rezidentskej lokalite, avšak trvalý pobyt majú v Košiciach mimo 
rezidentských lokalít, napr. nájomcov bytu alebo osoby s prechodným pobytom. Po f) 
zníženie ceny za parkovanie návštevníkov, nerezidentov v rezidentských lokalitách 
a rozšírenie parkovacích miest pre návštevníkov. Po g) zníženie minimálneho časového 
limitu parkovania. Po h) riešenie parkovacích miest pri sociálnych, zdravotníckych 
a vzdelávacích inštitúciách. Po i) zohľadnenie ďalších pripomienok od obyvateľov 
mesta Košice, pričom pri posudzovaní všetkých návrhov je potrebné mať prioritne na 
zreteli zabezpečenie parkovania pre všetkých rezidentov s trvalým pobytom 
v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 v blízkosti ich bydliska.“ Všetko pán primátor. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 13 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči ďalej. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh pána poslanca Ihnáta znie 

nasledovne: „Pripraviť návrh založenia obchodnej spoločnosti (spoločného podniku) na 
zabezpečenie parkovania na území mesta Košice, ktorého zakladateľmi bude mesto 
Košice a parkovacia spoločnosť.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 14 - za: 20, proti: 9, zdržali sa: 10 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Ideme ďalej. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán primátor, ďalší návrh predložil pán 

poslanec Rusnák. Avšak v prvom návrhu sme... (poprosím o kľud, lebo potrebuje pán 
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primátor, aj všetci poslanci, počuť návrh na uznesenie) Čiže ďalší návrh predložil pán 
poslanec Rusnák, ktorý vyjadruje nespokojnosť so stavom implementovania. Keďže 
sme ho schválili v prvom bode stav implementovania, preto sa musím opýtať pána 
poslanca Rusnáka, či chce, aby sme dávali o jeho návrhu hlasovať. A tak isto je to 
založenie mestského podniku, nie spoločného podniku, v tej druhej časti uznesenia. A 
keďže sme schválili tento návrh v predchádzajúcom hlasovaní, zase tento návrh sa zdá 
byť ako kontraproduktívny. Takže sa pýtam pána poslanca Rusnáka, či chce, aby sme 
o týchto návrhoch dali hlasovať alebo nie? 

 
p. Raši, primátor mesta: Ide o to, že schválením jedného návrhu sa vylúčil, najmä v tom 

druhom prípade, ten druhý návrh. Čiže preto sa člen z návrhovej komisie pýta, pán 
poslanec. Návrhy môžu ísť, sú vždy dávané tak, ako sú predkladané. A prvý návrh dával 
pán poslanec Ihnát. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Áno. Súhlasím s tým. Ale sú tam ešte ďalšie dva body, ktoré neboli 

predmetom návrhu uznesenia pána kolegu Ihnáta. 
 
p. Raši, primátor mesta: Čiže ďalšie dva body dáme, hej? Hlasovať. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ja by som dal, ako tak isto, tak isto poprosím o hlasovanie tak, jak 

to bolo v prípade pána kolegu Ihnáta „per partes“ o návrhoch. Ďakujem. 
 
p. Raši, primátor mesta: O návrhoch všetkých? Pretože časť z nich bola hlasovaním vylúčená. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Nie. Tie, ktoré boli hlasovaním vylúčené, tzn., ako keď raz toto 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie stav a je s tým spokojné, tak asi ťažko. 
 
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Čiže budeme hlasovať o zvyšných návrhoch. Tak sme to 

pochopili. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Áno, tie, ktoré neboli predmetom hlasovania pána poslanca. 

Ďakujem. 
 
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Ďakujem pán poslanec. Čiže budeme tak, ako požiadal pán 

poslanec, predkladateľ návrhu. Nech sa páči. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za upresnenie. Tým pádom je 

jasné, dávam hlasovať o..., alebo prečítam návrhy, ktoré predložil pán poslanec Rusnák. 
To sú posledné dva návrhy, keďže tie predchádzajúce boli vylúčené. „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov žiada 
primátora vypracovať a predložiť na schválenie dodatok k zmluve medzi spoločnosťou 
EEI s.r.o. a mestom Košice na zúženie predmetu nájmu v zónach 1 až 10 v zmysle 
v zmysle článku I bodu 2, dodatku číslo 2 zo dňa 24. 6. 2016.“ Všetko pán primátor. 

 
p. Raši, primátor mesta: Hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie č. 15 - za: 10, proti: 2, zdržali sa: 24 
 
p. Raši, primátor mesta: Toto sme neschválili. Nech sa páči, ďalej. 
 



38 
 

p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh. „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov žiada primátora písomne 
upozorniť prostredníctvom písomnej výzvy na nedodržiavanie nájomnej zmluvy číslo 
2012001646 a VZN číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území mesta Košice spoločnosť EEI s.r.o. so sídlom Laurinská 18, 
Bratislava.“ Všetko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 16 - za: 22, proti: 0, zdržali sa: 16 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Nech sa páči, ďalej. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh na uznesenie predložil pán 

poslanec Hlinka. Pán primátor, v bode B), čo sme schválili prvý návrh na uznesenie od 
pána poslanca Ihnáta, žiada len doplniť pod bod i) prečítam najprv, čo je napísané 
v bode i) zohľadnenie ďalších pripomienok od obyvateľov mesta Košice. To je pôvodný 
návrh a pán poslanec žiada doplniť „a dotknutých mestských častí“. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Tým pádom sme ukončili hlasovania 

k tomuto bodu. Ďakujem pekne, končím rokovanie o bode číslo 1. Ďakujem pekne 
všetkým, čo sa zúčastnili rozpravy. 

- - - 
Bod č. 1/1 (47) 
Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z II. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 
09.02.2015 „Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímsko-
katolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové 
Ťahanovce“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Teraz prejdeme ku presunutému materiálu, ktorý sa teda stáva ďalším 

bodom rokovania. A je to bod č. 47. Je to materiál Pokračovanie rokovania 
o prerušenom bode č. 2. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 
9.2.2015 Zámena pozemkov v katastrálnom území  Nové Ťahanovce medzi mestom 
Košice a Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. 
Ťahanovce. Ide o známy bod a známu tému. Čiže, nech sa páči, rovno k nemu otváram 
rozpravu. Hlási sa do rozpravy? Mám avizovaného pána starostu Betuša. Dobre. Chcem 
poprosiť techniku, prvý sa hlásil pán starosta Betuš, tak ho prehoďte na začiatok a dajte 
mu slovo.  

 
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, vážená 

verejnosť. Som veľmi rád, že sa tento dosť zložitý bod dostáva na rokovanie dnešného 
mestského zastupiteľstva. Chcel by som v tejto súvislosti uviesť takú skutočnosť, že 
naše miestne zastupiteľstvo sa dotknutého problému teda, sa ním zaoberalo, dokonca 
trikrát. Prvýkrát to bolo 28.1.2015, kde miestne zastupiteľstvo tento zámer požiadavky 
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Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce, odmietla. Ďalšie 
miestne zastupiteľstvo, ktoré sa zaoberalo týmto problémom, sa konalo 17.6.2015, kde 
hlasovanie dopadlo podobne, len s tým, že Rímsko-katolícka cirkev ponúkla našej 
mestskej časti určitú výmeru do vlastníctva. Ale ani tento návrh miestne zastupiteľstvo 
nepodporilo. A posledné rokovanie, ktoré sa zaoberalo predmetným problémom, je 
uznesenie č. 115 (poprosil by som) uznesenie č. 115 z roku 2016. Bolo to 10. rokovanie 
miestneho zastupiteľstva 18.5.2016, kde Miestne zastupiteľstvo Košice – Sídlisko 
Ťahanovce odporúča, ak dovolíte, ja prečítam celý tento návrh, aby bolo zrejmé o čo 
išlo, lebo bolo zásadné: „Mestskému zastupiteľstvu  v Košiciach vo veci návrhu zámeny 
pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce medzi Rímsko-katolíckou cirkvou, 
farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce a mestom Košice, nesúhlasiť a naďalej hľadať 
ďalšie vhodné a vzájomné, akceptovateľné mimosúdné riešenia majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov tak, aby sa neuskutočnila navrhovaná neprimeraná zámena 
pozemkov medzi mestom Košice a Rímsko-katolíckou cirkvou v rozsahu 117,7 ha 
lesných pozemkov za 33.012 metrov štvorcových pozemkov, pod obytným súborom 
Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.“ Za tento návrh hlasovalo všetkých 12 
prítomných poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak dovolíte, ešte taký krátky dovetok. 
Chcel by som požiadať vedenie mesta Košice a predstaviteľov Rímsko-katolíckej 
cirkvi, aby si sadli k tomuto problému a hľadali uvedený spôsob riešenia, ako je v texte 
nášho uznesenia, teda, uznesenia, ktoré, aby sme sa všetci pochopili, ako tu sedíme, je 
uznesením odporúčajúcim. Ďakujem pekne za pozornosť. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže, ten záver, pán starosta... Pán starosta! Vypnite 

pána starostu na chvíľu. Pán starosta, len, aby to bolo jasné aj ostatným, záver je 
pokračovať v rokovaniach. Tak. S faktickými pani poslankyňa Iľaščíková a po nej pán 
poslanec Polaček. 

  
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcela, pán primátor, poprosiť 

o vyhlásenie prestávky. 
 
p. Raši, primátor mesta: Čiže, sa chcem spýtať, môže to byť po tomto bode? Pani poslankyňa, 

môže to byť po tomto bode? Hej, asi je všeobecný súhlas. Chcem sa spýtať, aby som 
nedával hlasovať. Čiže po tomto bode bude prestávka. Pán poslanec Polaček, nech sa 
páči. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa, pán primátor, ospravedlňujem. Ja som 

chcel ten návrh vidieť.  Už to pán Halenár rieši. Čiže ja si to prečítam. Pozrieme si to. 
  
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ten materiál mám tu, 

takisto. Takže sa pripájam k tomu. Naozaj, miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo toto 
uznesenie a je proti zámene týchto pľúc sídliska. Z vyššie uvedeného vyplynuli 
nasledovné možné riešenia. Sú to riešenia popísané v tomto materiáli, pán primátor. No 
a je tu veta potom, kde dr. Kováčik píše: „Všetky strany sa mali samostatne vyjadriť 
k jednotlivým alternatívam a následne svoje stanoviská prezentovali na II. rokovaní dňa 
17.2.2016.“ V tomto materiáli ja som nezahliadol tieto stanoviská. To by ma veľmi 
zaujímali tieto stanoviská. Takže vás poprosím, potom, keď sa dá, doplniť, aby sme aj 
my, poslanci miestneho zastupiteľstvo Sídlisko Ťahanovce vedeli, že aké stanoviská 
vlastne tých jednotlivých komisií, lebo tá komisia bola, a tie jednotlivé odborné útvary, 
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ktoré boli zložené, aby sme mali fakt výstup z toho. Túto nie je napísaný žiaden výstup. 
Ďakujem pekne. A fakt, ak by sa dneska hlasovalo o tom, vyzývam aj poslancov,dámy, 
páni, je to vážna vec a jednoducho neodsúhlaste zámenu! Riešme to úplne inak. Riešme 
to tak, napríklad, že keď sme riešili Strellingstav, mali sme 10 miliónov eur na to. 
A jednoducho sme ich našli. A ďalšia vec je to, že, pán primátor, máme tu napríklad 
„PR“ akcie, napríklad ako zmluvy, atď. ,atď., čo sa budem pýtať potom 
v interpeláciách; a keď nájdeme na „PR“ akcie peniaze, tak určite nájdeme aj na zámenu 
pozemkov. Čiže, porovnajme si Strellingstav 10 miliónov, kde nie je do dnešného dňa 
vinník, ani morálny vinník, ešte, vôbec absolútne poukázaný, a tak isto „PR“ akcie, 
alebo iného charakteru, kde vieme nájsť peniaze na zámenu pozemkov. A chcem sa 
opýtať ešte jednu vec. Nikto sa nenašiel vôbec, v tomto meste alebo nenašla sa osoba, 
alebo nejaký subjekt, ktorý mal záujem rokovať alebo nejakým spôsobom, niečím 
prispieť? Chcem túto odpoveď! Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ešte sa chcem spýtať. Dali ste aj návrh na uznesenie, 

nejaký? Či? Nie. Čiže tým pádom máme uznesenie len to, čo je tu, a to vaše je iné, ale 
nebolo predložené, čiže o ňom hlasovať nebudeme . Hej? Dobre. Pán poslanec Rusnák, 
nech sa páči. 

  
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Kolegyne, kolegovia, samozrejme, 

táto záležitosť je otvorená už dosť dlho. Bolo dobre, že sa utvorila tá expertná skupina, 
kde boli zástupcovia mesta, mestskej časti aj z cirkvi. A u nás na komisii o tom, 
samozrejme, bola veľmi dlhá diskusia. A z tejto diskusie vyšlo to, aby aj boli uplatnené 
a upokojené, nejak, vášne v mestskej časti Ťahanovce. Zámena, akákoľvek zámena, nie 
je zrejme evidentne možná, zo strany mestskej časti, lebo miestne zastupiteľstvo už 
niekoľkokrát potvrdilo nesúhlas s touto zámenou. Tak sme po diskusii na komisii došli 
k záveru, že asi možno najčistejším, aj právne najčistejším, aj z hľadiska „pro futuro“ 
najčistejším riešením, je schváliť alternatívu 3, a to výkup cirkevných pozemkov 
s možnosťou splátkového kalendára. Preto si dovolím predložiť návrh na uznesenie, 
ktorý bol aj schválený na našej komisii: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, to znamená po A) schvaľuje alternatívu č. 3 Výkup 
pozemkov vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce s možnosťou splátkového kalendára. Po B) žiada primátora mesta Košice 
predložiť komplexný návrh v zmysle písmena A) tohto uznesenia na najbližšie 
rokovanie mestského zastupiteľstva.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže vy navrhujete, aby mesto vykúpilo pozemky, 

aby nehľadalo iné formy zámen iných pozemkov, ako napríklad...? Chcete, aby to bolo 
vykúpené. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Gibóda, s faktickými.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. To je vlastne, aby som to 

pochopil teraz vlastne, čiže to, čo som ja navrhoval, aby mesto našlo financie, aby to 
vykúpilo. Toto isté vlastne... No, takže, áno, prikláňam sa k tomuto bodu. To je jedna 
stránka veci. A druhá stránka veci, že pán aktivista Labaš by chcel vystúpiť. Vážené 
dámy a páni, v zmysle rokovacieho poriadku, aby sme mu umožnili vystúpiť. Ďakujem 
pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať, či k tejto téme môže vystúpiť p. Labaš. Nech sa 

páči, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 18 - za: 29, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Dobre, pokračujeme v rozprave, potom dáme slovo p. Labašovi. Pán 

poslanec Gibóda s faktickou, potom pán poslanec Betuš.  
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som sa iba chcel pripojiť ku návrhu, ktorý 

predložil pán poslanec Rusnák. Myslím si, že je to to správne riešenie, ktoré by sme 
v Košiciach mali uplatňovať aj v ďalších prípadoch, pretože, ja sa už iba spýtam takú 
rečnícku otázku, keďže predsedajúci, ani nikto z predsedníckeho stola, neodpovedá na 
otázky, ktoré sú na nich smerované, aký veľký je ten Ťahanovský les? Lebo neviem, 
máme tu Aničku, máme tu napr. Borovicový háj. Aký veľký je ten Ťahanovský les, že 
či dokáže uspokojiť všetkých tuná v Košiciach, ktorý potrebujú niečo vyriešiť. Ja 
dúfam, že je. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Betuš, nech sa páči. 
  
p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vypočul som si pozorne 

návrh môjho kolegu, poslanca Rusnáka. Možnože ste nepostrehli, v závere môjho 
vystúpenia som poprosil vedenie mesta Košice a predstaviteľov Rímsko-katolíckej 
cirkvi, aby si k tomuto problému sadli. K tomu, aby som mohol teraz stlačiť zelené 
tlačítko, na základe návrhu, ktorý predložil môj kolega, pán poslanec Rusnák, no 
neodvážim sa, kým nepovie niekto, z odborných útvarov, že či na to máme peniaze, 
vôbec. Takže ja by som poprosil, aby sme sa neunáhlili a neurobili nejaký zlý krok 
a dostali sa do zložitej situácie. Bol by som za to, vážený pán primátor, keby sme, ja 
neviem, to je len taký návrh, aby sme sa teda na budúcom zastupiteľstve mesta 
oboznámili o tom, či vôbec finančne... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Rozumiem, samozrejme. Tento návrh je na schválenie bianko šeku. 

Takže, samozrejme, bude musieť byť podrobený presnej analýze. Aj tak o tom poslanci 
budú musieť hlasovať, keby k výkupu dochádzalo a prebrať zodpovednosť za finančné 
zdroje, ktoré k tomu budú, hej? To, aj keby sme to schválili, jednoducho tie pozemky 
mesto nevykúpi, pokiaľ to neocení a neprednesie to znova do zastupiteľstva aj 
s ostatnými možnými alternatívami. Pán poslanec Ihnát s faktickou, po ňom p. poslanec 
Rusnák. 

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

Treba povedať rovno, že cirkev, ako Rímsko-katolícka cirkev, s odbornými orgánmi tu, 
mesta a tak ďalej, so Sídliskom Ťahanovce sedela nie raz. Čiže si povedzme, že tu sa 
vlastne hráme, ako, o ničom. Tu jednoducho sedenia boli, rokovania boli, k ničomu sa 
nedospelo. Čiže aj tu som povedal práve, že čakal som tie výstupy. No a tie výstupy 
zatiaľ nie sú z toho 17.2.2016. Opakujem ešte raz, keď mesto našlo peniaze na 
Strellingstav 10 miliónov eur, 10 miliónov eur našlo a do dnešného dňa niet morálneho 
vinníka, tak jednoducho verím tomu, že nájde mesto po analýzach, ako hovorí pán 
primátor, milión, tú časť, ktorú treba pre cirkev. A má na to legitímny nárok, 
samozrejme, tá cirkev. A nehovoriac ešte o pozemkoch pri fontáne u nás na Sídlisku 
Ťahanovce, atď. Takže, hovorím, treba rokovať. 

 
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rusnák. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem za slovo. Pán poslanec Betuš, 
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dokedy sa bude rokovať? Dokedy? Toto je jeden z návrhov, ktoré prijala tá šesťčlenná 
komisia. Je tam, figuruje tam. Ten môj návrh smeruje aj k tomu, že potom, samozrejme, 
na schválenie, bude predložený komplexný návrh. To, čo hovoril pán primátor, kde 
bude uvedené presne pozemky, za koľko, atď., atď. Čiže my dnes toto nejdeme 
schvaľovať, ale konečne sa už rozhodnime a rozseknime ten gordický uzol, aby sme 
mali pokoj. Ďakujem. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ale dovolím si podotknúť, pán poslanec, že je to 

cirkevná komisia, ktorá dala návrh výkup cirkevných pozemkov. Čiže ja by som potom 
to nechal asi naozaj na to, aby sa pripravilo nacenenie všetkých možností ostatných, 
ktoré sú, pretože vy chcete dať schváliť, že sa pozemky vykúpia, hej? Tak ste povedali. 
Takže ja by som na vašom... Asi ja by som potom poprosil, aby ste ten návrh stiahli, 
lebo keď schválime výkup pozemkov, tak nám budete uznesením zastupiteľstva 
eliminovať ostatné možnosti zámeny aj iných pozemkov, ako jedna z možností bola 
napríklad. To nechávam na vaše zváženie osobné. Pán poslanec Berberich, nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Len som chcel...(pozn.: krik 

prítomnej občianky)... pánovi Betušovi len som chcel povedať, že v dôvodovej správe je 
uvedené, že je to návrh Rímsko-katolíckej cirkvi, čiže... (pozn.: krik prítomnej 

občianky) 
 
p. Raši, primátor mesta: Kľudne pokračujte, pán poslanec, lebo čas vám ide. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Pán kolega, že len som vám chcel povedať, že je to v tej 

dôvodovej správe, že je to návrh katolíckej cirkvi, hej? V rámci tých alternatív, preto 
sme to my, akože, navrhovali. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Polaček, nech sa páči. 
  
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám... (pozn.: krik 

prítomnej občianky) 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, kľudne pokračujte, lebo čas vám ide. Tak, ako to bolo 

pri predchádzajúcom bode, keď išiel čas vašim kolegom a sa tu na nich ručalo a bolo 
vám úplne jedno. Čas vám ide, pokračujte, nech sa páči. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Tak, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja by som tak isto rád 

prispel ku tejto téme. A to takým spôsobom, že keď som si pozrel tie alternatívy, tak 
naozaj sa stotožňujem s tou alternatívou, ktorá tu bola povedaná, a to aby sme 
neprichádzali k zámenám, ale aby sa odkúpili, resp. vykúpil tie pozemky, ktoré tu už 
dlhodobo riešime. Ja by som bol takisto rád, keby sme to rozsekli a sa posunuli ďalej. 
Nemyslím si, že naše generácie chránili 177 ha lesa len preto, aby sme ich jedného dňa 
vymenili. Tento les je to biotop a tento les tu bude, môže tu byť ešte veľmi dlhé 
obdobie. Ja si myslím, že by sme ho mali chrániť a mali by sme ho uchovať pre naše 
ďalšie generácie. 1,3 milióna eur, tak ako povedal p. poslanec Ihnát, je kvapka, kvapka 
v tomto meste. Na kultúrnej akcii K 13 dokáže minúť 5,4 milióna eur. Sú to obrovské 
peniaze. Ja si práve preto myslím, že ak je ochota tento finančný záväzok riešiť na 
splátkové kalendáre, a tá splátka môže byť, môžeme to riešiť v horizonte možno 5 
rokov, možno viac, naozaj neviem, ako dokážeme vyjednať podmienky, tak myslím si, 
že sme schopní, z dlhodobého hľadiska, tento záväzok s katolíckou cirkvou vyriešiť; 
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získať pozemky do svojho majetku a uchrániť les. Samozrejme s týmto problémom sa 
nastáva aj ďalší, a musíme začať riešiť celoplošne, v rámci mesta Košice, všetky 
problémy, ktoré sú takéhoto rázu. Ťahanovce nevyriešime, keď vykúpime, neviem 
koľko to je percent, v rámci tejto katolíckej cirkvi, ktorá má pozemky pod sídliskom, ale 
budeme musieť vysporiadavať aj ďalšie osoby a vlastnícke vzťahy. A nielen 
v Ťahanovciach, ale aj na Aničke, a určite sa dostaneme aj k Borovicovému háju.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Toho som sa bál, že začneme obetovávať kultúru, 

šport. Potom obetujeme úplne všetko v tomto meste. A potom to mesto zomrie. Pán 
poslanec Gaj. 

 
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Výnimočne, s dámou, ktorá bola predrečníka Polačeka, 

by som aj súhlasil, lebo prístup, všeobecne, cirkvi ku zámene, ku výkupom, 
k nárokovaniu si niečoho, je trošku zvláštny. Pokiaľ ide o ekonomické a biznisové 
záležitosti, zrazu tu nejaké kresťanské hľadisko a kresťanský prístup nejak sa stráca. 
A ja vás len prosím, vážení kolegovia, aby sme náhodou neurobili nejakú malú chybu, 
alebo takýto prehmat, ako naposledy sa urobilo pri zámene alebo to bol predaj? 
Evanjelického cintorína pri komíne v meste. Ďakujem.  

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Polaček. 
  
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Mesto nežije len z kultúrnych 

aktivít a športových, ale žije aj z lesa, ktorý je vzácnym biotopom pre toto mesto. Preto 
ho uchovajme pre naše ďalšie generácie.  

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. Pán poslanec Dečo do rozpravy. 
 
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, myslím si, že tento bod nás 

traumatizuje už pomerne dlho. Som toho názoru, že pokiaľ neprijmeme pôvodné 
uznesenie, mali by sme zaviazať pána primátora, aby na nasledujúce zastupiteľstvo 
pripravil návrh, ktorý umožní fakt definitívne hlasovanie a hlavne vyriešenie tohto 
problému tak, aby nemusel dostávať aj on, aj starosta mestskej na stôl listy, napr. od 
cirkvi, kde si oprávnene, hej, žiada ušlý nájom. Sú to sumy, ktoré sú veľmi zaujímavé. 
Pán starosta, aj pán primátor by o tom vedeli rozprávať. A sú to sumy, ktoré ozaj 
v konečnom dôsledku, tak ako tu už niekto povedal, že šak čo takých 10 miliónov 
Strellingstav, no tak môžeme vyrobiť ďalšiu takúto kauzu, hej, nekonaním. Čiže som za 
to, dám v písomnej forme návrh návrhovej komisii, aby bol pán primátor zaviazaný, 
v prípade neprijatia tohto uznesenia, do budúceho rokovania pripraviť nový návrh 
so všetkým riešeniami a dôsledkami, aj finančnými. 

  
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda s faktickou. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je to síce pekný návrh, pán poslanec Dečo, 

a som rád, že spomínate, aké nedoplatky a penále a také nám hrozí. Ja som síce 
poslanec iba prvé volebné obdobie, vy ste tu už dosť dlho a teraz sa chcem opýtať, keď 
ste tu tak dosť dlho, ako ste kontroloval to, či mesto platí tým nájomníkom, napr. 
v Ťahanovciach, sídlisku? Či platí a má uzavreté a vysporiadané vzťahy k pozemkom na 
Aničke, ktorú zastupujete ako poslanec za Sever a Kavečany? Či platí a vysporiadava si 
svoje záväzky vo vzťahu k Borovicovému háju? A určite takýchto pozemkov je strašne 
veľa. A teraz sa tvárite, že teraz sme narazili na mínu. Nuž, táto mína, dobre, možno, že 
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sa tu buduje desiatky rokov, ale žiadne vedenie mesta to tu vlastne nerieši. A ešte raz 
hovorím, podľa mňa Ťahanovský les nie je dosť veľký nato, aby sme uchlácholili 
všetkých. 

  
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Bola tu ešte žiadosť na vystúpenie zo 

strany občanov. Nech sa páči, pán Labaš. 
 
p. Labaš, obyvateľ mesta: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja už stojím v tom probléme 

Ťahanovského lesa asi, tuším, siedmy rok. Od samého začiatku som bol, keď sa jednalo 
najskôr o kúpu Ťahanovského lesa a potom prišla na rad zámena pozemkov. V čase, 
keď sa jednalo o kúpu, bola uznesením miestneho zastupiteľstva kúpa schválená, 
a potom asi po roku si poslanci mestského zastupiteľstva uvedomili, že urobili chybný 
krok a vrátili všetko naspäť. Potom prišla cirkev s návrhom na zámenu pozemkov. Ja sa 
obávam, že aj teraz pokiaľ by sa schválila tá zámena pozemkov, tak znova sa bude ten 
istý proces opakovať „chyba – náprava“. Od posledného zastupiteľstva, ktoré bolo 
prerušené s účelom, aby sa hľadali nové riešenia, tak konštatujem, aj keď bola založená 
nejaká komisia, že vlastne nedospela k žiadnym výsledkom, až to dospelo do štádia, že 
cirkev požiadala aj mesto, aj mestskú časť o finančnú náhradu za neoprávnené užívanie 
pozemkov. Čiže som za to, aby sa ten traumatizujúci bod konečne nejakým spôsobom 
vyriešil. Jediný posun... Takto, že oproti stavu, keď bolo minulé zastupiteľstvo, pribudla 
asi jediná vážna okolnosť. A to je nesúhlas mestskej časti, úplne jednomyseľný, s touto 
zámenou pozemkov, ktorú sme samozrejme aktivisti vrelo privítali. A ja teraz apelujem, 
aby sa toto stanovisko rešpektovalo aj týmto mestským zastupiteľstvom, pretože by sme 
asi sa vrátili naspäť do anarchie. Čo sa týka návrhu poslanca, p. Rusnáka, je to nóvum, 
ja, priznám sa, nemám to takto premyslené, do akej miery by..., je to pripravené, alebo 
nie je to pripravené. V každom prípade, bolo by dobré, aby sa hľadali, v tom prípade 
súhlasím aj s pánom poslancom Betušom, lebo on vlastne dal impulz na prerušenie 
zastupiteľstva. Súhlasím s tým, že by sa skutočne ešte dal čas na hľadanie nových 
riešení a zároveň, že by sa súbežne pripravoval aj nejakým spôsobom ten návrh pána 
Rusnáka, aby sa ekonomické možnosti mesta zvážili, či je to možné. Takže, keď 
zisťujem, že je to vlastne nepripravené, toto zastupiteľstvo, tak ja navrhujem, aby sa 
ešte raz odložilo a hľadali sa skutočne tie iné možnosti. Ďakujem za pozornosť. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Dečo. 
  
p. Dečo, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pánu poslancovi Gibódovi by 

som chcel pripomenúť, že áno, som tu podstatne dlhšie ako on, posledné dve 
zastupiteľstvá. Ale pamätám si aj roky 1990-94 v tomto zastupiteľstve. A okrem toho, 
že by som mu mohol byť otcom, čo, tým chcem povedať len toľko, že fakt by sa mohol 
niekedy slušne správať. A nielen ku mne. To sa týka žien, to sa týka zamestnancov, to 
sa týka ostatných kolegov, to sa týka verejnosti. Ale pravdepodobne tam bude niečo 
z toho, čo už kedysi spomínal aj pán poslanec Gaj, že takýto hendikep mu to nedovolí. 
Pretože toto sa opakuje. A nemám vo zvyku byť na svoju osobu precitlivelý, ale pokiaľ 
nemajú v úcte poslanci jeden druhého, už len preto, že niekedy iný názor vyjadria, tak 
potom sa nečudujme, že dokážu občania vystupovať tak emotívne, alebo ako to mám 
ináč nazvať, ako tu vystupovali dnes.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, môžete ale reagovať iba na pána Labaša, ktorý 

vystúpil. Takže nech sa páči.  
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p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som rád, že rečníci, ktorí vystupovali dneska 
v tejto diskusii, vystupujú k téme a necítia sa precitlivelo. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, uzatváram rozpravu. Pardon, ešte máme žiadosť, neviem, 

či je stále aktuálna, ktorá bola doručená od zástupcu Rímsko-katolíckej cirkvi, či chce 
vystúpiť alebo nie. Chcem sa spýtať: Chcete vystúpiť? Platí tá vaša žiadosť, hej? Dobre, 
takže chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas, aby vystúpil zástupca Rímsko-katolíckej 
cirkvi? Áno, je všeobecný súhlas, nech sa páči.  

 
p. Lenárt, zástupca RKC: Ďakujem za slovo. 
 
p. Raši, primátor mesta: Keby ste sa nám predstavili, lebo už si nepamätáme vaše meno 

z posledného zastupiteľstva. 
 
p. Lenárt, zástupca RKC: Moje meno je Peter Lenárt, som advokátom Rímsko-katolíckej 

cirkvi a v tejto veci ju zastupujem od začiatku. Dovoľte mi predniesť taký krátky 
príhovor. Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, dámy a páni! 
Keďže problém vysporiadania užívania pozemkov vo vlastníctve Rímsko-katolíckej 
cirkvi na Sídlisku Ťahanovce je riešený bez hmatateľného výsledku už štyri roky, 
dovoľte, aby som ja, v mene svojho klienta, tlmočil, v tejto záležitosti, dá sa povedať, 
konečné stanovisko. V roku 2012 Rímsko-katolícka cirkev adresovala mestu žiadosť 
o vysporiadanie pozemkov, pričom mesto cirkvi odpovedalo, že sa touto žiadosťou 
bude vážne zaoberať. Po dvoch rokoch neúspešného hľadania vhodných pozemkov na 
zámenu, cirkev mestu navrhla, že ako náhradu by akceptovala pozemky na Sídlisku 
Ťahanovce, teda ten Ťahanovský les, s čím magistrát mesta súhlasil. Cirkev na oblátku 
súhlasila, že pre výpočet výmery zamieňaných nehnuteľností sa použije znalecký 
posudok, ktorý dalo vypracovať mesto, a ktorý, zdôrazňujem, že je zhruba o 200 tisíc 
eur nižší, ako znalecký posudok, ktorý dala vypracovať cirkev. V septembri 2014 takto 
pripravenú zámenu vedenie mesta predložilo so súhlasom starostu Sídliska Ťahanovce 
na schválenie MZ. Na schválenie tejto zámeny vtedy chýbali 2 poslanecké hlasy. 
Pričom vtedy deklarovaným hlavným problémom bolo najmä neriešenie cirkevných 
pozemkov pod obytnými domami na Sídlisku Ťahanovce. Opäť to bola cirkev, ktorá 
prišla s ústretovým návrhom, že tieto sporné pozemky v znaleckej hodnote, opäť dávam 
do pozornosti, že zhruba 183 tisíc eur, v rámci tejto zámeny bezodplatne prevedie na 
mesto Košice. Po komunálnych voľbách celý tento proces vysporiadania akosi zastal na 
mŕtvom bode, čo bolo spôsobené najmä novým, teraz už nesúhlasným stanoviskom 
zastupiteľstva mestskej časti. Dámy a páni, pred 16 mesiacmi bol prerušený bod, podľa 
ktorého sa išlo, ktorým sa malo hľadať nejaké nové riešenie. Až na naliehanie cirkvi 
a výzvu o zaplatenie bezdôvodného obohatenia, zhruba vo výške 260 tisíc eur, sa stretla 
komisia, ktorá mala za úlohu nájsť nejaké iné riešenie. Výsledkom, pre cirkev 
akceptovaným, boli tri možnosti. Zámena pozemkov podľa pôvodného návrhu, úhrada 
znaleckej ceny pozemkov v hodnote znaleckého posudku klienta, komerčný nájom 
cirkevných pozemkov vo výške spolu asi 150 tisíc ročne. A poslednou možnosťou je 
spomínaný súdny spor, ktorý každá strana vlastne odmietla. Vážený pán primátor, 
vážení poslanci. Ubehli 4 roky od prvej žiadosti môjho klienta na vysporiadanie 
užívania jeho nehnuteľnosti na Sídlisku Ťahanovce. Ďalšie odloženie riešenia tejto 
záležitosti budeme považovať za „nedohodu“ sa s mestom, čo bude mať za následok 
zmarenie dohody, ktorá by mestu priniesla úsporu vo výške asi 730 tisíc eur, čo je suma 
rozdielu znaleckých posudkov so sumou za cirkevné pozemky pod obytnými domami 
a s doteraz vyčíslenou sumou za užívanie pozemkov môjho klienta bez právneho titulu; 
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teda za 3 roky spätne, vo výške 360 tisíc eur. Teda v prípade „nedohody“ sa tu bavíme 
o sume viac než 2 milióny eur. Na záver, len v krátkosti: Dúfam, že dnes to vyriešime 
dohodou. Ďakujem. 

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

s procedurálnym? Nech sa páči, pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ak dovolíte, poprosil by som preveriť toto 

hlasovacie zariadenie, nedotkol som sa ho vôbec, bol som prihlásený a snažil som sa to 
odblokovať. 

 
p. Raši, primátor mesta: Dobre, dobre. Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Karabin. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja absolútne súhlasím so zástupcom cirkvi, 

Rímsko-katolíckej cirkvi, že 4 roky sa to snaží dohodnúť s mestom a mesto s nimi 
vlastne nevie dohodnúť. Je mi ľúto, že voľby, resp. nejaké zmeny postojov to natiahli. 
Myslím si, že teraz máme pred sebou tri možnosti. Tak, ako navrhol pán Rusnák, 
navrhujem aj ja, aby sme si vybrali tú, ktorá je možnože z istého pohľadu nevýhodná, 
pretože musíme vynaložiť nejaké finančné prostriedky. Ale na druhej strane nám 
zachováva náš majetok, a to je ten les, ktorý pán starosta Ťahanoviec nenazýva 
Ťahanovský, ale všetci ostatní Košičania ho volajú Ťahanovský, tak aj ja ho budem 
naďalej volať Ťahanovský les. A ako sa tu spomínajú rôzne sumy, no otázka znie, že či 
by bola cirkev pripravená na splátkový kalendár alebo nie? Či to chce vyplatiť v celku, 
a myslím si, že pán primátor dokáže nájsť riešenia takýchto problémov, tak, ako 
vytiahol z ničoho nič 2 milióny eur na kúpalisko Červená hviezda. Viac ako 2 milióny. 
Tak verím, že dokáže aj tento „žhavý“ a povedal by som, že väčší problém, ako je 
kúpalisko Červená hviezda, pre Košičanov vyriešiť.  

  
p. Raši, primátor mesta: Ja neviem, vy sa nechodíte na kúpalisko alebo máte nejaký problém 

s tou ČH-čkou? Šak, neviete plávať? Choďte tam, ukážte sa v plavkách celým 
Košiciam. Pán poslanec Gaj a potom pán poslanec Gibóda. 

  
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len by som chcel vedieť, prečo 

je rozdiel v znaleckých posudkov 200 tisíc eur? Lebo pôda alebo pozemok, les, to nie je 
stavba? Si myslím, že to sa veľmi jednoducho oceňuje. Prečo pri takejto sume je rozdiel 
až 200 tisíc eur? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gaj, len krátka reakcia: My preferujeme... 

práve preto preferujeme, aby sme si znalecké posudky dávali robiť znalcami, ktorých 
vyberá mesto, pretože máme záujem na tom... Pri každom znaleckom posudku je istá 
volatilita, ktorá môže byť plus-mínus pár percent, a v sume okolo 2 miliónov je tých 
200 tisíc do tej sumy 10 %. A preto mesto vždy preferuje svoje znalecké posudky, ktoré 
sú väčšinou nižšie, ako keď ich predkladá druhá strana. Ale neviem či... Aj jedno aj 
druhé robil znalec s okrúhlou pečiatkou. A preto sme sa snažili s cirkvou rokovať 
o sumách, ktoré boli predložené našim znalcom, pretože boli trošku nižšie. Pán poslanec 
Gibóda s faktickou na seba, lebo ja som v rozprave nevystúpil, takže pán poslanec 
Karabin, nech sa páči. 

  
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Sedím tu druhý rok v mestskom 

zastupiteľstve. Tento bod je už na pretrase niekoľkýkrát. V minulosti to bolo, o tom 
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debatované. Nemám taký pocit, že to speje k nejakej dohode a vyzerá, že toto mesto, sa 
snažia alebo myslím, že väčší mandát si myslia, že majú aktivisti, ako vedenie mesta. 
Pretože hocijaký plán, hocijaké iné riešenie, všetko vlastne bude blokované. Chápem 
cirkvi, je to oprávnený, ich oprávnený nárok, na ich pozemku niekto má stavbu, niekto 
má bytový dom, a títo, táto cirkev sa dožaduje nájmu. Môžeme to nazvať ušlý zisk. O to 
isté by sa mohla snažiť aj ktorákoľvek iná spoločnosť. A je našou povinnosťou nájsť 
spôsob, ako uspokojovať nárok, v tomto prípade cirkvi. Lebo nemám, ja si myslím, že 
možno pol roka zase to budeme, zase budeme pokračovať v rokovaní a nevyriešime to 
nijak. A potom tu budú vystupovať nejakí aktivisti, ktorí si myslia, že sú primátor 
a neviem kto a všetko, čo povedia, čo povieme my, je zle, to čo oni, je v poriadku. 
Takže skúsme naozaj pohnúť s touto vecou, aby sme spravili čiarku, vyriešili sme 
cirkev, vyriešili sme spor o Ťahanovský les alebo nájom za pozemky. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jutka. 
  
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán 

primátor. Ja k tomuto návrhu na uznesenie, ktorý je predložený, niekoľko slov. 
Vypočuli sme si stanovisko mesta, vypočuli sme si stanovisko mestskej časti, takisto 
sme si vypočuli stanovisko Rímsko-katolíckej cirkvi, resp. jeho zástupcu. Pán primátor, 
vzhľadom na to, čo ste aj povedal, že mesto možno hľadá ešte aj iné alternatívy 
a spôsoby riešenia vysporiadania týchto pozemkov, tak ako boli predložené, zámena za 
ten Ťahanovský les, tak ja by som, pán primátor, takisto si dovolil predložiť jeden návrh 
na uznesenie. A to je vo forme vyvolania mediátorského konania, kedy obidve strany, 
ak sa nevedia dohodnúť, je tu stanovisko zástupcu, právneho zástupcu, ktorý povedal, 
že z ich strany je to riešenie konečné, zo strany mesta sa hľadajú riešenia, ale zatiaľ sa 
nedajú nájsť, že mediátorské konanie vyvolať a toto mediátorské konanie so závermi 
mediátora, podotýkam, informovať najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. 
A podľa toho by sme sa rozhodli ako ďalej s naložením s týmito pozemkami. Takže ja 
prečítam návrh na uznesenie, ktoré predkladám ako poslanecký návrh: „Mestské 
zastupiteľstvo  v Košiciach, podľa platných právnych predpisov, žiada primátora 
vyvolať mediátorské konanie medzi dvomi stranami mestom Košice a zástupcom 
Rímsko-katolíckej cirkvi a so závermi oboznámiť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. 
Keďže neviem, kedy sa skončí to mediátorské, nechcem napísať, že najbližšie riadne 
rokovanie.“ Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gaj, nech sa páči. 
  
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja ešte raz by som sa vrátil k tej samotnej cene. Treba 

si uvedomiť, že samotné pozemky cirkvi boli niekedy role a lúky. Malo to hodnotu 5 
korún. Mesto ich zhodnotilo. Mesto ich zhodnotilo, vybudovalo, atď. Ja si nemyslím, že 
tuná práve je ten kresťanský rozmer tejto cirkvi. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák s faktickou na pána poslanca Gaja. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Gaj, ako, skutočne kvalitná 

demagógia. Kvalitná, krásna demagógia na úrovni eštebákov, ktorí v 50. rokoch 
zatvárali kňazov a likvidovali rehole a brali im majetky. A keď niekto dnes hovorí, že 
by to malo byť v takej cene, ako ten majetok bol, tak viete, 95 % majetku, ktorý po roku 
´89 nielen Rímsko-katolícka, ale všetky cirkvi na Slovensku dostali naspäť, bol v takom 
technickom stave, že stálo obrovské množstvo peňazí, aby ten majetok mohol byť daný 
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opäť do užívaniaschopného stavu, aby mohol byť relevantne využívaný. Aj v školstve, 
lebo dnes sú to aj školy, aj sociálne zariadenia, aj zdravotnícke zariadenia, internáty, 
atď. Čiže toľko asi k tomu. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, máte slovo. 
 
(pozn.: Krik prítomnej občianky) 

 
p. Raši, primátor mesta: Slovo má pán poslanec Ihnát. Kľudne môžeš rozprávať. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, uplynuli mi len 50 sekúnd, takže vlastne ešte mám čas. Pán 

primátor, ďakujem pekne za slovo. Problém ja ako vnímam, ako poslanec mesta 
a zastupiteľstva na Sídlisku Ťahanovce, ako mestský poslanec, tým, že jednoducho nie 
je dôvera k tej cirkvi vlastne, ani zástupcovi, ako advokátom, pán Lenárt je tu advokát. 
Čiže, nie je dôvera v tom, pán advokát, že cirkev tam nebude raz stavať. Ako, čiže, 
hneď sa tam nahrnú developeri a začnú ten Ťahanovský les plieniť a jednoducho tam 
začnú stavby, hej. Čiže nikto nevie, že čo je za tým, kto je za tým skrytý a tak ďalej. 
Dôvera. Dôvera tu chýba, ako k tej cirkvi. Cirkev jednoznačne ešte nedeklarovala, ani 
nám poslancom mestského zastupiteľstva, že ten les ostane v celistvosti, tak jak je 
a jednoducho žiaden developer tam nepríde. Toto ja som nepočul ešte. To je všetko, 
ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Polaček, ďakujem. 
  
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja chcem len upozorniť, že pán 

advokát povedal, že dnes je ešte čas na dohodu. A súhlasím, čo povedal pán poslanec 
Ihnát. Jednoducho, ako čo tu bolo povedané, máme 6 alternatív. Jedna z tých alternatív 
je predaj. Ja ani si neviem predstaviť, aké ďalšie alternatívy chceme vymyslieť. Teda 
vlastne kúpiť, odkúpiť tie pozemky. Ja si fakt neviem predstaviť, ak sú nejaké 
alternatívy, bavme sa o nich teraz. Povedzme, aké ďalšie alternatívy okrem tých šiestich 
môžeme vymyslieť. Čiže ja si myslím, ten les treba chrániť, treba ho nechať pre budúce 
generácie, aj keby to mala byť o 50 tisíc eur drahšia kúpa tých pozemkov na sídlisku. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dečo. 
  
p. Dečo, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Chcel by som kolegovi Milošovi 

Ihnátovi povedať, že čudujem sa mu, po toľkých jeho vystúpeniach na túto tému, že ešte 
stále to v ňom takto žije a vrie. Ale pokiaľ sa potrebuje tak vážne navážať do cirkvi... 
Viete, keby sa tu postavilo niekoľko právnikov, ktorí zastupujú Rímsko-katolícku 
cirkev a ktorí si užili tiež svoje. Ja by som mohol rozprávať veľmi plamenne o príbehu 
môjho otca, ktorý 5 rokov v Jáchymove prežil, vďaka neviem, hej, komu čomu 
všetkému. Aj keď, mnohé viem. A mnoho takýchto prípadov, keď ľudia prišli 
o majetok, o kariéru, o celý život. Keď desaťročia vám niekto užíval majetok, zneužíval 
ho. A ak náhodou vám nejaké percento z neho vrátil, tak vám vrátil znehodnotený, 
alebo s ťarchami. Samozrejme môžeme povedať, aj toto je možno jednostranný pohľad. 
Ale nerobme tu také vyhlásenia a také kroky, ktoré nám neumožnia sa racionálne, 
rozumne, dohodnúť s oprávneným nárokom cirkvi. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. S faktickými pán Betuš a Ihnát. Kto bol vlastne 

v rozprave? Prepáčte, mi pripomeňte. Kto bol posledný, na koho sa teraz reaguje? Aha, 
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na poslanca Jutku. Dobre, čiže reagujeme na pána poslanca Jutku, aby ste nezabudli, 
keď budete reagovať. Nech sa páči, pán starosta. 

 
p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak, nemôžem, pretože chcel som reagovať... 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, reagujeme na pána poslanca 

Jutku, nech sa páči. Ďakujem pekne. Čiže, ideme ďalej. Ešte raz by som poprosil 
zástupca Rímsko-katolíckej cirkvi. Chcem sa spýtať, či je súhlas, aby vystúpil? Je. 
Dobre, čiže zareaguje pán poslanec Betuš na pána poslanca Jutku, pán poslanec Ihnát na 
poslanca Jutku a potom pôjde zástupca cirkvi. 

 
p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Jednu vetu, ak dovolíte. Nesúhlasím so 

stanoviskom, ktoré uviedol pán poslanec Ihnát. My máme s Rímsko-katolíckou cirkvou 
vynikajúce, korektné vzťahy, ktorá začali od pána arcibiskupa Tkáča, až po súčasnosť. 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát na pána poslanca Jutku. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Tu nikto nehovorí 

o nijakých nekorektných vzťahoch. Cirkev si vážim a ako, vážiť si ju budem. 
A reagoval som na pána Lenárta, ktorý tu povedal, to čo povedal. A jednoducho 
povedal aj nejaké, by som povedal, tie skutočnosti, ktoré nezazneli len tu, ale na našom 
miestne zastupiteľstvo. Čiže, ja mám právo reagovať, ako, ale cirkev ako celok si 
vážim. Aj veriacich ľudí. Ďakujem pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem za reakciu na pána poslanca Jutku. A teraz by som poprosil, 

ak je všeobecný súhlas, ešte raz vystúpi zástupca Rímsko-katolíckej cirkvi. Môžeme? 
Áno, nech sa páči. Poprosím do troch minút znova. 

 
p. Lenárt, zástupca RKC: Ja musím reagovať na pána poslanca Ihnáta. Nakoľko s pánom 

poslancom som sedel minimálne dvakrát, keď to raz bola nejaká pracovná skupina, 
ktorá riešila tento problém a kde som jasne deklaroval, že cirkev sa tieto pozemky 
nechystá predať. Vie sa o nich jasne postarať a v zásade s nikým nerokuje o nejakom 
developerskom projekte, ako to naznačil pán Ihnát. Toto som vlastne aj na svojom 
ostatnom vystúpení deklaroval pred vami, ako mestskými poslancami a pred vedením 
mesta na mojom ostatnom vystúpení. Myslím, že to bolo v marci tohto roku. To 
znamená, že ja to už viackrát, pán Ihnát, neviem zopakovať. A keď ma obviňujete 
z toho, že naše stanovisko je nejaké nejasné, alebo že zavádzame, klameme, tak ako, 
žiaľbohu je to váš názor. Ako, ja vám to lepšie vysvetliť neviem. Hej? Ďakujem. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, s reakciou pán poslanec Ihnát. 
  
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako, veľmi krátko. Pán doktor Lenárt, dajte to 

písomne. „Čo je psáno, to je dáno.“ A nie povedané. Už veľakrát som sa, naozaj, popálil 
v živote. Mnohokrát som sa popálil a jednoducho nechcem sa popáliť ani v tomto 
prípade. Písomne to dajte. To je všetko, čo chcem od vás. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Chcem len povedať, že Rímsko-katolícka cirkev to dala 

písomne mestu, že sa nehodlá žiadať o zmenu územného plánu a meniť charakter týchto 
pozemkov. Je to dané písomne od Rímsko-katolíckej cirkvi na meste, takže, ale ani to 
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nestačilo. Takže uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Pristúpime k hlasovaniu. Bude ho 
uvádzať pán poslanec Jutka s tým, že poprosím, vždy skomentovať, aby sme znova 
vedeli, keďže máme viacej návrhov uznesenia; aby ste teda hlasovali správne. Nech sa 
páči. 

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

návrhová komisia obdržala 3 pozmeňujúce návrhy na uznesenie. Prvý poslanecký návrh 
predložil pán poslanec Rusnák, prečítam ho v znení, ako bol predložený: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 
1 písm. b) a d) Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje alternatívu č. 3 výkup pozemkov 
vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti Košice – Sídlisko Ťahanovce, 
s možnosťou splátkového kalendára. Po B) žiada primátora mesta Košice predložiť 
komplexný návrh v zmysle písmena A) tohto uznesenia na najbližšie rokovanie MZ.“ 
Všetko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 19 - za: 11, proti: 1, zdržali sa: 26  
 
p. Raši, primátor mesta: Poprosím ďalší návrh. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh na uznesenie predložil pán 

poslanec Dečo a  predložil som ja, osobne. Keďže tieto návrhy sa nejakým spôsobom 
podobajú, dohodli sme sa s pánom poslancom Dečom, že doplním to mediátorské 
konanie do jeho návrhu, čiže zhrniem ho do jedného návrhu poslaneckého, ktorý 
predkladám: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa platných právnych predpisov, 
žiada primátora vyvolať mediátorské konanie medzi dvomi stranami. Na jednej strane 
mesto Košice, na druhej strane Rímsko-katolícka cirkev a so závermi oboznámiť 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.“ Ešte raz, tento návrh predkladá poslanec Jutka 
a Dečo. 

  
p. Raši, primátor mesta: Aj pán poslanec Dečo? 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno. Stotožnil sa. 
  
p. Raši, primátor mesta: Nie. Stačí mi povedať áno - nie. Lebo hlasujeme. Dobre. Je to návrh 

pána poslanca Jutku. Všetko bolo ináč. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Jutku. 
 
Hlasovanie č. 20 - za: 27, proti: 2, zdržali sa: 10 
 
p. Raši, primátor mesta: Toto uznesenie sme schválili. A teraz máme pôvodné, pôvodný návrh 

na uznesenie. No chcem sa spýtať, či schválenie vášho návrhu nevylúčilo pôvodný? 
Pardon, ešte máme návrh pána poslanca Deča.  

 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, prečítam návrh pána poslanca Deča: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora o prípravu návrhu riešenia žiadosti 
Rímsko-katolíckej cirkvi so zámenou pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce do budúceho 
mestského zastupiteľstva so všetkými možnými alternatívami.“ 

 



51 
 

p. Raši, primátor mesta: Dobre. A to je o čom teraz? Nevylučuje sa to, čo máme predložené 
teraz s tým, čo sme schválili? Poprosím, poprosím naše právne, nech mi povie, či sa to 
vylučuje alebo nevylučuje. Keď sa vylučuje, nehlasujeme, keď sa nevylučuje, 
hlasujeme. (pozn.: prebieha diskusia mimo záznam) Dobre, čiže pán navrhovateľ, pán 
poslanec Dečo stiahol návrh, teda o ňom nehlasujeme. A teraz sa spýtam, pán poslanec 
Jutka, hlasujeme ešte aj o pôvodnom návrhu? Dobre, čiže teraz budeme hlasovať, 
uveďte hlasovanie. Pán poslanec, necháme to asi na návrhovú komisiu, tieto 
rozhodnutia, ktorá je za to zodpovedná, že? Ďakujem pekne. 

  
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Presne tak. My sme schválili mediátora, ale 

pôvodný návrh s tým vlastne nepočíta. Takže musíme hlasovať o pôvodnom návrhu na 
uznesenie. „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s platnými právnymi predpismi 
schvaľuje po a) prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého 
návrhu. Po b) bezodplatný prevod nehnuteľností pre mesto Košice vo vlastníctve 
Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti Košice – Sídlisko Ťahanovce podľa predloženého 
návrhu.“ 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže hlasujeme o pôvodnom návrhu, ktorý bol 

predložený pred rokom a pol zhruba. Prosím, hlasujte. 
  
Hlasovanie č. 21 - za: 4, proti: 14, zdržali sa: 21 
  
p. Raši, primátor mesta: Čiže tento návrh sme neschválili. A tým pádom budeme pokračovať 

tak, ako sme si schválili v uzneseniach. Uzatváram tento bod. 
- - - 

 
p. Raši, primátor mesta: Teraz vás poprosím, aby sme ale prestávku dodržali; naozaj krátku, 

kvôli tomu, že o jednej je obed. Tak ešte sa chcem spýtať teraz, môžem vás poprosiť 
sekundu? Lebo o jednej je obed a ten sa nám nikdy nepodaril zvládnuť v polhodinovom 
intervale. Pani poslankyňa Iľaščíková, chcem sa spýtať, že keď si odbehnete a vrátite sa, 
či by sme nevydržali do jednej s tou prestávkou? Hej? Len my... desať minút dnes... 
Dobre, dobre, 12:12 začínam. Nech sa páči prestávka. 

- - - 
 
Bod č. 1/2 (14) 
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, 

prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod predsunutý, na základe schválenia, je to bod 
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste Košice, ktorý ste dostali 
v materiáli. Čiže, máme tu spracovateľa materiálu, ktorým je pán Kašík. Tak chcem sa 
spýtať, či je všeobecný súhlas, aby mohol tento materiál uviesť. Áno. Pán Kašík, máme 
ale v rokovacom poriadku schválený limit iba 3 minúty pre každého, ktorý vystupuje. 
Ste tu pán Kašík niekde? Aha! Dobrý deň prajem. Chcem sa spýtať, dovolíme 
spracovateľovi materiálu, aby využil dvakrát vstup do rozpravy, ako máme 
v rokovacom poriadku a odprezentoval to za 6 minút? Hej? Budete to musieť stihnúť za 
6 minút. Nech sa páči, môžete. 

 
p. Kašík, spracovateľ materiálu: (pozn.: hovoril v českom jazyku) Dobrý deň, moje meno je 

Kašík, spoločnosť ND Con. Pracovali sme na stratégii v období 11 mesiacov, od roku 
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2014, od novembra do septembra minulého roku. Účelom stratégie, ktorá pozostávala 
z nasledujúcich krokov je, vlastne, poskytnúť mestu strategické poradenstvo, to 
znamená, to čo je v stratégii je navrhnuté, ako optimálny postup počas budúcich, 
povedzme 30 rokov, do roku 2040 v plánovaní mesta. A sú to programy, ktoré následne 
môžu byť dotované z programov Európskej únie. Tá stratégia je prerokovaná 
s iniciatívou JASPERS, s Európskou komisiou, s ministerstvom dopravy. Veľmi rýchlo, 
pozostáva z troch častí. Sú to dáta. Na základe tých dát, ktoré sme zistili pri 
prieskumoch, ja ich nebudem citovať, len ich rýchle ukážem, sme popísali problémy, 
ktoré mesto má a navrhujeme opatrenia, ktoré môžu pomôcť tieto problémy odstrániť. 
Tu je napríklad problém dochádzania do mesta, 40 tis. vozidiel z okolia dôjde do mesta 
a musia niekde zaparkovať, musia niekadiaľ prejsť. Centrom prechádza 100 tis. áut 
každý deň. Prieskum MHD ukázal zaťaženosť MHD, ukázal vyťažené linky aj menej 
vyťažené, napr. električkové linky boli pomerne voľné, niektoré autobusy veľmi 
využité. Bol urobený prieskum dopravného správania, to znamená, vieme kedy ľudia 
jazdia, aký majú vzťah k predplatnému alebo ako to je s vlastníctvom áut.  
Parkovanie. Robili sa prieskumy, využili sa staré, robili sa nové. Dnes už tu toho bolo 
veľa, ale potvrdzujeme, že najväčšie problémy sú na sídliskách. Problém bol v minulom 
roku aj v okolí centra, kde parkovali „cez“ vozidlá, ktoré nemohli parkovať v samotnom 
historickom jadre mesta. Vybraný model spracoval podrobne všetky zistené dáta, zistil 
napr. omnoho dlhšie trvanie cesty hromadnou dopravou, až 2,5-krát oproti ceste autom. 
Čo je ten problém, že v meste sa denne odohrá 700 tis. jázd a z toho polovica je 
automobilmi. To znamená, máme tu denne veľkú zaťaž, aj v centrálnej oblasti, 
automobilovou dopravou. Robili sme rôzne analýzy dostupnosti centra a definovali sme 
problémy. Problémy sú vysoké kapacity ciest, veľké využívanie áut a zaťaženie 
centrálnej oblasti mesta. Naopak, málo ciest pre cyklistov, nemožnosť prechodu cez 
hlavné komunikácie, jazda cyklistov po chodníkoch. Chodci majú vždy nekvalitné, 
alebo takmer vždy nekvalitné povrchy, staré, napriek obnove chodníkov, prevládajú 
povrchy nekvalitné, chýba prepojenie. Napr. sídlisko Furča nemá vôbec pešie napojenie 
a pod. Verejná doprava funguje v rámci možností veľmi dobre, ale nemá objednateľné, 
nemá nikoho, kto by určoval, čo má dopravný podnik objednávať, nie je tu vlastne 
nejaká politická zhoda, problém...(nezrozumiteľné)...za dopravný systém trolejbusov, 
ktorý v podstate zanikol a pomalá hromadná doprava bezpreferenčná. Hlavnými 
problémami verejnej dopravy sú tiež nízke tržby a problém chýbajúcej integrácie 
a obmedzená dostupnosť niektorých sídlisk. Pri parkovaní, dnes to tu bola téma, ale 
chýba regulácia parkovania v blízkostí centra. Tá objektívne chýba. Sídliská majú malú 
kapacitu a chýbajú akékoľvek záchytné parkoviská, napr. pri vlakových staniciach, 
alebo už pred Košicami. Hlavným problémom životného prostredia je hluk, emisie, 
emisie CO2. Návrh, veľmi dlhá vízia, nebudem ju tu čítať, ale v zásade ide o to, že 
mesto by malo viac akceptovať iné využívanie priestoru než dopravné. Aj na pešej zóne 
sme navrhovali ponechať spoločenskú zónu a nedávať tam žiadnu dopravu, ani 
hromadnú. Spätne máme osem cieľov, od takých organizačných až po ciele, ktoré sú na 
cestách. Ku každému cieľu máme viacero opatrení. Tie opatrenia sú uvedené a sú 
konkrétne. To, čo sú opatrenia, ktoré sa netýkajú stratégie, tu sú realizované, budú 
realizované, ale tie opatrenia sú navrhované. Pre nás je zásadný problém, že mesto nemá 
dostatočnú administratívnu kapacitu na riadenie dopravy. A problémom je, že nie je 
kapacita na riadenie dodávateľských firiem, s dodávaním práce dopravného podniku, 
vlastne supluje túto prácu útvar hl. architekta. Chýba tu odborné pracovisko a prejavuje 
sa to v konkrétnych kauzách.  
Financovanie. Problém je financovať údržbu, problém je financovať rozvoj, problém je 
spolufinancovať dotácie hromadnej dopravy. Takže navrhujeme nejaké kroky. 
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Navrhujeme napr. využiť alebo priniesť príjmy z parkovania mimo iného pre hromadnú 
dopravu, navrhujeme rozsiahly program zlepšenia priechodnosti pre chodcov, práve 
preto, aby v meste sa zlepšila deľba prepravnej práce v neprospech automobilovej 
dopravy. Nielen parkovaním, ale aj tým, že napr. znemožníme prejazdy centrom, 
obmedzíme niektoré, stále ešte príliš jednoduché možnosti, ako sa pohybovať 
automobilom vo veľmi citlivých oblastiach, zlepšíme komunikácie pre peších. 
Navrhujeme oporný systém severo-južných trás, doplnkové trasy k ním, a navrhujeme 
opatrenia v parkovaní. Tie sa týkajú vlastne toho, že by sa malo spoplatniť v okolí 
mesta, je to rok starý návrh, takže niečo prebehlo. Na sídliskách by sa mali najprv 
vybudovať parkovacie miesta, na tých východných sídliskách parkovacie garáže a až 
potom by sa malo ísť do nejakých režimov spoplatňovania. V hromadnej doprave 
navrhujeme znížiť počet liniek a navrhnúť kratšie intervaly liniek, trolejbusovú sieť 
neobnovovať alebo neprevádzkovať, tak ako je, ale naopak, previesť určité zmeny, 
určité zlepšenia ekologickej autobusovej dopravy. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za úvod, za vaše, teda, dva vstupy. 

Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, nech sa páči.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Na konanej komisii dopravy 

a výstavby sme sa týmto problémom zaoberali. Bola tam pani inžinierka a sme otázkami 
riešili ten spôsob, ako túto dopravu, aj statickú dopravu, riešiť a vylepšiť. No mne čo 
vadí, ja som to aj povedal jasne, a to jest, že je navrhovaný prestupný systém s nízkym 
počtom liniek. Tam mi to bolo nejakým spôsobom vysvetlené, ale úplne spokojný nie 
som. A ďalej mi vadí tiež neriešenie rozšírenia cestného „vypojenia“ zo Sídliska 
Ťahanovce. Tiež takisto mi to vadí. Ďalej, čo sa týka aj tej dopravy, ako aj autobusovej, 
alebo tej elektrobusovej, atď. Tak sa budem v interpeláciách pýtať, ako ďalej 
s trolejbusovou dopravou? Či tá trolejbusová doprava zahynula, žije alebo bude žiť, hej? 
Čiže, jak Lenin, ako, hej, ako... akože večne živý. Čiže tá trolejbusová doprava či bude 
žiť vôbec? Lebo vo volebnom programe ste to pán primátor mal. Takže ma to bude 
zaujímať. Ďakujem, všetko zatiaľ. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Petrvalský.  
 
p. Halenár, poslanec MZ: Dobrý deň prajem. Ja by som k tej stratégii chcel p. Kašíka sa 

opýtať celkom konkrétne veci. Na dosť veľkom stretnutí na magistráte, to bolo v závere 
roka, niekedy na jeseň 2015 a v podstate všetci zúčastnení, myslím, že tam boli 
starostovia a ešte pracovníci nejakých odborov, ktoré majú súvis s dopravou, 
a zdôraznili podstatnú vec. Rola MHD v doprave a systém záchytných parkovísk. Keď 
mi môže alebo keď nám môže všetkým p. Kašík povedať, ako toto vlastne bolo ošetrené 
v tom materiáli? A súčasne by som chcel vedieť, nakoľko je v materiáli vyriešená 
budúca dopravno-bezpečnostná situácia na Ulici Jána Pavla II. na KVP s prepojením na 
Ipeľskú a Triedu SNP? Ide totižto o to, že v podstate už momentálne sú dosť veľké tlaky 
na to, aby bola prepojená Ulica Jána Pavla II., kde momentálne je obratisko, zastávka 
MHD konečná na Myslavu, kde už beží značná individuálna výstavba. Má bežať ďalšia 
s tým, že bude vysoký nápor na prechodnosť tejto ulice. A samozrejme s tým, že sa 
rozdelí najmenej do dvoch pruhov, keď nie do viacerých. Ale jeden z hlavných pruhov, 
ktorý pôjde, pôjde na Ipeľskú a Triedu SNP. Keby mi toto vedel p. Kašík ukázať v tom 
materiáli, kde to je ošetrené. A súčasne, nech nám to tu všetkým povie, keďže je tam 
návrh na parkovanie, na znižovanie počtu pruhov na Komenského, na Triede KVP, ešte 
na nejakej ulici, že ako to vlastne vidí s tým, že by to malo vyzerať o 15 alebo dokonca 
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o 25 rokov, keď by zo štvorprúdovej cesty, napr. Trieda KVP, by mala byť nejaká 
dvojprúdová. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána Kašíka, aby si písal otázky, ktoré sú 

dávané. Nebudete odpovedať teraz. Spíšte si otázky a potom naraz odpoviete. Nech sa 
páči, pán poslanec Petrvalský. 

  
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. Vieme prečo je 

táto stratégia spracovaná, k čomu tento dokument slúži. Len mám vážne výhrady 
k niektorým riešeniam. Vo verzii MHD „B“ odporúčanej pre rok 2020 by malo byť 
zrušené prestupové dopravné spojenie z nášho sídliska so severom mesta. Dnešná linka 
č. 18, teda bezprestupové a s Furčou a s juhom mesta, teda dnešná linka 54. Zostal by 
absurdný stav, keď po južnej časti Americkej triedy premáva len pár špičkových spojov, 
napr. linka 56 a inak nič. Takže toto je dosť taká nevyrovnaná záležitosť, na ktorej by 
bolo treba porozmýšľať. Po druhé, vo verzii MHD odporúčanej pre rok 2030 je na 
sídlisko dovedená električka, ale nie popri Hornáde, ako doteraz bolo, hej, ale cez Mier 
a okresný úrad, a tadiaľ by prišla na sídlisko a pokračovala by hore cez Austrálsku 
triedu až na Hanojskú. A k tejto tepne by vlastne ostatní obyvatelia boli zvážaní 
okruhovými autobusmi. Už hneď na sídlisku by museli títo ľudia prestupovať. Po prvé. 
Po druhé. Električka nie je konkurencieschopná, lebo je pomalá. Naháňali by sme asi... 
vyháňali by sme asi ľudí z MHD a naháňali by sme ich do osobných automobilov. 
Tretia vec je podľa mňa najzávažnejšia. A to je tiež vo výhľade do roku 2030. Vôbec 
stratégia nerieši neuralgický bod sídliska. Neuralgickým bodom sídliska je „slimák“, 
ktorý je jediná prístupová cesta na sídlisko prakticky. Veľmi jednoducho, elegantne, by 
sa to dalo vyriešiť tým, že by sme spustili z Americkej triedy dole spoj na 
Magnezitársku, ktorý by dopravu vyviedol až k Tescu, možnože až k Rampovej. 
S takýmto niečím sa vôbec v koncepcii... toto... neráta. A čo je na tom najhoršie, že 
snaží sa, je tuná návrh na to, aby sa to vyriešilo tak, aby keď prichádzate z Prešova na 
Mier ste nemohli odbočiť. Tým by sa, akože, odľahčila Hlinkova. Ale toto sa mi zdá 
byť dosť za vlasy pritiahnuté rozhodnutie. Ďakujem pekne. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Petrvalský, 

hovoríte, že električka je pomalá a zároveň hovoríte o tom „najneurologickejšom“ bode 
dopravy vášho sídliska, a to je to prístupové miesto, ktoré je ten „slimák“, ako ste ho 
nazvali. No možnože práve toto by tá električka riešila. Lebo ak by bola efektívne 
napojená na celomestskú sieť električiek, tak by električka sa vyhla zápcham, vyhla by 
sa prípadným odstávkam komunikácií, ktoré by boli odstavené pre rekonštrukciu, vyhla 
by sa dopravným nehodám, ktoré by spôsobili zápchy. Táto električka by bola 
samostatná a nebola by ovplyvňovaná tou dopravnou situáciou na cestách. A preto si 
myslím, že električka je budúcnosť pre Ťahanovce. Ďakujem. 

  
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Do rozpravy pán poslanec Betuš. 
  
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážená pani námestníčka, kolegyne, kolegovia. 

No, patrí sa samozrejme k tejto veci vystúpiť z úrovne Mestskej časti Košice - Sídlisko 
Ťahanovce, pretože úroveň a stav a vývoj dopravy v našej mestskej časti, keď to tak 
trošku ako pritlačím, tak je katastrofický. Hej, je tam 400 ľudí na hektár a také tie veci, 
už všetci, ako tu vieme, ako tu sedíme, a bojujeme s tým z roka na rok. Mali sme to 
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šťastie, pán Kašík zdravím vás z tohto miesta, že ste boli u nás už dvakrát, s pánom Ing. 
Ladislavom Olexom a sme si spolu preberali otázky integrovanej dopravy. A poteším 
vás pán Kašík, ak budete mať niekedy čas sa zastaviť u nás, tak vám predstavíme náš 
akčný plán mestskej časti do roku 2018, ktorý sme, niektoré prvky, aj z toho, čo ste nám 
vy predstavili, prebrali do nejakých našich zámerov. Chcel by som pri tej príležitosti 
uviesť, že vypracovali sme aj taký model možného parkovacieho systému u nás. 
Nakoniec, bol u nás vtedy aj na návšteve môj kolega pán Halenár, vtedy na tom 
rokovaní, kde sme nejakým spôsobom ho prvýkrát predstavili, ale pán Kašík, 
potrebujeme úplne vážne jedno záchytné, veľkokapacitné parkovisko, ktoré by mohlo 
byť platené, strážené a kde by sme vedeli vytesniť všetky nákladné vozidlá, teda 
nákladné, tie dodávkové vozidlá, služobné vozidlá a, proste, tú celú flotilu všelijakých 
firemných vozidiel, ktoré sa nám tlačia do bytovej zóny, a ktorú nám jednoducho 
zlikvidovala úprava zákona. Ďalej sme prebrali aj určité protihlukové opatrenia. Boli 
vaši kolegovia u nás, zo Žiliny, sme s nimi rokovali; takže aj túto záležitosť by som 
poprosil, keby sme sa jej povenovali. No a dotknem sa toho, čo som aj povedal 
o integrovanej doprave. Je tam samozrejme naplánovaná aj električka, pán poslanec 
Gibóda, hej, my ju máme, aj stredový pás, a proste, tejto veci, tomu sa samozrejme 
nebránime, pretože, prečo by sme nezobrali ekologickú dopravu do našej mestskej časti. 
A tam ešte je potrebné povedať, že by sme teda napojili električkovú trať a ďalšie druhy 
hromadnej dopravy na ŽSR a toto všetko prakticky vy, pán Kašík, toto už viete. Takže 
bol by som rád, keby sme si k tomu ešte aj sadli, aby sa to aj dostalo do tohto 
dokumentu. Ďalej by som chcel poprosiť, aby sme sa úplne vážne zaoberali 
priepustnosťou Hlinkovej ulice. To je proste koniec. To je tak, ako naši kolegovia z Nad 
jazera a z týchto ostatných mestských častí majú. Takže ďakujem, zatiaľ toľko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Halenár.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Ja sa obávam jednej veci, že keď sa schváli táto 

stratégia, tak jednoducho o trolejbusoch môžeme už zabudnúť, vlastne. Čiže toto mesto 
zatiaľ, ako, podľa môjho názoru, nevyužilo ani jednu možnosť tendra na nákup 
trolejbusov. A táto doprava, ekologická doprava, vlastne je na „záhyne“. Ja sa chcem 
opýtať, teraz, v tomto bode rokovania, naozaj pán primátor, chcem sa opýtať, v akom 
stave vlastne, či sa počíta vlastne s trolejbusovou dopravou? Vyjadrite sa ešte pred 
hlasovaním o tejto strategickej doprave. Lebo tie trolejbusy, či chceme, či nie, tak sú 
súčasťou vlastne stratégie celej, komplet. Takže chcem vedieť vlastne, či trolejbusy áno 
do budúcna alebo nie? To je všetko, ďakujem. 

  
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár. 
  
p. Halenár, poslanec MZ: Je toho omnoho viac, než by sa tu dalo za nejaké 3 minúty povedať. 

Ale celkovo, v tom celom materiáli mi tam chýba, naozaj, taká nejaká jednotiaca idea, 
nejaká taká vízia, ktorá by nám mala naozaj povedať, že tých 25 rokov sa potiahneme 
týmto smerom. Pretože tam nie sú ako keby stanovené nejaké ciele, niečo, čo chceme 
dosiahnuť po tých 25 rokoch. Sú tam technicky rozpitvané linky a prepájania a ja 
neviem aké detaily, ale mne tam viacej chýba takej tej jednoduchej, takej idei čo 
chceme a ako to chceme. A povedzme, aj s nejakými číslami, dosiahnuť, za aký čas. 
Lebo, ak napr. povieme, alebo tam niekde som to čítal, že nejaká novovzniknutá 
dopravná autorita by mala prevziať riadenie DPMK, tak to v týchto 5 či 8, slovách, to je 
tak neuveriteľné množstvo, ja neviem, kombinácií, alebo... Ako vlastne nejako by sa to 
dalo? Lebo tu sú hlasy, že je tuná... mestu chýba nejaká dopravná autorita. Ale keď je tu 
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jeden takýto návrh, vážny, že by mala dokonca riadiť dopravný podnik, tak to by chcelo 
už aj nejaké „B“ povedať, že či súčasné vlastníctvo, teda mestské vlastníctvo toho 
dopravného podniku je v poriadku, aj s tými dotáciami, ktoré sú tam navrhované. 
Skrátka viacero možností tej hromadnej dopravy. Ako vlastne ju do budúcna vidí táto 
stratégia? To mi tam hodne chýba. A už keď úplne o detailoch. No, na Moskovskej ulici 
na KVP je navrhované odstavné parkovisko. No naozaj si to neviem predstaviť, v ktorej 
časti, lebo v podstate všetky voľné pozemky, ktoré prichádzali eventuálne do úvahy ako 
odstavné parkovisko, sú v podstate v úplnej blízkosti obytnej zóny. To znamená, že 
konkrétne by museli zasiahnuť do životov ľudí. Tak. A to, že okresný úrad životného 
prostredia súhlasí so stratégiou, pričom, v podstate, z našich pripomienok, ktoré sme my 
vám oficiálne zaslali, ja ani neviem, že čo sa dostalo do tých materiálov, lebo som to 
nevidel nikde tam zapracované. Tak to ako keby: „No dajte nám vaše stanoviská, aby 
sme mali zo zákona splnené všetko to, čo treba, no a už potom čo sa s tým stane, tak to 
už necháme...“ Nie je to dobrý prístup. A... 2:44...hmmm... 

 
p. Raši, primátor mesta: Môžete ešte raz ... Nie, už nemôžete. 
 
p. Halenár, poslanec MZ: „Jo“! 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Betuš. 
  
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, nebudem dlho rozprávať. Ja s tou 

stratégiou sa neviem stotožniť. Našiel som tam mnoho bodov, ktoré necítim tak, aby 
sme prijali uznesenie, kde by sme túto stratégiu schvaľovali. Preto, ako alternatívu, 
kolegom navrhujem iné uznesenie. A to je, kde túto stratégiu berieme na vedomie. Čiže, 
je to pozmeňovací návrh. Stále je čas dotvoriť pripomienky, ktoré tu kolegovia 
povedali. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán  poslanec Betuš, nech sa páči. 
  
p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ospravedlňujem sa, zle som stlačil tlačidlo, chcel 

som reagovať na pána Halenára, ale nie ako na jeho vystúpenie, teda obsahovo, len si 
dovolím doplniť.  Ja som aj na Rade starostov už o tom hovoril. Chcel by som poprosiť, 
pán primátor, dakedy na tomto úrade pracoval taký jeden útvar, ktorý sa volal Útvar 
dopravného inžinierstva. To boli profesionáli, na ktorých sme sa mohli obrátiť a proste, 
nejakým spôsobom sa k tomu vyjadrovali, všetkému. Poprosil by som zvážiť, či by 
nebolo vhodné, takýto „profi“ útvar, môže sa to nejako inak volať, ale aby to bola tá 
autorita, o ktorej hovoril aj pán kolega Halenár. Takže, ak by sa to nejakým spôsobom 
vydarilo, bol by som veľmi rád. Ďakujem pekne. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sme sa už o tom rozprávali. Nepamätám, to bolo asi 

zrušené dávno, čo? Po revolúcii. Pán poslanec Kočiš. 
  
p. Kočiš, poslanec MZ: Dobrý deň. Ja by som chcel za Komisiu dopravy a výstavby povedať, 

že ako predseda, že tento materiál bol prerokovaný na komisii, kde bol pozvaný aj pán 
Polaček, asi sa nemohol potom následne zúčastniť, kde sme prerokovali tento materiál 
a odporúčame ho prerokovať a schváliť v tomto zastupiteľstve. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána Kašíka, aby zareagoval na otázky, 

ktoré odzneli. 
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p. Kašík, spracovateľ materiálu: Ďakujem. Tak veľmi rýchlo. Na pána Ihnáta. Prestupy. Áno, 

my sme navrhli systém, ktorý pomáha v kratších intervaloch na jednotlivých linkách 
a môžu nastať niekde prestupy. Na trať zo Šace od Pereša sme navrhli súbežnú 
autobusovú linku. Ale inak, v tom materiáli sú opatrenia a tie jednotlivé linkové vedenia 
sú skôr materiály pre analýzu a pre zistenie možností takých následkov. Takže 
nenavrhujeme žiadne konkrétne linkové vedenie. A všetky návrhy, ktoré tam sú, sú 
v analytickej časti. V návrhovej časti vôbec nie je obsiahnuté žiadne linkové vedenie. Je 
tam iba taká ilustrácia k modelu.  
Ťahanovce - kapacita. My sme zásadne boli vždy proti tomu, aby sa z Ťahanoviec 
dostalo viac ľudí v dopravnej špičke do dopravného systému mesta, pretože ten 
dopravný systém mesta na to nie je pripravený. Preto sme navrhovali rôzne opatrenia, 
ktoré vyzerali možno zvláštne, ako obmedzovať vjazd z diaľnice D1, ale hlavne 
navrhujeme nové premostenie cez železnicu a Hornád na Masarykovu ulicu, ktorý zvýši 
kapacitu prepojenia medzi obchvatom a centrom.  
K pánu Halenárovi. Záchytné parkoviská a MHD. Tomu sme venovali veľkú pozornosť. 
Záchytné parkoviská navrhujeme, trochu je problém s ich umiestnením, viď. vaša ďalšia 
pripomienka, že na Moskovskej to nie je ideálne. Rozumieme, že miesta nie sú ideálne, 
všade, kde sa realizujú záchytné parkoviská, tak sa bojuje o miesta. My máme 
konkrétne miesta, navrhujeme ich pri termináli hromadnej dopravy. Tým podporujeme 
funkciu hromadnej dopravy, chceme aby bola integrovaná, chceme, aby bola atraktívna. 
Dostali sme sa aj do odborného sporu s niektorými pracovníkmi, napr. na dopravnom 
úseku dopravného podniku, pretože vieme, že obyvateľom, ktorí cestujú hromadnou 
dopravou sa páčia priame spoje. Tie sú atraktívne, populárne, pohodlné, ale je to 
systém, ktorý je drahý a neláka nových cestujúcich. Opäť je to vec, ktorú vám ja, ako 
autor stratégie, nemôžem ani odporučiť, ani nariadiť. Je to na politickom rozhodnutí. 
A je to naozaj politické rozhodnutie. Nie je to rozhodnutie odborné. Ulica Jána Pavla II., 
tam my preberáme, asi k vašej ľútosti, myšlienku, že by sa priestor, rozvojový, mal 
touto ulicou napojiť. A nemalo by to byť nejaké prepojenie a „zaokruhovanie“, ale 
myslíme si, že tam potenciál prepojenia je. Tam vás asi sklamem. Čo sa týka pruhov na 
KVP, navrhujeme, aby tie štvorpruhové ulice, ktoré nie sú a nebudú, podľa našich 
modelov, nikdy využité, je to severojužné, je to KVP, je to Komenského, aby tam 
nebola štvorpruhová doprava. Keď sa pozriete na západ od Slovenska, tak zistíte, že je 
to bežné riešenie v mestách. Tam, kde nie je intenzita privysoká, cez 25 tisíc áut, 
povedzme, tak sa ponecháva jednopruhová premávka. Tak či tak vás zdržia križovatky. 
V križovatkách sa zachovajú riadiace pruhy a problém nenastáva.  
Pán Petrvalský. Tam bolo to prestupovanie, už som o tom hovoril, linky nenavrhujeme, 
linky nenariaďujeme. Linky, to bol jeden študijný variant a rozumieme, že to vždy bude 
nejaký kompromis medzi prianím mestských častí, občanov, obyvateľov. Rozhodne to 
nie je dogma. Ale boli by sme radi, keby bola doprava atraktívnejšia. Keď sa 
zmodernizovali električky, keď električky sú nové, aby jazdili častejšie a aby sa pre 
obyvateľov stali akýmsi nosným systémom, nie je to tak. Preto máme návrh až vo 
výhľade v roku 2040 návrh električky na Sídlisko Ťahanovce, ktorá vyrieši práve ten 
kapacitný, v podstate neriešiteľný iným spôsobom problém v smere do centra. Máme 
tam, tá križovatka „slimák“, máme tam návrh na zvýšenie jej kapacity, máme tam návrh 
na jej úpravu, máme tam návrh na zvýšenie kapacity celého okruhu okolo Košíc, hlavne 
Nižné Kapustníky a lepšie pripojenie novými križovatkami s Masarykovou a ulicou  Pri 
prachárni, keď si myslíme že doprava by nemala  trasovať, resp. tranzitovať centrom 
mesta.  
K pánovi Gibódovi. Električky môžu byť rýchle, keď sa to vyrieši, keď sa vyriešia 
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preferencie. A naopak, môžu pomôcť k obsluhe Sídliska Ťahanovce.  
K pánovi Betušovi. Áno, Sídlisko Ťahanovce je jeden z najväčších problémov mesta 
Košice. Tak čo sa týka parkovania, ako aj čo sa týka dostupnej dopravy. Ale bohužiaľ, 
my neviem vyriešiť, a nikto asi v Košiciach nikdy nevyrieši to, aby všetci o pol ôsmej 
na Ťahanovciach nasadli do áut a išli do mesta. Ono napr. aj to, že niekto býva na 
Ťahanovciach a každé ráno si vezme auto a zájde s ním na Masarykovu ulicu, tam 
zaparkuje a pôjde pešo do mesta, asi nebude do budúcna udržateľné, možné. To je ta 
vízia, ktorú my tam máme, že hľadáme udržateľné fungovanie dopravy. A k tomu vedie 
aj to, že niektoré návyky, ktoré tu ľudia získali, a boli možné, tak v roku 2030 asi možné 
nebudú. To je ten akčný plán, keď tvrdíme, že doprava má byť udržateľná, má byť 
prispôsobená potrebám ľudí a prostrediu, v ktorom žijú. To je aj pre p. Halenára. 
Záchytné parkovanie pre nákladné autá, si myslíme, že je vyložene komerčná vec. Že to 
nie je vecou mesta, aby sa podnikateľom riešilo, kam dávať autá a dodávky. Pokiaľ sa 
vylúči parkovanie na sídliskách, komerčný sektor určite ponúkne nejaké riešenia pre 
tieto komerčné vozidlá. Protihlukové zariadenia vo všeobecnosti navrhujeme, ale do 
toho detailu nezachádzame. Pokiaľ by sa električka realizovala, tak určite ju budú 
nasledovať ďalšie riešenia. To prepojenie so ŽSR, to nechávame na štáte a tvrdíme, že 
to vôbec nie je úloha mesta, riešiť prímestskú železničnú dopravu a prepojenie 
s električkou. Mesto na to je pripravené, má položené koľaje v kvalite tram-train. Bus-
pruhy... Hlinkova ulica je dnes kapacitná pomerne dosť, ale problémom sú jej 
križovatky, ktoré sú riadené... ktoré sú kapacitne limitované. My naopak navrhujeme 
tam umiestniť bus-pruhy, následne električku a tú Hlinkovú nepovažovať za hlavný 
príjazd do mesta, pretože ona opäť nikam nepokračuje. Je problém tam zaparkovať auto 
a pod. Navrhujeme okružný systém, keď dnešný obchvat diaľničný sa premení na 
mestský obchvat a všetci z neho budú môcť schádzať do mesta. Čo ale znamená úpravu 
jeho kapacity. Trolejbusy navrhujeme zachovať, ale v podobe, ktorú si mesto naštuduje, 
pretože teraz je doba prelomová. Nikto nevie, čo bude o päť rokov moderné; môže to 
byť trolejbus, môže to byť elektrický autobus, môže to byť autobus na vodík, všetko sa 
skúša. A myslím si, že je svojím spôsobom dobré, že sa to stalo práve teraz 
s trolejbusmi, pretože trolejbusy nevieme, akými budú v budúcnosti... My sa 
neodvažujeme povedať - a navrhujeme, aby mesto intenzívne pracovalo a  previedlo 
veľkú časť tých nosných liniek na ekologickú dopravu, vo väčšom rozsahu než to bolo. 
To je súčasťou tej idey dopravy v priateľskom prostredí. Dopravná autorita, možno bolo 
vysvetlené pánom Betušom, že to je niečo, čo bolo ÚDI .., my si myslíme, že tu má byť 
niekto, kto vie riadiť dopravu, tak košickú, ako krajskú tak, aby vyhovovala ľuďom. Je 
potrebné, aby ľudia sa boli schopní na niekoho obrátiť. Aby verejnosť mala možnosť, že 
sa jej niekto zastane. Sú modely, ktoré fungujú v niektorých okolitých krajinách. A tu 
vlastne je na tých dodávateľoch a na tých firmách... Dopravný podnik je tu na to, aby 
kvalitne jazdil, mal vychovaných slušných vodičov, aby mal dobrý vozový park. A na 
ňom sa necháva aj to politické rozhodnutie, aké linky ma prevádzkovať.  Bolo by dobré, 
keby mesto toto vedelo. Myslím si, že čo pán  Polaček navrhoval, že to berieme na 
vedomie, iba... Tento materiál sme spracovávali tak, aby bol schválený, aby mohol byť 
podkladom pre váš ďalší rozvoj. Pokiaľ by bol iba vzatý na vedomie, tak tu úlohu, 
bohužiaľ, nesplní. Inak si myslím, že ďalšie boli skôr súhlasné. Ďakujem. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Páni poslanci Halenár a Ihnát už boli dvakrát 

prihlásení do rozpravy, takže sa prihlásiť nemôžu. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. 
Ešte na záver poviem. Je dôležité, aj keď máte pripomienky, tento dokument schváliť. 
A prečo? Pretože je to dokument, ktorý sa bude po schválení, nie po vzatí na vedomie, 
môcť odrážať v návrhu nového územného plánu. A po druhé, tento dokument je zároveň 
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dôležitým materiálom pre riadiaci orgán, pre zapájanie sa do financovania verejnej 
dopravnej infraštruktúry. Čiže keď chceme čerpať eurofondy, je dôležité projekt 
schváliť a nie vziať na vedomie, ako navrhuje pán poslanec Polaček. Takže rozhodnite 
sa ako chcete. V každom prípade, dôležité je nepodporiť návrh pána poslanca Polačeka; 
podporiť návrh uznesenia ako je, lebo by sme zablokovali čerpanie eurofondov na 
dopravu v našom meste. Poprosím o uvádzanie hlasovania podľa materiálov ako prišli. 
Igor, nech sa páči. 

 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, takže ďakujeme za slovo pán primátor. 

Návrhová komisia obdržala jeden poslanecký návrh, ktorý predložil pán poslanec 
Polaček a Gibóda. Prečítam návrh ako bol predložený: „Mestské zastupiteľstvo  
v Košiciach berie na vedomie materiál Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb 
mesta Košice.“ Všetko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 22 - za: 5, proti: 10, zdržali sa: 17  
 
p. Raši, primátor mesta: Teraz budeme hlasovať o pôvodnom uznesení v materiáli. Nech sa 

páči, návrhová komisia. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Takže pôvodný 

návrh na uznesenie znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 6 ods. 2 
písm. d) Štatútu mesta Košice schvaľuje Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných 
stavieb mesta Košice podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 23 - za: 26, proti: 3, zdržali sa: 7  
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. Prejdeme k pôvodnému 

poradiu bodov.  
- - - 

 
Bod č. 2 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 2. Poprosím pána inžiniera Galla, hlavného kontrolóra, aby 

uviedol Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra.  
  
p. Gallo, hlavný kontrolór: Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený pán primátor. Od 

posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva Útvar hlavného kontrolóra vykonal 7 
kontrol. Tieto kontroly boli predovšetkým tematického charakteru, zamerané na 
hospodárenie školských zariadení, škôl a Psychosociálneho centra. V súčasnej dobe 
pokračujeme plynule podľa, teda, plánu, ktorý bol schválený na 2. polrok. V rámci tohto 
plánu vykonávame kontrolu plnenia úloh verejnej správy. Prebiehajú kontroly 
zabezpečovania stravovania vo vybraných mestských podnikoch a súčasne prebiehajú 
kontroly zamerané na plnenie úloh v oblasti územného plánovania a dodržiavanie 
stavebného zákona. Čo sa týka nedostatkov a odporúčaní, sú uvedené v správach o 
výsledkoch kontrol respektíve v správe o činnosti. Chcel by som sa zvlášť poďakovať 
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a chcem vyzdvihnúť konštruktívny prístup štatutárnych orgánov jednotlivých mestských 
podnikov, škôl a školských zariadení a tiež odborných útvarov mesta, pri riešení 
všetkých zistených nedostatkov, v prípade pri zistených kontrolných zisteniach, kde 
naozaj ešte počas výkonu kontroly iniciatívne pristupujú ku riešeniu uvedených 
nedostatkov a okamžite ich za pochodu odstraňujú, prípadne prijímajú opatrenia, aj 
opatrenia personálneho charakteru. Ďakujem pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, otváram rozpravu. Nech sa páči. Poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Taká otázka na pána hlavného 

kontrolóra, že dal som podnet na preverenie efektívneho využívania verejných 
prostriedkov na právne služby externého charakteru, napríklad v Bytovom podniku 
mesta Košice. Kedy sa vlastne podnetom bude zaoberať a kedy vykoná kontrolu v tejto 
oblasti? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán hlavný kontrolór, môžete zareagovať.   
 
p. Gallo, hlavný kontrolór: Pánovi poslancovi som navrhol, že jeho podnet zaradím do plánu 

kontrolnej činnosti útvaru na 2. polrok. Pán poslanec s tým nesúhlasil, chcel to riešiť 
zvlášť. Rozhodol som sa riešiť jeho podnet pri vykonávaní kontroly vybraných 
pohľadávok mesta k 31. 12. 2015, ktoré budeme vykonávať vo vybraných podnikoch 
mesta. V rámci toho posúdime aj práve výkon týchto činností, ktoré sú vykonávané 
dodávateľským spôsobom. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím 

návrhovú komisiu.  
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujeme za slovo. Návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. z) Štatútu mesta Košice 
berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od XI. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol: Psychosociálne centrum, 
Materská škola Galaktické 9, Košice, Materská škola Nešporova 28, Košice, Materská 
škola Hrebendova 5, Košice, Základná umelecká škola, výtvarný odbor, Kováčska 43, 
Košice, Základná škola Polianska 1, Košice, Základná škola Považská 12, Košice.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 24 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4 
  
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 3 
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 13.06.2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Správa o odpovediach na 

interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Pán poslanec Ihnát. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať v prvom rade vedeniu mesta, že 

sa zrealizovala renovácia tej cesty - Poliklinika Terasa (Pohotovosť). Čiže konečne sa to 
podarilo. Naozaj. Takže vďaka. Ďalej chcem sa baviť o ceste na Rozvojovej ulici. 
Z jednej, z druhej strany, vlastne Jobelsa aj iné, dali zákazové značky. Poprosím 
a požiadam mesto Košice, ako cestný správny orgán, aby sa v tej veci pohli ľady. 
A jednoducho mám tu, mám aj ja v odpovedi na interpelácie napísané, že vlastne sa 
vykonajú určité opatrenia, alebo tie rokovania, atď., atď. Je to pri daňovom úrade. Tá 
cesta je tankodromom, treba to riešiť. Ďalšia vec, čo sa týka rigolu na Sídlisku 
Ťahanovce, tak veľmi rýchlo. Mám tú odpísané, že sú tam aj súkromní vlastníci, že cez 
obvodný alebo aj cez okresný úrad sa tam riešili veci. Chcem vedieť v akom stave sa to 
riešilo? Tak isto cesta na Aničku od Ťahanovského mosta po prameň Gajdovka. Tam sú 
údajne, akože, neznámi vlastníci, čiže štátu tu pripadá. Čo sa v tejto veci urobilo? Aj 
keď sú tam súkromní vlastníci, vieme. Čiže stále, stále budem dávať interpelácie, aby 
som sa dostal vlastne ku koreňom toho problému, ako, a po centimetroch sa posúvame 
dopredu. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, sa ospravedlňujem, nemám pred 

sebou teraz ten materiál, neviem, kto je predkladateľom tohto materiálu? Vy alebo pán 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice? 

 
p. Raši, primátor mesta: Pokračujte kľudne, ja som predkladateľom. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za odpoveď. Pán primátor, mal som interpeláciu na člena 

mestskej rady, pána Mariána Gaja. Interpelácia sa týkala jeho činnosti ako poslanca 
a člena mestskej rady v súvislosti s inštruovaním záujemcov o odpredaj občerstvenia na 
akciách organizovaných organizáciou K 13. A aký vzťah má k pánovi riaditeľovi K 13 
a k pánovi Korpovi, bývalému poslancovi mestskej časti Staré Mesto? A aké služby im 
sprostredkúva ako poslanec a člen mestskej rady? Pán starosta a člen mestskej rady mi 
neodpovedal predpísaným spôsobom v zmysle rokovacieho poriadku. A chcel by som 
upozorniť aj na to, že v tejto správe sa nachádzajú všetky odpovede na interpelácie a na 
dopyty, okrem odpovede pána starostu. Napriek tomu sa tam uvádza, že mi bolo 
odpovedané. To znamená, táto správa neobsahuje odpoveď, ktorú som vraj, údajne mal 
dostať. Poprosím o nápravu. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ja, len musím zareagovať. Lebo mne pán starosta Gaj vravel a sa cítil 

veľmi dotknutý, lebo mi tvrdil pán starosta, že on k žiadnym pánom žiaden vzťah nemá 
a žiadne služby im neposkytuje. Tak aj preto sme nevedeli ako odpovedať. A cítil sa 
urazený, že sa vy, práve vy, toto pána poslanca Gaja pýtate. Preto vám neodpovedal. 
Nemá žiaden vzťah a žiadne služby pánom neposkytuje. Pán poslanec Žarnay, nech sa 
páči. Som predkladateľ materiálu, komentoval som materiál, nevystúpil som v rozprave. 
Pán poslanec Žarnay. (pozn.: krik zo sály) Pán poslanec, ide vám čas.  

 
p. Žarnay, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som sa v jednej zo svojich interpelácii pýtal 

vás, pán primátor, na mapu, respektíve zoznam reklamných plôch s označením presných 
stanovíšť. V interpelácií som žiadal aj kópiu zoznamu, ak ho mesto má. No ale 
z odpovede na interpeláciu vyplýva, že materiál bol síce vypracovaný, ale nedošiel mi 
spolu s odpoveďou. Takže nerozumiem, prečo, keď som o to žiadal, nedošiel mi tento 
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zoznam? Materiál? A ak je zverejnený, tak, mi mohli odpísať, kde ho môžem nájsť. 
Ďakujem. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. Faktická pán Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je mi ľúto, že odchádza pán predsedajúci, pán 

Raši, pretože obhajoval teraz pána Gaja. Chcem len podotknúť, že to, že pán Gaj sa cíti 
dotknutý je síce pekné, ale ja mám dokument mestskej organizácie K 13, kde je 
napísaný pán Gaj, ako kontaktná osoba pre stánkarov. Preto ja sa pýtam, že prečo pán 
Gaj vykonáva nejaké aktivity? A z informácií, ktoré mám k dispozícii vyplýva, že pán 
Gaj vykonáva tieto aktivity nie ako starosta alebo mestský poslanec, ale ako súkromná 
osoba, zneužívajúca to, že je poslancom mesta Košice. Ďakujem. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Verím, že pánovi Gibódovi bude 

odpovedané a náprava sa udeje. Ja mám takýto problém. Ja som požiadal v interpelácií 
o predloženie kópií zápisníc z mestskej rady. Bolo mi odpovedané, že v zmysle 
rokovacieho poriadku môžem do nich nahliadať a že to je obsiahle a teda, nech si to 
prídem pozrieť. Ja by som chcel poprosiť, že i napriek tomu, že rokovací poriadok 
hovorí o tom, že do zápisníc sa nahliada, ja som hlboko presvedčený, že tomuto mestu 
nemôže vadiť urobiť poslancovi, ktorý sa zaujíma o činnosť mestskej rady, kópie 
z týchto zápisníc, aby si ich mohol v pohode a v kľude preštudovať a nerobil to na 
referáte. Prípadne sa to dá naskenovať a mi to zaslať. Teda by som vás chcel poprosiť, 
aby ste sa k tejto interpelácii vrátili, a aby mi nebolo zbytočne takýmto spôsobom, 
nechcem to nazvať právom, ale myslím, že je úplne slušné, aby som sa dostal 
k materiálom, ktoré chcem naštudovať. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Nech sa páči, pán poslanec Gaj. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Hľadám, kde som napísal odpoveď na túto 

interpeláciu, ktorá bola asi v tom duchu, čo povedal pán primátor. Žiaľ sa mi to ešte 
nedarí, lebo som to nenašiel. Ale čo sa týka, Marcelko, tvojich výtiek, ja som starosta na 
60 %. Čo robím v mojej dobe, keď mám 40 %, teba je po tom  vieš čo? Toto, čo si 
preposlal s červenou mašličkou. Hej? Ďakujem.  

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Faktická pán Polaček. Nie? Uzatváram 

rozpravu, poprosím návrhovú komisiu nech prednesie uznesenie.  
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujeme za slovo pani námestníčka. 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov 
berie na vedomie Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského 
zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
13. 6. 2016.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme. 
  
Hlasovanie č. 25 - za: 30, proti: 1, zdržali sa: 3 
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p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené. 
A po tomto bode vyhlasujem 30 minútovú obedňajšiu prestávku. Takže o 30 minút sa 
stretneme v rokovacej sále. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 4 
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od X. zasadnutia MZ dňa 
14.03.2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 4 Informácia 

o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od X. zasadania 
mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2016. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

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

príslušných platných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o plnení úloh 
vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od X. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva dňa 14. 3. 2016.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 26 - za: 24, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 5 
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP 
Košice od 01.01.2016 do 30.06.2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 5, podľa pôvodného programu. Je to Správa 

povereného zastupovaním náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od 1. 1. 
do 30. 6. Nech sa páči, máte slovo, pán náčelník. 

 
p. Palčík, MsP Košice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené vedenie mesta. 

Predkladám správu o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2016. Dovoľte, aby som 
podrobnejšie zhrnul niektoré ukazovatele z činnosti mestskej polície k 30. 6. 2016. 
K 30. 6. 2016 bol personálny stav mestskej polície 235 policajtov. Máme 10 
policajných staníc, pričom Stanica Stred má aj vysunuté pracovisko na Tatranskej ulici. 
Na týchto staniciach slúži spolu 219 policajtov. Zvyšok je 10 operačných príslušníkov, 
6 je vedenie mestskej polície. Počty máme asi nasledovné: Stred - 68 policajtov, Západ - 
22, Východ - 16, Jazero - 16, Šaca - 13, KVP - 16, Juh - 27, Ťahanovce - 16, Luník IX - 
8, Sever - 18. V priemere zistíme za jeden deň 138 priestupkov, z toho v blokovom 
konaní vyriešime 59 priestupkov, na sumu 984 eur, napomenutím 75 a ostatné sú 
objasňované. V porovnaní s prvým polrokom 2015 sa zvýšil počet zistených 
priestupkov. V tejto súvislosti uvádzam, že viac ako polovica priestupkov, ktoré sú 
nerešpektovanie, ako polovica priestupcov, ktorí nerešpektovali zákazy a príkazy bola 
riešená napomenutím. Vyriešené priestupky, máme asi, takú tabuľku tu mám, takže 
spolu sme vyriešili za prvý polrok 25.117 priestupkov, z toho v doprave 14.298. 
Porušenie VZN bolo 7.726 prípadov a iných priestupkov bolo 3.093. Počet pokút, ktoré 
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sme dali, bolo 10.638 na sumu 175.626 eur. Počet sťažností na mestských policajtov 
bolo 25, z toho 5 boli oprávnené. Na úseku realizácie poriadkových opatrení, za účelom 
ochrany verejného poriadku, majetku obyvateľov a návštevníkov mesta, prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti je najnáročnejším podujatím projekt 
Európske mesto športu, ktorý už máme za sebou, ktorý pozostával zo stoviek podujatí a 
rôznych sprievodných akcií, situovaných priebežne v mestských scenériách. Predmetné 
opatrenia sú realizované v spolupráci s policajným zborom. V súčasnosti evidujeme 3 
väčšie nelegálne osady na území mesta, a to Mašličkovo, Lubina v mestskej časti Nad 
jazerom a Moňov potok v mestskej časti Dargovských hrdinov, v ktorých bývajú hlavne 
ekonomicky a sociálne slabší obyvatelia. V lokalitách vykonávame pravidelné 
hliadkovanie, asistencie pre pracovníčky sociálneho referátu Magistrátu mesta Košíc.  
V oblasti kamerového systému, ktorý prevádzkuje mestská polícia došlo k navýšeniu 
nových bezpečnosti kamier a k dnešnému dňu prevádzkujeme spolu na území Košíc 
bezpečnostných kamier a k dnešnému dňu prevádzkujeme spolu na území 101 
bezpečnostných kamier. Nasledovné čísla sú také: Dargovských hrdinov - 3, Juh  - 9, 
Košická Nová Ves - 7, Jazero - 19, Staré Mesto - 30, Šaca - 5, Luník IX - 4, Západ - 10, 
KVP - 2 kamery, Sever - 6, Ťahanovce - 2, Pereš – 4. Spolu 101. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem pekne, pán primátor, chcem sa zastupujúcemu 

náčelníkovi mestskej polície pánovi Palčíkovi poďakovať za spoluprácu a súčinnosť pri 
odťahu automobilu zo Sídliska Ťahanovce, kde som počúval desiatky rokov, že nedá sa, 
že nejde to, že nedá sa, tam je právny stav taký a taký. Dalo sa a veľmi pekne. Ďakujem, 
takže Janko, veľmi pekne ďakujem. Ideme ďalej. Potom ma ďalšia otázka zaujíma na 
zastupujúceho náčelníka mestskej polície, ako bol doriešený občan, ktorý strihal živý 
plot nad Steel Arénou? A z akého dôvodu bol takto poriešený? Čiže, dôvod ak bol 
poriešený, ak bol poriešený a dôvod tohto poriešenia? Vlastne, čiže aj v zmysle zákona 
a tej platnej legislatívy to ma zaujíma. Viac otázok nemám, ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, zapíšte si otázky a potom budú zodpovedané naraz. Pán 

poslanec Polaček. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán poverený náčelník, ja sa vám chcem tiež 

poďakovať. Ja sa teším, že ste dostali len 30 eurovú pokutu za parkovanie, pretože to je 
precedens a Košičania by väčšie pokuty tým pádom nemali dostávať za parkovanie. 
A čo sa týka toho zneužívania zamestnancov mesta, ja sa k tomu nechcem veľmi 
vyjadrovať. Ja si ani nemyslím, že to je vaša chyba. Lebo to drobné pochybenie, ktoré v 
tomto meste je asi normálne. Pretože toto je systémové pochybenie tohto mesta, tohto 
vedenia mesta. Nebudem viac o tej téme rozprávať, pretože sa o nej popísalo a ja si 
nemyslím, že je to tak ako ste vraveli. A je to úplne inak. To je môj názor. A preto 
dávam návrh pánovi primátorovi, kde žiadam pána primátora odvolať povereného 
náčelníka MsP Košice z funkcie, ku dňu podpísania tohto uznesenia. Po 2.) pripraviť  
a následne vyhlásiť výberové konanie na pozíciu náčelníka MsP Košice do 31. 
decembra 2016. Domnievam sa, že pán náčelník sa má možnosť prihlásiť do 
výberového konania. A nech tu máme náčelníka, ktorý bude riadne vybraný. Ďakujem 
pekne. 

  
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Betuš. 
 



65 
 

p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, ako iste viete, 
v Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce bola ukončená, ešte síce prebiehajú 
nejaké dokončovacie práce, ale investícia Ázijskej triedy v rozsahu 1,4 kilometra, ktorá 
bola, je takou tepnou celej našej mestskej časti, veľmi dôležitou. Chcel by som v tejto 
súvislosti, keď už ďakujeme, tak určite, áno, poďakovať všetkým príslušníkom našej 
stanice, mestskej polícii, ktorí pomáhali pri rôznych zmenách a organizačných 
opatreniach, teda pohybu vozidiel aj občanov, ako je pri presmerovaní dopravy a teda aj 
pri ukončení toho zložitého, zložitej činnosti. V tej súvislosti by som chcel poďakovať 
alebo vyzdvihnúť aj súčinnosť s políciou Slovenskej republiky s riaditeľom obvodného 
oddelenia. No a pán primátor, ak dovolíš, tak aj tebe poďakujem za to, že sme sa 
nejakým spôsobom dostali k zrekonštruovaniu tejto veľmi, veľmi zle vyzerajúcej a 
zničenej komunikácie. Samozrejme, moje poďakovanie patrí aj vám, milé dámy a páni 
poslanci, ktorí ste za rekonštrukciu Ázijskej triedy zahlasovali. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Hlinka. 
 
p. Halenár, poslanec MZ: Ja som sa chcel opýtať pána zastupujúceho náčelníka dve otázky. 

Ako bude z pohľadu mestskej polície vykonávaná kontrola parkovania v rozšírenej 
centrálnej mestskej zóne? A že či je stanovený termín, od kedy bude vykonávaná?  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poviem vám, na upresnenie pre všetkých. Máme 

platné všeobecne záväzné nariadenie na parkovacej zóny. Čiže kontroly polícia už robí, 
vrátane pokutovania tých, ktorí nedodržiavajú VZN. Ale keď máte niečo konkrétnejšie, 
ešte pán náčelník povie. Pán starosta Hlinka, po ňom pán poslanec Sitkár. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel na úvod tiež poďakovať za veľmi 

dobrú aktívnu prácu mestskej polícii, osobitne policajnej stanici Košice Juh. Mám 
dojem, že tá práca má aj svoje logické nadväzovanie, má aj svoju riadiacu a organizačnú 
stránku. A keď už hovorím, tak predsa len niečo by som chcel dať do pozornosti pánovi 
Palčíkovi. V mestskej časti Juh je namontovaných v súčasnosti 9 kamier, ktoré 
monitorujú, snímajú okolie a sú napojené na pult mestskej polície. Takže očakávalo by 
sa, že budeme vedieť promptnejšie odhaľovať drobné prípady krádeží alebo ničenie 
majetku a pod. Stalo sa tak niekoľkokrát, naposledy napríklad na Jantárovej 4, kde je 
tiež namontovaná takáto kamera, ešte z projektu cez Úrad vlády. A tak, ako aj tam, ale 
aj predtým boli tie prípady nahlásené buď na štátnu políciu alebo na mestskú políciu, 
drobné závady kriminálneho charakteru, ale žiaľ sa nepodarilo odhaliť páchateľov. Tie 
vysvetlenia, ktoré som dostal boli také, že buď kamera v tom čase bola namontovaná 
alebo natočená niekde inde, alebo že proste jednoducho hlavne večer nič nevideli. Tak 
by som chcel poprosiť, keby tie kamery ozaj boli prínosom. Lebo nakoniec sú tam aj 
vložené prostriedky zo štátu, a aby sa ľudia vlastne cítili bezpečnejšie, aj z tohto 
dôvodu. Tak toľko len a poprosím potom vysvetliť, že ako to tam je u vás.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Sitkár. 
 
p. Sitkár, poslanec MZ: Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Chcel by som poprosiť 

mestskú políciu k takej všímavosti, čo sa týka, viem, že si všímame tých, čo lozia po 
bedniach, ale momentálne za posledný týždeň došlo na Petzvalovej k trom prepadom. 
A boli to deti. Od 8 rokov, cigánčatá po 15. V prvých dvoch prípadoch naozaj nejaký 
dvanásťročný, v druhom prípade, a to sú prípady cez deň, to už ani nie, že večer! Ale je 
to okolo obeda, okolo druhej poobede. Tak isto dve osemročné a z nejakým jedným 
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doprovodom do 15 rokov prepadli pani Čajkovú. Ďalší prípad, včera večer či 
predvčerom mladú študentku večer o deviatej. Skúsme si všímať aj tieto, akože detí, 
ktoré sa prechádzajú po sídliskách. Možno si všímame viacej tých, čo chodia po tých 
bedniach, aj tých dospelých, ale vidím, že najviac problémov robia práve títo. Toto 
chcem poprosiť, keď budete prechádzať, naozaj, skúste si ich nejak, aj identifikovať. To 
je jedna vec. Druhá vec ma troška prekvapila tá, že nie je dobrá nejaká spolupráca 
medzi štátnou a mestskou. Keď som volal na mestskú, tak oni ešte štyri alebo päť hodín 
potom, ako sa to stalo, keď už to štátni vyšetrovali, tak mestská polícia o tom nevie. A 
pritom možno, by to bolo veľmi jednoduché, cez operačných a tí, ktorí sú na Luníku IX, 
keby dostali to echo, tak možno niekde na kraji Luníka IX alebo na kraji Mašličkova, 
tieto deti mohli identifikovať alebo zastaviť. Ale vraj tam niečo viazne; nedostali vôbec 
tú informáciu, že sa na Luníku VIII niečo udialo. Možno by bolo dobré si sadnúť so 
štátnou, mestskou a predebatovať túto vec, že táto spolupráca keby fungovala, možno 
skôr by bol páchateľ chytený. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta:  Ďakujem. Pán poslanec Petrvalský. 
 
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, za slovo. Rád by som poďakoval aj ja 

mestskej polícii, hlavne za tie dve vysokokvalitné kamery, ktoré máme v mestskej časti, 
ktoré dokážu zoomovať aj niekoľko stonásobne s úplnými detailami. Je to technický 
zázrak a pevne dúfam, že ten technický zázrak bude mestská polícia využívať na 
odhaľovanie nekalých praktík, vandalizmu a tieto záležitosti. A sme už dohodnutí, že aj 
tohto roku dáme namontovať jednu kameru, samozrejme, pripojenie, prevádzku 
uhradíme, teda nie tento rok, ale na budúci rok a tešíme sa na ďalšie kvalitné zábery a 
samozrejme na akciu týchto kamier. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Polaček. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ja mám dve otázky ešte. Jedno je, by som rád poznal alebo, bolo by 

mi ozrejmené, šepká sa že pracovisko Sever sa bude sťahovať z Mieru. Že či mi môžete 
túto informáciu môžete potvrdiť, prípadne vysvetliť o čo sa jedná? A druhá je, ma 
zaujíma názor pána náčelníka, povereného, že VZN o parkovaní, podľa neho či je alebo 
nie je, z pohľadu mestskej polície napĺňané? A keď je, tak, od ktorého dátumu? 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať, či by nebolo lepšie spojiť 

Pereš s Lorinčíkom? Pereš patrí pod Západ, alebo pod KVP, Lorinčík patrí pod Šacu. A 
sme na seba nalepení. Neviem, čo bude lepšie, ale tento stav podľa mňa nie je taký, ako 
bol stav pred štyrmi rokmi. Ten bol viacej vyhovujúci pre obyvateľov Pereša. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani starostka nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa tiež chcela za mestskú časť 

Nad jazerom poďakovať pánovi náčelníkovi, aj Stanici mestskej časti Nad jazerom, 
pretože aktívne sa venujeme odstraňovaniu vrakov. V súčasnosti ich bolo odstránených, 
či už na základe výziev alebo odťahovania 56 a ešte nám ostalo 18 kusov. Takže, 
ďakujem veľmi pekne za túto pomoc. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána povereného zastupovaním náčelníka, 
aby zodpovedal na otázky, ktoré sa týkajú správy a ktoré boli dané. 

 
p. Palčík, MsP Košice: Prvá otázka, čo sa týka strihania plotu nad Steel Arénou. Tak mám 

informáciu, že to malo byť asi pred mesiacom. Vec sa objasňuje. Tam myslím, že sa 
čaká na vyčíslenie škody. V danom prípade sa vec podľa výšky spôsobenej škody sa vo 
veci postupuje, lebo je to viac-menej priestupok proti majetku. A tam je škoda nad 
233 eur, myslím starých ekvivalent 8 tis. korún je trestný čin. Pod, keď je nižšia škoda, 
tak je priestupok. Ale to sa ešte bude skúmať aj zavinenie aj úmysel, atď.  
Čo sa týka kontrol, pána poslanca Halenára, čiže my už kontrolujeme tie mestské zóny. 
Máme tam už množstvo papúč sme nasadili, množstvo pokút. A v podstate, už sa 
aktívne to kontroluje. Už to prebieha.  
Čo sa týka kamery, deviatich kamier, pán starosta z Juhu, tak tie kamery sú 
v automatickom móde. Hej? Oni oni sa točia a k tomu len toľko, že vy mnohokrát 
neviete, že ku nám chodí zo štátnej polície množstvo a množstvo dožiadaní, čo sa týka, 
že či kamera zachytila niečo alebo nie. A my potom poskytujeme pre štátnu políciu 
výstup z toho kamerového systému. Ale vám táto informácia nejde, samozrejme. Ale už 
samotné umiestnenie kamery svojím spôsobom robí to, že vytláča tú proti 
protispoločenskú činnosť z tohto teritória, čo zaberá.  
Pán poslanec Sitkár - Petzvalova tri prípady. Áno, samozrejme my vieme, že prečo je to 
tam tak. Máme tam, často hliadkujeme, aj so štátnou políciou, lebo keď tam je 
prepadnutie, tak viac-menej to je už lúpež, robí to štátna polícia. Ale, samozrejme  
v spolupráci s ňou vykonávame tieto, túto službu. Súčinnosť PZ by som nepovedal, že 
tu niečo viazne. Treba vedieť to, že PZ-tko momentálne prešlo na nové operačné 
stredisko, kde v podstate oni teraz sú zlúčení z celého kraja a ten systém roboty ešte im 
tak úplne asi nenabehol tak ideálne, ako to bolo predtým. Lebo predtým malo Košice - 
mesto vlastné operačné stredisko, Košice - okolie malo vlastné operačné, Michalovce 
Trebišov, atď. Ale teraz už je jednotné. A chcem k tomu povedať, že je tam aj naša 
vysielačka, mestskej polície, to znamená operačný dôstojník štátnej polície je v spojení 
s nami v jednom kuse, dá sa povedať.  
Čo sa týka pána poslanca Polačeka – sťahovanie - Sever. Máme takú informáciu, že pán 
majiteľ tej budovy, Slávik, údajne chce odkúpiť tú časť, kde sme my. Už sme hľadali 
alternatívy. Ak dôjde k tomu, viete, že to je dlhodobý proces, ak dôjde k tomu, magistrát 
je pripravený na to nám peniaze poskytnúť, keby sme sa mali sťahovať. Jedna z tých 
alternatív, čo je pripravená, tak to je priamo na Festivalovom námestí, vo vašej budove, 
kde ste predtým pracoval, v tých priestoroch, čo sme aj predtým pozerali spolu, keď sa 
pamätáte. No čo sa týka VZN o parkovaní. Pozrite sa sem, to VZN, my, pokiaľ to VZN 
nebolo zrušené a nikto ho nenapadol, to VZN platí, platné a my sa musíme ním riadiť. 
To znamená nám nestojí, aby my sme ho okomentovávali alebo robili... Ja si myslím, že 
je v poriadku, určite.  
Čo sa týka mestskej časti Pereš, tak tá mestská časť patrí pod KVP. Ak by ste chceli, že 
by ste mali nejaký iný návrh, že vám je lepšie pod Západ byť, alebo čo, môžeme si to 
prejsť. Nie je to nejaké také, že by sa to nedalo zmeniť. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár mal ešte faktickú. Nech sa 

páči. 
 
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Zaujímam sa o spôsob, akým prevádzate tú 

kontrolu, v tej rozšírenej centrálnej mestskej zóne? To bola moja prvá otázka.  
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p. Palčík, MsP Košice: Čiže prevádzame to spôsobom takým, že máme smartfóny, ktoré vedia 
načítať už ŠPZ–tku, či má vyplatené parkovné, nám už to funguje. No, samozrejme, aj 
fyzickou kontrolou, či má zaplatené, hej, zisťujeme to normálne, sme spojení s 
databázou zaplatených. 

 
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Gall do 

rozpravy. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám len doplňujúcu otázku, ktorú sa pýtal 

pán Halenár, k tomu, k tej kontrole. Teda to znamená, že to auto, ktoré nám tu EEI 
prezentovalo už minulý rok, mám pocit, že mali byť najprv dva... a to nie je dôležité. To 
znamená, ono chodí po tom meste? Vysiela vám tie pakety alebo teda, oni to nazývali 
„návrh na priestupok“, ak sa dobre pamätám, ktoré vám vlastne príde na stanicu  
a následne ten, kto tam je službukonajúcim... ako to je? Lebo oni sa dušovali, že to bude 
od 1.7. Mám na to nahrávku.  

 
p. Palčík, MsP Košice: Nie, nie, ešte nie... 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán náčelník, tu sa všetko nahráva. Takže povedzte len to, čo môžete.  
 
p. Palčík, MsP Košice: To som povedal. Tak, to auto ešte nemáme k dispozícii. Neviem, či 

tam je programové vybavenie, neviem čo je s tým. Ale my už vieme aj bez toho auta, 
pretože smartfóny ho plne nahradzujú. Kontrolu. 

 
p. Raši, primátor mesta: Všetko je nahraté. Pán poslanec Gáll, nech sa páči. 
 
p. Gáll, poslanec MZ: Ja len v podstate tiež otázka, že či už funguje ten systém. A keďže to 

auto bolo zodpovedané, či tie smartfóny, či máme nejaké vyhodnotenie toho, že áno, 
koľko ľudí de facto má zaplatené, alebo či tam je ešte stále veľmi veľa áut, ktoré de 
facto neplatia alebo nemajú kúpenú tú rezidentskú kartu? Či je nejaká taká informácia? 
Ďakujem. 

 
p. Palčík, MsP Košice: Tak ešte sme to nevyhodnocovali, však to len teraz bolo spustené, dá 

sa povedať. Tak, cez prázdniny sa to testovalo, viac-menej, bolo to v testovacom móde. 
A v podstate, ešte nemáme prvé výsledky. 

 
p. Raši, primátor mesta: A do ďalšej správy nám pripravíte, aj koľko bolo identifikovaných 

a všetko. To už bude dostatočný priestor na to. Takže do ďalšej správy nám predložte, 
aby sme tam mali informácie o tom, ako to v týchto zónach vyzerá a koľko priestupkov 
bolo práve pri porušovaní tohto VZN identifikovaných. Pán poslanec Polaček, potom 
pán poslanec Halenár. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa stále budem krútiť kolo toho auta. Lebo 

to bolo také, keď nám to bolo prezentované, jedno zo super riešení! Profesionálnych. To 
znamená, teraz mi nie je jasné, sa ospravedlňujem, to auto, lebo boli aj rôzne 
protichodné informácie v médiách, to auto, teda bude v budúcnosti v majetku mestskej 
polície? Alebo bude v majetku EEI, ktoré chodí po uliciach a posiela nejaký 
elektronický ,nazvime to paket alebo elektronické dáta na tú mestskú políciu, ktorá to 
vyhodnocuje? Alebo teda mestská polícia si to rieši sama? Vo svojej réžii? Lebo ja 
poznám túto verziu, tú prvú. Že je to EEI, ktoré chodí, posiela informáciu a mestská 
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polícia vyráža a naháňa tých, ktorí sú porušovatelia. Ako to je teda? Alebo, ako by to 
malo byť? 

 
p. Raši, primátor mesta: Najprv ešte pán poslanec Halenár dá otázku. Lebo pán poslanec vie 

presne odpoveď, on len sa potrebuje odprezentovať. Pán poslanec Halenár, nech sa páči. 
 
p. Halenár, poslanec MZ: No, ja mám veľmi podobnú otázku. Keď nám bolo na pracovných 

stretnutiach firmy EEI s poslancami hovorené o systéme kontroly, tak tam bola práve 
spomenutá mobilná kontrola, žiadne smartfóny, s tým, že prebehne on-line identifikácia 
evidenčných čísel a porovnanie na databázu tých, ktorí sa kvalifikujú. To znamená, či 
zaplatili, alebo majú rezidenčnú kartu. A rozdiel medzi evidenčnými číslami, ktoré sa 
zistia a ktorú sú v databáze, teda, ktoré sa nekvalifikujú, že odíde vlastne k dispozícii 
mestskej polícii alebo štátnej, teraz neviem už presne, ale zrejme najprv mestskej, a že 
ona vlastne bude na základe tejto ďalej konať. Mne sa to videlo, že to je vynikajúci 
systém. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči odpovedať. 
 
p. Palčík, MsP Košice: Porozumel som jednej aj druhej otázke. Čo sa týka tej prvej otázky 

pána poslanca Polačeka, je to tak. Bude to majetkom firmy EEI. Oni, ich zamestnanec 
na tom aute bude jazdiť alebo aj ich obsluha, budú nám posielať, tak jak ste to povedal 
nejaký paket, že kde budú zistené, že na ktorej ulici, kde, ktoré autá, podľa ŠPZ, nemajú 
zaplatené parkovné. My podľa toho na tie miesta vyšleme policajné hliadky. A s týmito 
smartfónmi, ktoré máme teraz, automaticky ich aj dokumentujeme. Čiže my s tým 
smartfónom, máme dokumentovať a rovno vkladať do nášho systému, ktorý máme, 
našu evidenciu. To znamená, na mieste, on-line on zistí, zatlačí gombík, áno, na tom 
mieste je také auto, ŠPZ, ešte my musíme tiež tam doriešiť, lebo nemáme prístupy do 
evidencie štátnej polície motorových vozidiel, lebo zatiaľ to robíme len tak, že po 
telefóne dá sa povedať, cez heslá. Ale máme na to nárok, zo zákona. Ale v rámci 
Slovenska ešte to nemá nikto, ale robíme všetko pre to, aby sme mohli on-line aj do 
evidencie obyvateľstva, že by sme mohli zároveň, okamžite vylustrovať občana a tak 
ďalej.  

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

komisiu. Máme tam aj jeden pozmeňujúci návrh. Rozhodnite sa ako chcete, ale opäť 
vám pán poslanec Polaček predložil návrh, ktorý aj keby ste schválili, je nevykonateľný 
lebo odvolať možno len niekoho, kto je menovaný. Nech sa páči. 

 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len 

doplním, pán primátor, že po tých ďakovných rečiach sa mi zdá tento návrh trošku 
zvláštny. Ale prečítam ho, lebo som ho dostal: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
žiada primátora mesta po 1.) odvolať povereného náčelníka Mestskej polície Košice  
z funkcie ku dňu podpísania tohto uznesenia. Po 2.) pripraviť a následne vyhlásiť 
výberové konanie na pozíciu náčelníka Mestskej polície Košice, do 31. 12. 2016. 
Zodpovedný: v texte. Termín: v texte.“ Všetko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 27 - za: 7, proti: 9, zdržali sa: 20 
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p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme neschválili. Ďakujem pekne. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov berie na 
vedomie Správu povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti 
Mestskej polície Košice od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 28 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3 
  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie sme schválili. Ak som si dobre všimol, 

tak naozaj sa stalo to, že Emil Petrvalský poďakoval náčelníkovi a potom ho chcel 
odvolať. Ďakujem pekne. Bod sme prebrali.  
Chcel by som ešte poblahoželať všetko najlepšie k meninám našej pani poslankyni 
Márii Grülingovej, všetkým Máriám, ktoré sa nachádzajú v zasadacej miestnosti všetko 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia vám prajem za všetkých. 

- - - 
 
Bod č. 6 
Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej 
organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Informácia o výsledku výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene 
v Košiciach. Materiál máte pred sebou. Uskutočnilo sa výberové konanie na obsadenie 
riaditeľa tejto našej príspevkovej organizácie. Prvé výberové konanie, ktoré sa konalo, 
bolo neúspešné a nebol vybratý žiaden z kandidátov. Potom sa zopakovalo výberové 
konanie druhýkrát a členovia výberovej komisie odporučili na pozíciu riaditeľa Správy 
mestskej zelene v Košiciach menovať pána inžiniera Róberta Trtíka. Pán inžinier by sa 
mal nachádzať tu, takže možno, až je všeobecný súhlas, by som mu dal slovo, aby sa 
nám predstavil, aby ste ho videli a povedal pred otvorením rozpravy nejakú svoju 
základnú víziu alebo nejaké posolstvá. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne, nech sa 
páči pán inžinier. 

 
p. Trtík, kandidát na riaditeľa SMZ: Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo  

a všetci prítomní, dovoľte, aby som sa v krátkosti predstavil. Som rodený Košičan; 
narodil som sa v Košiciach, vyštudoval som Vysokú školu technickú, Banícku fakultu. 
Od roku 1992 som súkromne začal podnikať, ako fyzická osoba a neskôr ako právnická 
osoba. Túto svoju kandidatúru na post riaditeľa Správy mestskej zelene beriem ako 
výzvu. A ako svoju takú víziu, ako by sa mohla uberať Správa mestskej zelene, je že 
nielen ochraňovať zeleň, ale aj rozšíriť zeleň. A to formou zazeleňovania panelákových 
horizontál ako vodorovných striech a zároveň aj vertikálnych stien, zelených, ktoré by 
prispeli ku zlepšeniu životného prostredia, zlepšením mikroklímy a k celkovému  
k lepšiemu pocitu ľudí z mesta. Kde je veľmi dôležité povedať, že toto zazelenenie 
striech našich panelákov spĺňa vlastne 3 kritériá „3 E“ ekonomický, ekologický a 
estetický charakter spĺňa.  

 
p. Raši, primátor mesta: Myslím, že dostanete dosť veľa otázok. Nech sa páči, otváram 

rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Ihnát. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Keďže som sa 

v minulosti viackrát popálil; a to konkrétne, keď som hlasoval za konateľov Bytového 
podniku mesta Košice s.r.o. Lehotského, Jankuru a najmä Ujpála, tak toto ľutujem. Ako. 
A je za potrebné položiť pánovi inžinierovi Trtíkovi niekoľko otázok a samozrejme sa 
rozhodnem, či ho podporím vo funkcii štatutára mestského podniku Správa mestskej 
zelene. Ja tie otázky som mu už aj predložil, vlastne, aby sme sa nezdržiavali. Takže 
vlastne ja by som ho poprosil, aby sme postupne vlastne v tých otázkach, vlastne, 
odpovedali. Čiže, kde vo svojej profesii, atď., čiže tá prax je jasná. Ale tu mňa zaujíma, 
v čom vidíte pozitíva a čo konkrétne chcete zlepšiť z vášho doterajšieho pozorovania? 
Ktorú oblasť vy, ako občan vnímate, ako najproblematickejšiu? A ako ju chcete zlepšiť 
v oblasti správe zelene? Čo toho času je predmetom vašej činnosti, to sme počuli, 
vlastne, ste hovoril. Ktoré sú hlavné oblasti činnosti v Správe mestskej zelene, ktorými 
sa chcete orientovať? Ako chcete spolupracovať s poslancami mesta? To je veľmi 
dôležité, košických mestských častí. A požiadam vás, aby ste konkretizoval. Ja som bol 
na jednom miestnom zastupiteľstve, na sídlisku Terasa, čiže na mestskej časti Staré 
Mesto, kde starosta sa jasne vyjadril, že nie je spokojný, v tom čase, nejakým 
spôsobom, s fungovaním mestskej zelene. Takže ja som to počul na vlastné uši. Ako 
bude vyzerať spolupráca s občanmi? Reálne podnety občanov, či budete ochotný prijať 
občanov, poslancov, zástupcov samospráv, vy osobne? Čiže to ma zaujíma. Keby ste 
bol tak láskavý a odpovedal. Ďakujem. 

 
p. Trtík kandidát na riaditeľa SMZ: Tak...  
 
p. Raši, primátor mesta: Sekundu vás poprosím! Pán poslanec Ihnát, otázky máte? Aby ste 

potom podľa nich išli. Máte? Dobre. A ešte by som dal priestor aj ďalším pánom 
poslancom. Poprosím vás, keďže asi ďalší páni poslanci vám otázky nedajú na papieri, 
tak si poznačte ďalšie otázky, ktoré budú a potom by ste všetky zodpovedali. Dobre? 
Čiže, zapíšte si otázky, ktoré ďalšie padnú a potom nám ich zodpovedáte naraz. Pán 
poslanec Petrvalský, potom pán poslanec Halenár. 

 
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja, budem sa tiež praktické veci 

pýtať. Lebo tu odznelo, že pán riaditeľ bude rozširovať zeleň. My dneska nemáme 
problém s tým, že nemáme rozšírenú zeleň. My máme problém tej zelene, ktorú máme, 
udržať. Nebudem sa vracať ku koseniu a k takýmto záležitostiam. Takže my, keď ešte 
viac budeme rozširovať zeleň, bude treba myslieť na to, že bude treba kapacity aj na jej 
údržbu a materiálno-technické zázemie a takéto záležitosti. Na toto nesmiete, pán 
riaditeľ, zabudnúť. A druhá vec. Je síce pekná vec, zelené strechy, ale čo ja som 
pochodil pol Európy, málokde sa podarilo kvalitnú zelenú strechu urobiť. Je neskutočne 
náročná. Je skutočne náročná na polievanie, je skutočne náročná na strihanie, na údržbu. 
Takže, bolo by si treba rozmyslieť, či pôjdete do týchto vecí. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čiže poprosím, keďže nie sú, zatiaľ, otázky ďalšie, tak 

poprosím, aby ste odpovedali tak, ako boli položené otázky. Pána poslanca Halenára, 
potom pána poslanca Petrvalského. Nech sa páči. Pardon, pána poslanca Ihnáta, potom 
pána poslanca Petrvalského. 

 
p. Trtík, kandidát na riaditeľa SMZ: Tak, na otázku: „V čom vidíte pozitíva a čo konkrétne 

chcete zlepšiť z vášho doterajšieho pozorovania?“, by som povedal, že ako pozitívum 
vidím to, že vôbec existuje Správa mestskej zelene ako organizácia, ktorá sa stará 
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o mestskú zeleň. A zlepšiť, čo by som chcel? Pokúsil by som sa zlepšiť, vlastne, 
frekvenciu kosenia v meste, i keď viem, že to úzko súvisí s rozpočtom mesta. Ale so 
svojej pozície by som sa snažil toto, ako, presadiť. „Ktorú oblasť vy, ako občan, 
vnímate najproblematickejšie?“ To tiež by som povedal, že je to kvalita tej zelene, 
vlastne početnosť kosby. „Ktoré sú hlavné oblasti činnosti Správy mestskej zelene?“ 
Tak, samozrejme, je to starostlivosť o verejnú zeleň, mestskú verejnú zeleň. Ďalej je to 
správcovstvo pomníkov, horizontálnych vrtov, fontán, detských ihrísk. Je to zároveň, sa 
zapodieva Správa mestskej zelene likvidáciu biologického odpadu, ktorý sa spracováva 
v kompostárni Bernátovce. Ďalej je to predaj stromčekov, projektovanie verejnej zelene, 
realizácia verejnej zelene, obchodná činnosť, prenájom, činnosť prenájmu. „Ako bude 
vyzerať spolupráca s občanmi? Reálne podnety.“ Každý podnet občana, ktorý bude 
prospešný k celkovému zlepšeniu stavu zelene, budeme riešiť v rámci platnej 
legislatívy. Čiže nemáme problém s tým, ani ja osobne nemám problém s tým, prijať 
občanov, keď prídu s pozitívnymi návrhmi, ktoré budeme vedieť realizovať. 
Samozrejme, ako, však sme tu kvôli tomu, Správa mestskej zelene, aby sme vyhoveli 
občanom. Takže, pokiaľ to bude možné, legislatívne vyhovieť týmto pozitívnym 
požiadavkám, ktoré majú zlepšiť stav a kvalitu zelene myslím, že sa nikto nebude brániť 
s tým, aby im vyhovel.  

 
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, faktická, pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: (pozn.: krik prítomnej občianky) Ináč, to je moja podporovateľka.  
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, to je prvá otázka. A druhá ? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor...  
 
p. Raši, primátor mesta: Miloš povedz tú otázku, lebo ju nepoložíš. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani je asi moja hovorkyňa. Takže, 

pravdepodobne, tak sa stalo. No, čo už! Pán primátor, ja len pána inžiniera sa chcem 
opýtať jednu vec. Aby sa dbalo na to, že tá externá firma, ktorá pre Správu mestskej 
zelene kosí, aby nosila tú plachtu k tým autám. Sťažujú sa ľudia, niekedy, že naozaj nie 
je tá plachta a jednoducho ostriekajú tie autá, od kamienkov obíjajú farbu atď. Je to 
majetok občanov. Buďme takí láskaví, dbajme na to. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani Kovačevičová, pani poslankyňa, po nej pani 

poslankyňa Blaškovičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som chcela zaželať novonastupujúcemu riaditeľovi, 

veľa úspechov v tejto funkcii, pretože čaká ho naozaj neľahká úloha a to dobre 
manažovanie veľkého mestského podniku. Chcela by som mu určite našepkať, čo treba 
zlepšiť a už tu možno bolo aj spomenuté, od poslaneckého kolegu a to dodávateľská 
firma, ktorá kosí aj našu mestskú časť. Je to jedna katastrofa! Je to moja nočná mora. 
Robia svoju robotu nesystémovo, robia ju zle! Jednoducho máme množstvo sťažností, 
podnetov od obyvateľov. Sídlisko kosia takmer 6 týždňov, dvaja ľudia, traja ľudia. 
Tráva tam hnije doslova 2 týždne. Čiže možno toto treba určite, nie že možno, určite 
toto treba zlepšiť! Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová. 
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p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. V podstate som chcela povedať niečo 

podobné, ako pani starostka, že to určite nebude jednoduché. Pretože, pán budúci 
riaditeľ, videli ste, akí vedia byť občania aj nevďační za to, čo urobíte a málokedy sa 
dostane riaditeľom mestských podnikov verejnej pochvaly. Myslím si, že za tie ostatné 
roky sa v meste veľa urobilo, hlavne počujem to keď prichádzajú ľudia do Košíc ako 
návštevníci, že hovoria, že Košice sú krásne. Že v tomto letnom období tie kvety na 
Hlavnej ulici, na bočných uliciach, že sú skutočne pekné. No, všetci vieme, ako je to  
s tým kosením. Že je to všetko záležitosť financií a že sa nedá byť všade. Tak vám 
držím palce, naozaj, aby tá firma robila to, čo má. A aby ste tých ľudí, ktorých tam 
budete mať zamestnaných, to robili tak, že to chcú. Nielen preto, že to musia robiť, ako 
sme mnohokrát svedkami, že sa tvária, že niečo vyčistili vyhrabali a potom tam 
postávajú na bokoch. Chápem, že nemôžete byť všade. Držím palce, aby to nebolo 
horšie ako doteraz, ale naopak, aby to bolo iba lepšie. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Pán poslanec Jutka, nech sa páči. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja tak isto 

nadviažem na moju predrečníčku. Myslím si, že mestská zeleň a hlavne verejná mestská 
zeleň, je vo veľmi dobrej kondícii. Musím povedať, že mesto vyzerá z hľadiska údržby 
veľmi slušne. Samozrejme, všade by sa dalo niečo zlepšovať. Ale tak isto sa dá 
zlepšovať, aj sami na sebe môžeme niečo zlepšiť. Nedá mi ale nespomenúť jednu vec. 
Pán riaditeľ povedal, že chce riadiť mestskú zeleň ekologicky, esteticky, ekonomicky. 
Bude mať prevádzku kompostárne pod palcom. Tá je trošku, povedzme to tak, 
problematická. Preto by ma zaujímalo, či vie o čo sa jedná? A či by mi vedel stručne 
povedať, ako chce zabezpečiť jej ekonomickú udržateľnosť, tak to poviem. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán inžinier, nech sa páči.  
 
 
p. Trtík, kandidát na riaditeľa SMZ: Čo sa týka toho riadenia ekonomicky, ekologicky, 

esteticky, to som myslel charakter zazelenania striech. Že je to určitý taký prvok 
ekonomický, ekologický aj estetický. A samozrejme, na túto otázku, keby som ohľadom 
kompostárne teraz odpovedal, boli by to len prázdne slová. Na to budem vedieť 
odpovedať, keď sa oboznámim dôsledne s problematikou kompostárne, alebo správy 
celkom mestskej zelene. Lebo to budú obyčajné slová, čo teraz poviem. A ja si chcem 
za svojimi slovami stáť. Takže asi toľko.   

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

návrhovú komisiu.  
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán primátor. „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov menuje  
s účinnosťou od 1. 10. 2016 Ing. Róberta Trtíka, Letná 15, Košice, do funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova číslo 79, 
Košice, na základe návrhu primátora mesta Košice, ktorý akceptoval výsledok 
výberového konania. 

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



74 
 

 
Hlasovanie č. 29 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

Pán inžinier, gratulujem, stávate sa riaditeľom príspevkovej organizácie Správa 
mestskej zelene. A chcel by som, verím, že za nás všetkých, poďakovať aj pani 
inžinierke Popríkovej, ktorá tak dlhé obdobie viedla mestskú zeleň, ďakujeme veľmi 
pekne. Verím, že budete s novým riaditeľom konštruktívne spolupracovať. Ďakujem 
pekne. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod, podľa pôvodného 

návrhu 7. Je to Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom. Otváram 
k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Územie, o ktorom sa bavíme, keď 

má byť zmenený územný plán, je veľmi vážne územie. Ja som svojím povolaním 
geológ. Desať rokov, od roku ´83 do roku ´93 som robil vo firme Geologický prieskum, 
š.p., geologická oblasť Košice, a na bani Bankov som fáral nespočetne krát. Mňa 
zaujalo to, že vlastne Obvodný banský úrad vydal súhlas na zmenu tohto územného 
plánu. Ale chcem povedať, že vlastník územia a vlastník, ktorý je, má určený dobývací 
priestor a chránené ložiskové územie, výhradného ložiska Košice – Magnezit, nesúhlasí 
s prerokovaním tohto návrhu Zadania Územného plánu zóny Košice – Pod Bankovom. 
A ten dôvod je dosť vážny. Totiž, to predmetné územie, ktorého sa zmena má týkať, 
neleží niekde na okraji dobývacieho priestoru, ale leží skoro v jeho centre. Keby ste sa 
prešli územím, hore nad tzv. západnou šachtou, tak tam je vidieť pozostatky dobývania 
magnezitu v Košiciach. Sú tam tzv. „pingy“ alebo priehlbeniny, ktoré vznikli 
prepadnutím vydolovaných častí tohto územia. V minulosti tuná bola prísna stavebná 
uzávera práve z týchto dôvodov, že, čo sa týka, od 3. až po 8. horizont bol robený 
geologický prieskum a na tomto území je dosť veľa už prieskumných diel, ktoré, 
nehovorím, že významným spôsobom, ale dosť vážne narúšajú územnú stabilitu tohto 
územia. Preto sú tam iba povolené chatky a záhradkárska oblasť. Čiže osobne si 
myslím, že toto je veľmi, veľmi, veľmi vážna vec a bez toho, aby sme ju prešli len tak 
a myslím si, že by sme sa mali vážne zaoberať, či s touto zmenou územného plánu 
budeme súhlasiť. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ale teda, bez urážky, myslím si, že ten banský úrad je asi 

najvyššia autorita. Lebo viete, aj ja som operoval pred pár rokmi, ale keby som vás teraz 
operoval, už tu nie ste. Tak verím, že ste robili geológa dobre, ale keď máme bansky 
úrad, kde sú aktívni úradníci teraz, tak asi oni by mali byť tie autority, ktorých sa 
budeme pridŕžať. Lebo viete, každý z nás môže mať názor na kadečo, len asi by sme 
mali..., len niekto má na to aj pečiatku a niekto na to dáva súhlas, objektívny. Neberte to 
osobne, ale viete ako to myslím, hej, že sme poslanci, každý robíme niečo iné, ale už nie 
sme v tých expertných komisiách alebo úradoch, ktoré dávajú záväzné stanoviská. Nech 
sa páči, pán poslanec. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ale ešte, samozrejme, to bolo stanovisko 
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obvodného banského úradu, ale Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici vo februári 
tohto roku, pokiaľ si dobre pamätám, vydal vyjadrenie k tomuto rozhodnutiu obvodného 
banského úradu, kde, citujem: „Obvodný banský úrad v Košiciach postupoval pri 
vydávaní stanoviska k Územnému plánu HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015, č. 106, č. 
109 neštandardne, z nasledovných dôvodov...“ Ďalej sú vymenované tie dôvody, prečo 
hlavný banský úrad hodnotí vyjadrenie a stanovisko Obvodného banského úradu 
v Košiciach k zmene tohto územného plánu ako neštandardné. Neštandardné! Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: A zrušil to stanovisko ten hlavný banský úrad? Asi nie. Dobre, 

poprosím pani architektku Királyovú, nech nám povie, lebo, veľmi odborná debata na 
nás. 

  
p. Királyová, hl. architektka mesta: Zadanie Územného plánu - Pod Bankovom je vlastne 

v súlade s územným plánom mesta, to čo ste schvaľovali pred časom. Spomínate tu 
nejaké stanovisko banského úrad, alebo v podstate, povedala by som, že všetky postupy 
prešli v súlade s územným plánom a v súlade so stavebným zákonom. Znamená, že 
všetko to bolo preskúmané. Neviem, aké stanovisko spomínate, pretože takéto my sme 
pri prerokovaní nemali. Banský úrad nám vydal stanovisko, pretože pre túto lokalitu si 
banský úrad nechal špeciálne spracovať štúdiu investorom, ktorá hovorí o spôsobe 
dolovania tejto rudy na tomto území. Tam bolo niekoľko spôsobov dolovania. Vybral, 
že je to možná zástavba za nejakých podmienok, pri takom a takom spôsobe dolovania. 
Toto územie konkrétne nie je poddolované. Znamená, že stavebný, teda okresný úrad 
nám preskúmal všetky, celý ten postup spracovania územného, teda, zadania pre 
Územný plán zóny a je v súlade. Nie je tam žiaden rozpor.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Rusnák, po ňom pán 

poslanec Gaj.  
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Našiel som si to teraz. Je to Vyhodnotenie 

stanovísk a pripomienok, ktorí majú všetci poslanci a poslankyne. Je to bod 2.7, kde 
čítam v bode 4: „Na základe našej žiadosti o prešetrenie predmetného súhlasného 
stanoviska OBÚ v Košiciach, vydal po preskúmaní Hlavný banský úrad v Banskej 
Štiavnici dňa 1.2.2016, viď. príloha, nasledovné vyjadrenie, citujeme: „OBÚ postupoval 
pri vydávaní stanoviska k Územnému plánu HSA Košice, Zmeny a doplnky, 
neštandardne z nasledovných dôvodov“ a tu sú aj tie dôvody: „Nevyžiadal si vyjadrenie 
organizácie, ktorá má určený dobývací priestor. Ďalej, pri stanovovaní podmienok 
v uvedených bodoch č. 1 až 6 k riešeniu Zmeny č. 106 vychádzal z právne nezáväzného 
dokumentu technickej štúdie „Posúdenie vplyvov budúcej hlbinnej ťažby výhradného 
ložiska magnezitu na povrch dobývacieho priestoru Košice – Baňa Bankov“, zo 
septembra 2015, ktorý navyše nerieši vykonávanie činnosti na povrchu, súvisiacich 
s hlbinným dobývaním ložiska v dobývacom priestore. Vzhľadom na vyjadrenie HBÚ 
Banská... (pozn.: zaznel zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gaj a potom ešte dáme slovo pani 

architektke. 
  
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Čo sa týka napadnutia zmeny územného plánu firmou 

Neoptis a hlavne pánom Gombíkom, chcem vám len oznámiť, že tieto reálne dotazy 
alebo napadnutia, nemajú žiadny ekologický podtón. Sú to len ekonomické. A to by 
bola dlhodobá, siahla debata na túto tému. K týmto právnickým a k vyjadreniam 
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banských úradov a rôznych smerníc sa vyjadriť neviem, len nie je to prvýkrát, čo firma 
Neoptis takúto aktivitu robí. A je to práve tá firma, ktorá tvrdí, že táto baňa by mala byť 
najekologickejšia v strednej Európe a presúva si len právo ťažby z firmy na firmu. No, 
treba zvážiť, ale si myslím, je to územie vhodné na takúto zmenu. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček. Ďakujem.  
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som chcel kolegom poslancom len 

pripomenúť, že pred rokom som s pánom Gibódom upozorňoval na tento stav. Hovorili 
sme o tom, že kto si zoberie na zodpovednosť to, ak sa tu stane niečo o 20, 30, 40 
rokov. Jednoducho, to pásmo raz bude musieť niekto naprávať. A jednoducho, čierny 
Peter opäť ostane, možno, v rukách mesta. Ak sa dobre pamätám, myslím, že tu bol pán 
Varholík, neviem, či dobré meno hovorím, sme ho tu vyzvali alebo ja som ho osobne 
vyzval, aby nám predložil dokument, ktorý hovorí o tom. On tvrdil, že má dokumenty, 
ktoré hovoria o tom, že všetko je v poriadku. Ale ja som ich nikdy nevidel. Prešiel rok. 
Čiže mohol byť kľudne tento posudok, ktorý tvrdil, že má, súčasťou našich materiálov. 
Ale nie je. Takže ja trvám na tom stanovisku, ktoré sme mali pred rokom, že toto nie je 
v poriadku.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák s faktickou. 
   
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mám faktickú iba na pána poslanca Gaja a už 

poslednýkrát vystupujem. Ja som vystúpil ako geológ, ako človek, ktorý toto územie 
pozná aj odborne, z pozície pohľadu toho, čo je pod zemou a iba chcem povedať, 
hovorím to preto, aby som nebol nikdy v budúcnosti, aby ma nikto nemohol nejakým 
spôsobom „narieknuť“, že keď som k tomu vystúpiť mal, tak som k tomu nevystúpil. To 
je všetko. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor: Čiže, ste prezentovali ale firmu majiteľa dobývacieho priestoru. Teda, ste 

prezentovali, ale, aj názor majiteľa dobývacieho priestoru, ako ste na začiatku začali 
hovoriť? Chcem sa len spýtať, aby nám to bolo jasné. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: ..., ktoré sú v materiáli. 
 
p. Raši, primátor mesta: Chcel som sa len spýtať, lebo tak to na začiatku vyzeralo. Pán 

poslanec Gaj, nech sa páči.  
 
p. Gaj, poslanec MZ: Doplním: Ja si vážim pána Rusnáka, jeho odborné skúsenosti v danej 

téme. Chcem vám len povedať, že podľa danej mapky, dobývacie centrum alebo 
dobývacie miesto, stred toho dobývacieho priestoru v danej lokalite, je oveľa bližšie. 
Celá Zvolenská ulica, celá nová bytovka, ktorá tam vznikla atď., atď. Čiže bavíme sa 
o lokalite, ktorá je úplne ďalej, ako tieto jestvujúce, fungujúce ulice, kde sa býva, stavia 
a rozvíja. Ďakujem.     

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Aj ja sa chcem spýtať, lebo naozaj, čiže keď to 

neprejde, tak tým pádom vychádzame v ústrety majiteľovi bane, aby ďalej ťažil? Ja som 
to pochopil jednoznačne tak. Pretože, keď vás aj on upozornil, to znamená, že sa bojí, 
že keď sa tam začne stavať, tak nebude môcť rozširovať banskú činnosť v tomto okolí. 
To, len to mi z toho vyplýva. Pán poslanec Betuš. 
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p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak viedli sme tu trošku takú bojovú polemiku. 
Máme hlasovať o takomto dôležitom bode a asi nám tu niečo chýba. Ja by som, pán 
primátor, skúsil, ak nám tu treba stanovisko nejakého špeciálneho odborníka, aby tu 
položil hlavu na klát a povedal: „Tak toto môžete schváliť a nič sa tam nestane.“ tak si 
myslím, že by sme aj boli takí pokojnejší pri odsúhlasení tohto dokumentu. Resp., či by 
nám naša pani kolegyňa sa k tomu ešte nevyjadrila z útvaru hlavného architekta? 

 
p. Raši, primátor mesta: Dáme jej slovo. 
 
p. Betuš, poslanec MZ: Iste, ďakujem. A ja si myslím, že potom by sme sa vedeli nejako 

rozhodnúť. Poprípade, ak nám niečo tu ešte chýba, tak prerušme tento bod a zavolajme 
si tu niekoho, nech tam ide za ten mikrofón a povie: „Stlačte tie zelené „knoflíky“, lebo 
určite sa tam nič nestane.“ O pár rokov to môže úplne inak vyzerať. Takže ďakujem. 
Prepáčte, ale také nerozhodné je to teraz. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči, po ňom pani architektka. 
  
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len ozrejmenie: Sám majiteľ bane, pán Gombík, 

dával zmenu územného plánu v lokalite Rozália. Čiže, nikto by nikdy v živote nešiel 
sám proti sebe. A opakujem, tam kde je ložisko, centrum, na mape, sú oveľa bližšie už 
postavené domy, záhradky a iné objekty, ktoré by boli potom ohrozené viac, ako toto 
nové územie. Čiže a celá Rozália, atď., atď. Čiže, ja si myslím, že tieto námietky firmy 
Neoptis a pána Gombíka, no, vedel by som o tom dlhšie rozprávať, ale to je... (pozn.: 

zaznel zvukový signál)  
 
p. Raši, primátor mesta: Pani architekta, nech sa páči. 
  
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Áno, ja beriem, že je tu pripomienka, teda bola tu 

napísané firmou Neoptis, takéto, ako p. poslanec Rusnák tu čítal. Ale zároveň, páni 
poslanci, dovoľujem si vás upozorniť na pravý odstavec práve toho vyhodnotenia, kde 
je napísaná a koniec je tam asi taký, že zo stanoviska Hlavného banského úradu vyplýva 
jednoznačná zodpovednosť Obvodného banského úradu Košice za odbornú úroveň 
stanoviska zaujatého v procese prerokovania územno-plánovacej dokumentácie. Ďalej 
chcem upozorniť, že vy ste túto lokalitu, neviem už, na ktorom zastupiteľstve, schválili! 
To znamená, že túto lokalitu máme v územnom pláne schválenú na malopodlažnú 
zástavbu. A teraz sa chcete vracať úplne na začiatok? To bolo tu už vysvetľované. 
Znamená, že toto čo robíme, ten ďalší krok, je spodrobnenie toho územia. Znamená, že 
aby sme mohli urobiť územný plán zóny, teda spracovať, musíme mať najprv schválené 
zadanie. A to zadanie hovorí o tom, že v tejto lokalite treba splniť podmienku, navrhnúť 
rodinné domy s infraštruktúrou, s občianskou vybavenosťou, s dopravou. A toto sú 
podmienky toho zadania. Vy sa vraciate kdesi na začiatok, čo ste už raz schvaľovali. 
Takže ako, z mojej strany je to všetko. Tento krok je vlastne následným, to, čo ste už 
schválili a treba vypracovať spodrobnenie tohto územia. 

  
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj.  
 
p. Gaj, poslanec MZ: Chcem ešte pripomenúť, že toto nové územie, ktoré preberáme, je ďalej 

od toho centra, ako bolo schválené naposledy. Čiže není bližšie k centru, je ďalej. Sa 
rozširuje.  A prvú zmenu sme riešili aj na komisii mestskej časti Sever, kde naozaj boli 
ľudia oboznámení, pán poslanec Bliščan, ktorý je odborník na túto tému, samozrejme 
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nikto nemal námietky. A ja mám záujem, aby sa mestská časť rozvíjala v danej lokalite 
preto, lebo sa vyhneme zahusťovaniu v iných, v inej mestskej časti v rámci Severu. Čiže 
táto lokalita je vhodná na túto zmenu. Ďakujem. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš. 
  
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať to, čo povedala pani Királyová 

a to je to, že my sme už to územie vymedzili pre individuálnu bytovú výstavbu. A je to 
už záväzná časť toho územného plánu. Len týmto zadaním chceme podrobnejšie riešiť 
dané územie, čiže chceme zadať podmienky, ako bude tam vyzerať ulica, aká bude 
hustá zástavba, ako bude riešený prístup k rodinným domom, možno ako bude riešená 
MHD. Čiže nemusíme to schváliť, ale potom to dané územie bude územným plánom 
schválené na výstavbu „IBV-čky“ bez podrobnejšieho riešenia, čo sťaží potom 
podmienky pre vydávanie stavebných povolení a vnesie chaos do daného územia. Čiže 
len toľko. A hlavne som sa chcel prihlásiť aj kvôli tomu, že dané zadanie sme riešili na 
Komisii dopravy a výstavby, kde mám za to, keď sa mýlim, opravte ma, sme 
jednohlasne súhlasili so zadaním podmienok pre dané zadanie vypracovanie územného 
plánu zóny. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, s faktickou pán poslanec Berberich. 
  
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Len pánovi 

kolegovi chcem povedať, že to neznamená, že sa teraz nič nedá opraviť, keď sa zistili 
nové skutočnosti, ktoré nám hovoria, že môže tam byť v budúcnosti problém, tak by 
sme sa mali k tomu, k tejto informácii, nejak postaviť. Napríklad tak, že sa to neschváli, 
alebo že sa to potom nejak opraví, hej? Alebo sa to územie inak nakreslí. Čiže, akože 
neznamená, že to neviem opraviť. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár. 
  
p. Halenár, poslanec MZ: Ja neviem. Keď som dobre rozumel pani Királyovú, tak ona 

povedala, že okresný banský úrad zadal zadanie vypracovať štúdiu investorovi?! Tak 
som tomu rozumel. Tak ako, čo sa čuduje pani Királyová, keď následne tu pán poslanec 
Rusnák hovorí o tom, že hlavný banský úrad vyhlásil, že postup obvodného úradu bol 
neštandardný, a že rozhodoval aj na základe neštandardného dokumentu alebo niečo 
také? No tak ako, keď si spojíme tieto dve vety, tak komu nezačne blikať červená pred 
sebou? Tak ako je to možné, teraz, že sme tu káraní, že teraz už niečo bolo schválené 
a teraz zrazu sa pýtame na iné veci. No prirodzene, že sa pýtame, keďže, tak, ako 
povedal aj pán poslanec Rusnák, zrejme by sme mali cítiť tiež časť zodpovednosti za to, 
že sa to tam jedného dňa neprepadne. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani inžinierka, chcete ešte niečo povedať? Nie? 

Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Návrhová komisia. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo pán primátor. Návrhová 

komisia neobdržala žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, takže prečítam pôvodný 
návrh: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov po 
A) berie na vedomie po 1,) Správu o postupe obstarania a prerokovania návrhu Zadania 
pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom. Po 2.) Vyhodnotenie stanovísk 
a pripomienok k návrhu Zadania pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom. Po 
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3.) Stanovisko Okresného úradu v Košiciach, Odboru výstavby a bytovej politiky, číslo 
OU–KE–OVBP1–2016/034236 zo dňa 24.8.2016 k posúdeniu návrhu Zadania pre 
Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom podľa § 20 ods. 6 stavebného zákona. Po 
B) schvaľuje Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom. Po C) žiada 
primátora mesta Košice zabezpečiť spracovanie návrhu Územného plánu zóny Košice – 
Pod Bankovom podľa schváleného zadania pre Územný plán zóny Košice – Pod 
Bankovom.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 30 - za: 24, proti: 5, zdržali sa: 8 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 8 
Územný plán zóny Košice – Domino 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 8, je to Územný plán zóny Košice – Domino. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán starosta, nech sa páči, p. Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené páni 

poslankyne, vážení páni poslanci. Ja osobne som rád, že tento dokument uzrel svetlo 
sveta, pretože všetci veľmi dobre poznáme známu lokalitu Grot, ktorá sa nachádza 
v našej MČ a kde už dlhé roky sa nám nepodarilo dostať investora do takej polohy, aby 
sa ukončili všetky inžinierske siete, aby tí občania, ktorí tam majú vybudovať rodinné 
domy, mohli teda aj kolaudovať tieto objekty. Chcem len podať informáciu, že 
v súčasnosti zhruba 40 % tejto lokality už má ukončené cesty a chodníky, takže 
momentálne ideme kolaudovať vozidlové a pešie komunikácie a samozrejme, táto 
zmena územného plánu umožní napojiť túto lokalitu aj na druhú tepnu, na Popradskú 
ulicu, miesto toho, aby sme nemuseli realizovať druhé napojenie na Triedu KVP. Je to 
ďaleko zmysluplnejšie riešenie a z ulíc Grotu, konkrétne z Topoľčianskej ulice, bude 
možné v budúcnosti toto napojenie na Popradskú cestu. Súčasne bude možné využiť 
lokalitu, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti na Kremnickú ulicu, na ďalšiu možnú 
dostavbu nízkopodlažnou zástavbou. Takže MČ prerokovala tento materiál a odporúča, 
aby bol schválený v predloženej podobe. Ďakujem.  

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov po A) berie na vedomie po 
1.) Súhlasné stanovisko Okresného úradu v Košiciach, Odbor výstavby a bytovej 
politiky, v zmysle § 25 zákona č. 50 z roku ´76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov k návrhu Územné plánu zóny Košice – Domino, 
oznámené listom OÚ–KE–OVBP–2016/036418 zo dňa 6.9.2016. Po 2.) Vyhodnotenie 
stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu zóny Košice – Domino. Po B) 
schvaľuje Územný plán zóny Košice – Domino v zmysle spracovanej dokumentácie. Po 
2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Územného plánu zóny Košice – Domino podľa predloženého návrhu. Po C) žiada 
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primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom spôsobilej osoby pre obstarávanie 
predmetnej územno-plánovacej dokumentácie po a) Označenie textovej časti, 
výkresovej časti a záväznej časti v územno-plánovacej dokumentácie schvaľovacou 
doložkou podľa § 28 ods. 1 zákona č. 50 z roku ´76 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Po b) Vyhotovenie registračného 
listu podľa § 28 ods. 5 citovaného zákona... (pozn.: prerušenie pri čítaní návrhu 

uznesenia) 
 
p. Raši, primátor mesta: Počkajte, počkajte, počkajte! Dočítať uznesenie najprv a potom sa 

vrátime. Dočítať uznesenie! 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ešte raz prečítam, pán primátor, bod 

b): „Vyhotovenie registračného listu podľa § 28 ods. 5 zákona č. 50 z roku ´76 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a jeho 
doručení príslušnému ministerstvu SR spolu s kópiou uznesenia o schválení územno-
plánovacej dokumentácie. A po c) uloženie Územného plánu zóny Košice – Domino na 
meste Košice, na Stavebnom úrade mesta Košice a na Okresnom úrade v Košiciach, 
Odbor výstavby a bytovej politiky do troch mesiacov od jeho schválenia v mestskom 
zastupiteľstve.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Podľa rokovacieho poriadku musíme hlasovať, ale 

pre kľud p. poslanca Špaka. Ja som predniesol bod a hneď som povedal „Otváram 
rozpravu“, do ktorej sa prihlásil p. poslanec Jakubov. Po jeho vystúpení nebol žiaden 
prihlásený, uzavrel rozpravu a vy ste si zrejme mysleli, že je to predkladanie materiálu. 
Rozpravu uzavrela p. námestníčka. Čiže teraz hlasujeme o návrhu uznesenia, ako bolo 
predložené.  

 
Hlasovanie č. 31 - za: 29, proti: 2, zdržali sa: 6 
  
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 9 
Územný plán zóny Krásna nad Hornádom – Zmeny a doplnky 2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Územný plán zóny Krásna nad 

Hornádom – Zmeny a doplnky 2016. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 
nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. 

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

v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov po A) berie na vedomie po 
1) súhlasné stanovisko Okresného úradu, Odboru výstavby a bytovej politiky, 
v Košiciach, podľa predloženého návrhu. Po 2) Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 
Územného plánu zóny Košice – Krásna nad Hornádom – Zmeny a doplnky 2016. Po B) 
schvaľuje po 1.) Územný plán zóny Košice – Krásna nad Hornádom – Zmeny a doplnky 
2016, v zmysle spracovanej dokumentácie. Po 2.) Doplnok ku Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Košice č. 50 o záväznej časti Územného plánu zóny Krásna nad 
Hornádom, podľa predloženého návrhu. Po C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej územno-
plánovacej dokumentácie spracovanie úplného znenia grafickej a záväznej časti 
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územno-plánovacej dokumentácie, označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej 
časti územno-plánovacej dokumentácie schvaľovacou doložkou podľa § 28 ods. 1 
Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov, vyhotovenie registračného listu, podľa príslušného paragrafu a toho istého 
zákona a jeho doručenie príslušnému ministerstvu SR, spolu s kópiou uznesenia 
o schválení územno-plánovacej dokumentácie, uloženie čistopisu Územného plánu zóny 
Krásna nad Hornádom – Zmeny a doplnky, podľa predloženého návrhu.“ Všetko.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 32 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
Bod č. 10 
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110 
 
V úvode rokovania stiahnutý z programu zasadnutia MZ. 

- - - 
 
Bod č. 11 
Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom systéme 
ekologickej stability 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 10 bol stiahnutý, prechádzame k bodu č. 11 Návrh na 

zrušenie VZN mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom systéme ekologickej 
stability. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu.  Poprosím návrhovú 
komisiu.  

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

v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov schvaľuje zrušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom 
systéme ekologickej stability.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 33 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 8 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 12 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti 
mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) 
 
p. Raši, primátor mesta: Nasleduje bod č. 12 Návrh na zmenu VZN mesta Košice číslo 98  

o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
Košice a o režime užívania v historickej časti mesta Košice. Otváram rozpravu. Ak sa 
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 



82 
 

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

príslušných platných právnych predpisov schvaľuje návrh na zmenu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej 
časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) podľa predloženého 
návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 34 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 13 
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy 
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám 
a školským zariadeniam 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod č. 13 Návrh na zmeny VZN 

mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským 
zariadeniam. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Berberich. 

  
p. Bereberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vždy pri prerokovaní tohto VZN sa 

snažíme, už teda viac rokov sa snažím podať pozmeňujúci návrh z titulu, aby sa 
financovanie škôl so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta a škôl so zriaďovateľskou 
pôsobnosťou cirkvi a súkromných zriaďovateľov aspoň trošku zrovnalo. Pokiaľ som si 
prečítal teraz tú dôvodovú správu, tak som zistil, že tentokrát je táto zmena v zmysle 
novely zákona 553. To je hlavný dôvod? Tak neviem, tentokrát asi návrh nebudem 
dávať, ale chcel by som poprosiť, keby sa akože myslelo na to, aspoň nejak postupne 
keby sa to vedelo zrovnoprávniť s tým, že keď sa bude otvárať VZN najbližšie, aby 
sme, keď sa budú teda upravovať tie sumy, aby sme tých 88 %, ktoré akože vždy sú 
tam, aby sa to aspoň o nejaké percento a v nejakých postupných krokoch, keby sa to 
dalo navýšiť, lebo ja si myslím, že tie deti, ktoré tam chodia do týchto škôl, majú také 
isté potreby. Takže, aby sme to trošku aspoň začali zrovnávať. Tak toľko. Ďakujem 
pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu. Čiže poprosím návrhovú 

komisiu, pokiaľ chceme zvýšiť mzdy na našich školách, je potrebné toto VZN schváliť. 
Nech sa páči, návrhová komisia.  

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

v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov schvaľuje zmeny VZN 
mesta Košice číslo 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským 
zariadeniam podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
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Hlasovanie č. 35 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 14  
bol prerokovaný ako bod č. 1/2 

- - - 
 
Bod č. 15 
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015 – 
informatívna správa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. č. 15 Vyhodnotenie členstva mesta 

Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015. Správu máte pred sebou, otváram 
k nej rozpravu. Uzatváram rozpravu, keďže sa nikto nehlási a poprosím návrhovú 
komisiu.  

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

príslušných platných právnych predpisov berie na vedomie Vyhodnotenie členstva 
mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015 – informatívna správa.“ 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 36 - za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 16 
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu č. 16 Monitorovacia správa 

programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2016. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 
Pán poslanec Petrenka, nech sa páči. 

  
p. Petrenka, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Finančná 

komisia prerokovala na svojom zasadnutí Monitorovaciu správu programového 
rozpočtu mesta Košice k 30.6.2016. Finančná komisia odporúča mestskému 
zastupiteľstvu zobrať na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta 
Košice k 30.6.2016. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.  
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov berie na vedomie 
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2016.“ 

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



84 
 

 
Hlasovanie č. 37 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 17 
Plnenie uznesenia MZ č. 445/13.06.2016 – Finančný rozbor zameraný na efektívnosť 
a hospodárnosť navrhovaných variantov potreby financovania investícií v spoločnosti 
KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 17. Je to Plnenie uznesenia mestského 

zastupiteľstva č. 445/13.06.2016 – Finančný rozbor zameraný na efektívnosť  
a hospodárnosť navrhovaných variantov potreby financovania investícií v spoločnosti 
KOSIT na roky ´16 až ´21. Je tu aj pán generálny riaditeľ firmy KOSIT, keby ste mali 
nejaké otázky. Čiže ja, možno by som hneď na úvod poprosil, pán generálny, aby ste 
prišli a možno povedali nejaké základné fakty zo správy, ktoré sú tam. Keď si všimnete, 
dnes je to uznesenie o tom, aby nám ešte boli doplnené nejaké informácie, ktoré 
potrebujeme a v decembri by sme mali urobiť definitívne rozhodnutie. Lebo 
rozhodnutie ostať v nezmenenej forme v spoločnosti KOSIT je spojené s investíciami. 
Tam je dôležité vedieť, či bude firma úspešná alebo nebude pri čerpaní eurofondov. 
Keby úspešná nebola, potrebná investícia nás, ako 34-percentného akcionára, bude 
vyššia. Pokiaľ by ste preferovali na základe informácii, ktoré ďalej dostanete, 
vystúpenie zo spoločnosti, alebo zníženie percentuálneho podielu, takisto bude treba 
zvážiť, či má mesto zo spoločnosti odísť úplne, alebo či si tam nechá nejaký balík. 
Vieme, že na dozornú radu je potrebný minimálne 5-percentný balík, alebo ako ďalej. 
Takže, pán generálny, poprosím pár informácií a potom otvorím rozpravu.  

 
p. Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s.: Vážené dámy a páni, veľmi pekne 

ďakujem za slovo. V podstate v tom dokumente, ktorý sme predložili na mestské 
zastupiteľstvo je zhruba zrekapitulované to, čo do roku 2021 plánujeme v oblasti 
investícií. Áno, je pravda, že v tej časovej osi bol spomenutý aj rok 2016. Zatiaľ ten 
investičný rozpočet na rok 2016 sa napĺňa aj bez ohľadu na to, akým spôsobom bolo 
navrhnuté to financovanie v rôznej kombinácii úver-lízing, takisto aj za pomoci 
prostriedkov z recyklačného fondu, pričom najzásadnejšie témy nás čakajú na budúci 
rok. Sú tam plánované investície zhruba asi v objeme 25 miliónov eur, z toho veľká 
časť vynútené investície - 10 miliónov eur do rekonštrukcie zariadenia na čistenie 
spalín, a potom ďalšie investície do rekonštrukcie starého kotla. Tých bodov v tom 
investičnom pláne je relatívne veľa, takže skôr by som to položil do tej roviny. Ak má 
niekto otázky ku konkrétnemu bodu, tak potom by som hovoril priamo na tú tému.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec 

Halenár.  
 
p. Halenár, poslanec MZ: No konečne jeden materiál, ktorý sa celkom dobre čítal. Nebolo tam 

dlho, resp. nenašiel som tam žiaden balast, čo zvyčajne v materiáloch nachádzam, až po 
stranu predposlednú, kde som videl tie tabuľky, čo sa týka plánu a skutočnosti.  
A vyzerá to tak, že aj keď plán bol nakreslený dobre, a napr. za všetky roky 2013, 2014, 
2015 boli príjmy prekročené, čistý zisk oproti plánu sa prepadol neuveriteľným 
spôsobom o niekoľko sto percent. A vlastne opäť sa dostávame do situácie, že je tu 
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obchodná spoločnosť s percentuálnou účasťou mesta, my máme ako mesto zastúpenie 
v orgánoch spoločnosti cez poslancov mestského zastupiteľstva. A možnože aj vďaka 
tomu, že sa vymenil majoritný vlastník, sa tu dozvedáme čísla, ktoré sme sa predtým 
nedozvedali. Možnože by bolo aj zaujímavé vidieť, aké svetlo vrhnú ľudia, ktorí sedia, 
alebo sedeli v orgánoch KOSIT-u predtým. Možno tu je, keď som dobre videl 
v obchodnom registri, podpredseda predstavenstva pán poslanec Jutka, za roky 2012 - 
2015, alebo pán poslanec Jakubov, v dozornej rade. Mohli by vystúpiť a povedať, ako 
oni vidia, keďže tam ešte prevzala firma minulý rok, teda majoritný vlastník bol 
zmenený minulý rok, ako to videli v tom roku 2013, 2014? Kde bol plán zisku pred 
zdanením 4,7 a v skutočnosti 908 tisíc. Štyri milióny a v skutočnosti ani milión. 
A v 2014 6,15 skutočný čistý zisk milión. Chcelo by to povedať, čo sa udialo? Napriek 
vyšším výnosom, než plánovaným, že takéto čísla tu máme teraz pred sebou? A z toho, 
čo som čítal na začiatku, to sa mi zdajú všetky tie nutnosti rekonštrukcií celkom logicky 
a dobre popísané, že zrejme sú to nutné investície. A ak nenájdeme dostatok peňazí, 
zrejme budeme musieť naozaj veľmi vážne zvažovať, ako ďalej mesto... (pozn.: zaznel 

zvukový signál) 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Sidor, nech sa páči. 
 
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, dámy, páni. Ak dovolíte, len 

veľmi v krátkosti by som chcel zhrnúť celý tento materiál. Tak, ako bolo pred chvíľkou 
povedané, mesto tam má 34 % a má tam jedného zástupcu v podobe predsedu 
predstavenstva v dozornej rade. Investičný plán na roky 2016 a 2021 hovorí 
o projektoch, ktoré sú nevyhnutné z titulu prevádzky, legislatívy a enviromentu. Keď 
som to dobre napočítal, je to niekde okolo 32 miliónov eur. Ďalšie projekty, ktoré sú 
tam z oblasti rozvoja, v oblasti energetiky a efektívnejšieho využitia odpadového tepla 
sú v objeme 19 miliónov za predpokladu, že 8 miliónov v štrukturálnych fondoch sa 
budú čerpať na čistenie spalín. V prípade, že nie, tak následne plus 8 miliónov by do 
tohto balíka spadlo. Je to dokopy zhruba 60 miliónov eur. Ak dovolíte, 25 rokov v tejto 
oblasti, v oblasti problematiky spracovania odpadového hospodárstva som podnikal, 
a v roku 2007 a v roku 2009 som bol predsedom predstavenstva spoločnosti, kde 
majoritným akcionárom boli Rakúšania, rakúska spoločnosť, ktorá prevádzkuje jednu 
z najmodernejších spaľovní v rámci Európy a je to najväčší hráč na trhu v oblasti 
spracovania odpadových surovín. Už vtedy sme jedno z prvých zadaní dostali, aby sme 
prelúskali celú túto spoločnosť, v tom čase Four Italy, lebo náš majoritný akcionár mal 
záujem o odkúpenie celej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že som bol v tom čase 
predsedom predstavenstva, tak som prešiel všetkými auditmi, to znamená aj 
finančnými, aj technickými, a záver roku 2009 bol ten, že za tých podmienok, v ktorých 
fungovalo Four Italy, mesto do tejto spolupráce alebo takto, naša spoločnosť do tej..., 
rakúska spoločnosť  do tejto spoločnosti vstúpiť nechce. Takže záverom chcem len 
povedať to... No, tak ešte ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je požiar, ktorý bol 
v roku 2015 a ten zlepšeniu technického stavu spaľovne, isto, ako, neprispel. Na 
Slovensku sú v súčasnosti len dve plnohodnotné fungujúce spaľovne v oblasti 
spaľovania komunálnych odpadov. A to je v Bratislave a v Košiciach, ktoré spĺňajú 
prísne európske normy. A v súčasnosti ten európsky trend je ten, že riešiť maximálne 
separovanie potencionálnych druhotných surovín a následne spaľovanie s využitím 
vzniknutej energie. Slovensko má v súčasnosti najnižšie ceny za ukladanie odpadov, čo 
je len otázka času a v budúcnosti sa to isto zmení. Takže buďme radi, že v danej chvíli 
máme tú spoločnosť, ktorá ide tými modernými trendami. Programový rozpočet mesta 
Košice v danej chvíli nepočíta na rok 2016 s týmto výdajom. Takže môj návrh alebo 
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smer, ktorým by som sa ja chcel ubrať a návrh je ten, aby mesto vyhlásilo verejnú súťaž 
na odpredaj týchto akcií, lebo predpokladám, že niektorá zo spoločností, ktorá sa 
zaoberá v problematike a energetiky, by mala o tento balík záujem. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár. 
  
p. Halenár, poslanec MZ: Tak vidím, že páni poslanci Jutka a Jakubov sa nehlásia do diskusie 

ako ľudia, ktorí pracovali v orgánoch KOSIT-u, aby nám nejaké svoje... 
 
p. Raši, primátor mesta: Obaja sa hlásia, pán poslanec. Obaja sú prihlásení. 
 
p. Halenár, poslanec MZ: Chcem sa opýtať pána riaditeľa Christenka, ako si on vysvetľuje tie 

fakty za roky 2013, ´14, ´15, že napriek vyšším výnosom je zisk oproti plánu v stovkách 
percent iný? Ináč, tieto čísla sú celkom zaujímavé, aj vo svetle schváleného uznesenia, 
z dnes dopoludnia o tom, že mesto Košice ide vytvoriť spoločný podnik s parkovacou 
firmou. A ja by som naozaj už rád videl tu nejaké čísla o tom, ako dobre, na základe 
čísel, ako dobre funguje nejaký spoločný podnik mesta s nejakou privátnou firmou?  
Mali sme tu, a to by bolo tiež celkom zaujímavé, ale to samozrejme, to sa nedotýka 
peňaženiek občanov tohto mesta, keď sme tu mali MFK, kde malo 50 % mesto a 50 % 
privátny subjekt. A pokiaľ si pamätám, mesto tam vložilo pozemky za, možno, viac než 
100 miliónov korún kedysi. A nepočuli sme dosť dobre o tom, nakoniec, ako to 
hospodárenie po rokoch v MFK a. s. pre mesto dopadlo. Tu máme ďalšiu nejakú ukážku 
v číslach, ako sa darí firme, kde má mesto účasť, tretinovú – 34 %. A vyzerá to tak, 
naozaj, že budeme musieť veľmi vážne zvažovať ďalšiu účasť v tomto. Samozrejme, 
s dôrazom a dopadom na ceny pre občanov tohto mesta. Pretože v roku 2010, keď 
KOSIT dostával opäť na 10 rokov exkluzivitu, tak tam bol, myslím, záväzok minimálne 
5 rokov udržať tú istú cenu, čo si neviem predstaviť, v prípade, že mesto pôjde preč 
percentuálne, alebo sa stane ešte minoritnejším vlastníkom, než je teraz, že tá cena bude 
dlhodobo udržateľná. To nevidím takto. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Súhlasím s vami, že keby mesto znižovalo podiel, 

alebo išlo úplne preč, tak bude dôležité pracovať s cenou, aby dňom odchodu, alebo 
zníženia podielu, sa cena pre obyvateľov nezdvihla, ale určite sú aj na to mechanizmy.  
Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. 

  
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, ja som nebol v tom čase 

poslancom mestského zastupiteľstva, na rozdiel od vás, keď sa schvaľoval spoločný 
podnik s KOSIT-om, ani Mestský futbalový klub. Naopak, v minulom volebnom 
období, aj so súčasným vedením mesta sme veľmi tvrdo pracovali na tom, aby mesto 
Košice z MFK vystúpilo. A dovolím si povedať, že pokiaľ by sme nevystúpili v čase, 
keď sme to pripravovali, tak dnes by sme možno prišli už o všetky pozemky, ktoré 
kedysi mesto vložilo do MFK. To len tak pre ilustráciu. Čo sa týka KOSIT-u, opäť je tu 
podobný scenár. Pretože KOSIT je spoločnosť, ktorá ide progresívne smerom hore, ale 
ako každá spoločnosť zaoberajúca sa určitou stratégiou a spracovanie odpadu je 
stratégia, je potrebné samozrejme rozširovať investičný proces. Jednak v súlade so 
zmenou legislatívy, to znamená v súlade s prechodom, alebo legislatívnou zmenou 
zákonov SR na podmienky EÚ, a jednak s tým teda, že tento biznis ide veľmi dopredu 
a je treba veľmi tvrdo sledovať ekológiu. Opäť, všetky investičné procesy, ktoré 
prebiehali v minulom volebnom období a aj v súčasnosti sú naštartované, sú 
pripravované v dvoch možnostiach: Po prvé, že spoločnosť KOSIT získa prostriedky 
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z eurofondov, tam to navyšovanie kapitálu bude pravdepodobne minimálne. Ak sa to 
nepodarí a spoločnosť KOSIT to bude musieť riešiť z investičných prostriedkov, tak 
každý jeden z akcionárov, aj mesto Košice, sa bude musieť podieľať na navýšení toho 
základného imania. Čiže táto otázka pred nami bude o chvíľu, či mesto Košice má 
dostatok finančných prostriedkov, lebo dnes som tu počas dnešného zastupiteľstva 
počúval: „Nie je problém vyplatiť pozemky Ťahanoviec, nie je problém vyplatiť 
pozemky Borovicového hája, vytiahneme tu 2 milióny, tu 3, tu 4 milióny eur.“ 
Zabúdame však, že naša pokladnica nie je bezodná a my sme povinní realizovať aj 
rozvoj pre občanov tohto mesta a nielen platiť staré veci. Takže v budúcnosti sa asi 
veľmi budeme musieť týmto zaoberať. A plánované zisky sa musia samozrejme 
prispôsobiť potom skutočnosti, ako spoločnosť investuje a samozrejme, v odpisoch 
a splátkach úverových záväzkov sú potom určité finančné objemy, ktoré reálne príjmy, 
alebo reálne zisky, potom podstatne znižujú. Dovolím si povedať, ako predseda 
dozornej rady, že spoločnosť KOSIT hospodári transparentne, nie sú tam žiadne 
problémy. Samozrejme, zmenou vlastníkov došlo k zmene koncepcie riadenia tejto 
spoločnosti, ale uberá sa to stále len pozitívnym smerom. Ďakujem. 

  
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Ihnát. 
  
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pani viceprimátorka. Som 

len rád, že pán kolega Jakubov vlastne potvrdil, že spoločný podnik nie je to pravé 
orechové, ani v jednej oblasti. Takže som veľmi rád, že to potvrdil. No a treba povedať 
ďalšiu vec, čo sa týka peniažkov, napr. aj ten Ťahanovský les, atď. Povedal som to 
jasne, ak sa našlo 10 miliónov na Strellingstav a potom sa tu nájdu peniažky na PR 
akcie, atď. Jednoznačne tie peniažky sa nájdu, len treba chcieť ich hľadať. Takže 
nájdime ich. Ďakujem.  

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Do diskusie pán poslanec Polaček. 
  
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, ten materiál, ktorý je pred nás 

preložený, mi príde veľmi strohý, bez nejakých konkrétností. Ja neviem, či s drobnými 
alebo s veľkými chybami. Raz hovoríme o skládke nie nebezpečného odpadu, v druhom 
materiáli hovoríme o skládke nebezpečného odpadu. Sú tam rôzne preklepy a ja nie som 
s týmto materiálom spokojný, pretože mi nedáva tú informáciu, ktorú by som očakával 
od obchodnej spoločnosti, alebo resp. od toho, že mesto Košice tam má svoj podiel 
a teda malo by sa o to starať. Súhlasím s tým, že nám spoločnosť KOSIT, ako mestu 
Košice, je z obchodného pohľadu úplne zbytočná. Ja si myslím, že tie akcie, ktoré tu sú, 
sú pre nás zbytočné, nepodstatné a hlavne nás blokujú v našom vlastnom mestskom 
rozvoji. V roku 2014 sme mali šancu. Bol som účastný vášho rokovania, nebol som 
poslancom, veľmi ma mrzelo, ako veľmi laxne a rýchlo sa rozhodlo o tom, že Taliani 
odídu a predkupné právo mesto nevyužije. Rozhodla sa za dve minúty, možnože aj 
kratšie. Vtedy sme mali príležitosť uchopiť KOSIT do vlastných rúk. Táto šanca už asi 
nikdy nepríde. A preto si myslím, že zaoberať sa rozvojom a mať podiel v tejto 
spoločnosti pre mesto Košice, ako také, je podľa môjho názoru úplne zbytočné. A ako 
som spomenul, ten materiál má nedostatky a nedal mi obraz o tom, o čom vlastne by 
mal dať. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jutka. 
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p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja 
v podstate nebudem opakovať to, čo hovoril p. poslanec Jakubov. Ja len naňho 
nadviažem - že súčasťou každej investície bolo aj to, že mesto Košice sa malo podieľať 
alikvotnou časťou, teda 34% na investíciách. Riešené to bolo väčšinou tak, že z podielu 
na zisku sa tieto peniaze vlastne investovali, resp. prefinancovali -aby som bol presný, 
v investíciách za daný rok, a preto vlastne sú tie zisky také, aké boli - a pri tých 
zlepšených ekonomických ukazovateľoch. To je všetko. Ďakujem. 

  
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Sidor. 
  
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa len viac-menej pripojil k tomu, čo už 

p. poslanec Polaček povedal. Moje videnie sveta je tiež v tejto rovine. Nechať si 5 % 
v rámci toho, že by sme mali nárok na člena v dozornej rade, tým pádom človek za 
mesto by v tejto spoločnosti vedel nám podávať adekvátne informácie o tom, ako sa 
vyvíja, 29 % ponúknuť na odpredaj. Myslím si, že tento balík je najzaujímavejší pre 
niekoho, kto je z oblasti z energetiky, lebo pri poznaní momentálneho trhu s odpadmi 
a veľkých hráčov, ktorí sú, tak asi zrejme o takýto balík by tu u nás nemali záujem. Čo 
sa týka príjmu z tohto predaja, cez verejnú súťaž by som navrhol. Takto, nie navrhol, 
ale myslím, že by bolo rozumné z týchto peňazí podporiť rôzne projekty pri čerpaní 
alebo pri dofinancovaní zo štrukturálnych fondov, či to je v oblasti školstva, na 
rekonštrukciu škôl, či to je pri výstavbe novej haly, mestskej haly, ktorú mesto Košice 
bohužiaľ nemá, ktorá by bola zhruba s kapacitou 3 tisíc ľudí, kde je to segment, ktorý tu 
nemáme, alebo následne že by tieto peniaze išli na mestské časti, kde pomerovo, podľa 
počtu obyvateľov, by sa prerozdelili na tieto mestské časti a ktoré by si z týchto peňazí 
riešili tie ich najprioritnejšie úlohy, ktoré v rámci mesta, v rámci svojej mestskej časti 
majú. Ďakujem. 

  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím pána poslanca Petrenku. 
  
p. Petrenka, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, Finančná komisia takisto 

predmetný materiál prerokovala. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 
zobrať na vedomie Finančný rozbor, variantu financovania spoločnosti KOSIT a. s. 
Košice na roky 2016 - 2021 a schváliť navrhovaný postup v zmysle predloženého 
materiálu. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček. 
  
p. Polaček, poslanec MZ: No, ešte na jednu vec som pozabudol; a to je otázka, ktorá mi tu nie 

je zodpovedaná a možno, by bolo možné ju zapracovať, ja neviem, čo vlastne získa 
občan? Čo získa občan? Bude odpad lacnejší? Bude tá cena garantovaná na nejaké 
„XY“ obdobie? Kde v tomto reťazci sa nachádza obyvateľ mesta Košice? Ja som na 
toto, v tomto materiáli, odpoveď nezískal. Rozprávame o investíciách; ak mám podnik, 
samozrejme, že je potrebné sa oňho starať, k tomu som sa vyjadril, že myslím si, že my 
ho nepotrebujeme. A teda, ak mám niekde investovať, kde v tom reťazci je obyvateľ? 
Čo získa? Čo získa na základe toho, že my investujeme niekoľko miliónov eur do 
niečoho, čo nevieme úplne ohýbať a úplne s tým pracovať. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Do rozpravy pán poslanec Jakubov.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: No, ja sa nezvyknem hlásiť dvakrát, ospravedlňujem sa. Ale dnes 
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sme rozprávali o tom od rána, že mesto musí plniť základné funkcie. Napr. parkovanie. 
Zabili sme ostatné funkcie starostlivosť o zeleň, odpad, MHD, atď. Pán kolega Polaček, 
pokiaľ neprebehnú tieto investície, nebudeme plniť legislatívu EÚ. Vieme veľmi dobre, 
že v budúcnosti, a vy to viete veľmi dobre, ako profesionál v tejto oblasti, že 
zneškodňovanie odpadu bude prebiehať pravdepodobne formou spaľovní a ukladanie 
odpadu stále bude drahšie. Čo sa týka modernizácie procesu každej jednej spoločnosti, 
získa tým v prvom rade občan, pretože musíme pozerať na ekológiu, na kvalitu 
zneškodňovania odpadu a na všetky ďalšie atribúty. Akonáhle mesto Košice v tom 
ostane, bude sa musieť podieľať na tejto spoluinvestícii. A ak minimalizuje svoj podiel, 
zo súčasných 33 alebo 34 %, tak v podstate ostane mu svojím spôsobom kontrolný 
balík, tak, aby videl do účtovníctva, a celkove do chodu tejto spoločnosti; a na druhej 
strane táto spoločnosť je závislá najmä na meste Košice, lebo je to jej najväčší klient. 
Ak by KOSIT nemala mesto, myslím, že asi by šla do útlmu. Ak by mesto nemalo 
KOSIT, muselo by nájsť inú spoločnosť, ktorá by zabezpečovala odvoz 
a zneškodňovanie odpadu. Je to jedna z najzákladnejších funkcií mesta a vieme veľmi 
dobre, ako tu sedíme, že v minulosti, keď sa mala zvyšovať cena za odpad, veľmi neradi 
sme to schvaľovali. A spravidla mesto Košice si veľmi dlho udržiavalo cenu odvozu 
odpadu na rovnakej úrovni. Takže určite to všetko, čo sa tu rieši, sa rieši pre ekológiu, 
ktorá je v blízkosti tohto mesta, a to znamená, že aj pre občana. A verím, že tak ako 
KOSIT nastavil svoj proces modernizácie, nielen, v technológii v svojej spoločnosti, vo 
svojej fabrike, ale aj skvalitňovania zberu a odvozu odpadu, kde mnohí starostovia mali 
stretnutia so súčasným generálnym riaditeľom a s vedením KOSIT-u, a to by vedeli 
hovoriť takmer všetci starostovia. Určite občan skvalitnením tejto služby len získa. 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Chcem sa spýtať, či padli nejaké otázky, medzi tým na 

pána generálneho riaditeľa KOSIT-u, či chcete niečo povedať?  Nech sa páči. 
  
p. Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a. s.: Padla otázka pána starostu 

Halenára, ktorý sa pýtal na finančné výsledky spoločnosti v rokoch ´13, ´14. ´15. Ja sa 
ospravedlňujem, k tým rokom ´13, ´14 z mojej strany sa mi je ťažko vyjadriť. Nebol 
som vtedy generálnym riaditeľom spoločnosti. Vnímam to tak, že investícia do nového 
kotla bola „hodne“ náročná, hlavne nábeh výroby na novom kotly alebo na zariadení 
turbogenerátora. Ten nábeh prebiehal dlhšie, ako sa očakávalo, čo mohlo mať vplyv na 
výsledky v roku ´14. A v roku ´15, ´16 tie výsledky sú do značnej miery podmienené 
predovšetkým výpadkom z predaja elektrickej energie, práve kvôli tomu požiaru vo 
februári 2015. Čiže 10 mesiacov roku 2015 a zhruba asi, 6, 7 mesiacov roku 2016 
spoločnosť absentovala práve tieto tuná výnosy z predaja elektrickej energie, ktoré boli 
mierne kompenzované výnosmi z predaja tepla, po naštartovaní projektu horúcovod 
a dodávke tepla mestskej časti Nad jazerom, ale nie v plánovanej výške.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán primátor, ďakujem veľmi pekne za 

slovo. Návrhová komisia obdržala jeden doplňujúci návrh od pána poslanca Sidora. 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov, 
žiada vyhlásiť verejnú súťaž na odpredaj 29-percentného podielu akcií v spoločnosti 
KOSIT a následné prerozdelenie tohto neplánovaného príjmu upraviť v rozpočte mesta 
Košice na rozvojové projekty mesta v oblasti štrukturálnych fondov a mestských častí.“ 
Predkladá pán poslanec Sidor. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 38 - za: 21, proti: 1, zdržali sa: 8 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  
 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov po A) berie 
na vedomie finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných 
variant potreby financovania investícií v spoločnosti KOSIT a. s. na roky 2016 - 2021 
s podmienkou, že obchodná spoločnosť zohľadní v rámci investičného plánu za rok 
2016 skutočnosť, že akcionár mesto Košice nemá pre rok 2016 rozpočtované 
prostriedky na účely zvýšenia základného imania z titulu potreby financovania 
investícií. Po B) žiada generálneho riaditeľa spoločnosti KOSIT a. s. prepracovať, 
a akcionárovi mestu Košice predložiť aktualizovanú časovú os tvorby a použitia zdrojov 
financovania investícií, splátok úverov a lízingov s rozdelením podľa akcionárskeho 
podielu jednotlivých akcionárov v spoločnosti KOSIT a. s., berúc do úvahy 
nerozpočtované zdroje v programovom rozpočte mesta Košice pre rok 2016 na zvýšenie 
základného imania spoločnosti KOSIT a. s., ako aj informáciu o poskytnutí, resp. 
neposkytnutí európskych fondov na financovanie projektu čistenia spalín. Termín do 30 
dní po schválení, resp. neschválení žiadosti z európskych fondov. Po C) žiada primátora 
mesta Košice, v nadväznosti na plnenie bodu B) predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach materiál analyzujúci preverenie možností a zdroje mesta za 
účelom alikvotného financovania predpokladaného zvýšenia základného imania 
spoločnosti KOSIT a. s., alebo vyhodnotiť možnosť zníženia alebo ukončenia 
majetkovej účasti mesta v spoločnosti KOSIT a. s. v prípade nedostatku zdrojov 
v programovom rozpočte mesta Košice. Termín na nasledujúce rokovanie mestského 
zastupiteľstva, po termíne plnenia bodu B).“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 39 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 18 
Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov - 
1 byt dvojizbový a 1 byt štvorizbový, ktoré nebolo možné vytvoriť v rámci bytového 
domu na Vodárenskej ul. č. 14, Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Schválenie Žiadosti o poskytnutie 

dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov - 1 byt dvojizbový a 1 byt 
štvorizbový, ktoré nebolo možné vytvoriť v rámci bytového domu na Vodárenskej ul.  
č. 14. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu. 
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p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
príslušných platných právnych predpisov schvaľuje po 1.) investičný zámer - 
rekonštrukciu bytov vo vlastníctve mesta Košice za účelom obstarania náhradných 
nájomných bytov, po a) bytu číslo 7 s dvoma obytnými miestnosťami podľa 
predloženého návrhu; bytu číslo 2 so štyrmi obytnými miestnosťami podľa 
predloženého návrhu. Po 2.) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie 
náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti na Ministerstvo 
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v celkovej výške 
66.180,- eur určené na rekonštrukciu dvoch bytov špecifikovaných v bode 1, podľa 
predloženého návrhu.“ Všetko, pani námestníčka. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 40 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 19 
Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: 1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 
1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti - Digitalizácia a obnova historických budov 
a archívov v meste Košice a Budapešť, zachovanie medzinárodného kultúrneho 
dedičstva 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 19 Predloženie žiadosti  

o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Maďarsko, Prioritná os: 1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity 
pohraničnej oblasti – Digitalizácia a obnova historických budov a archívov v meste 
Košice a Budapešť, zachovanie medzinárodného kultúrneho dedičstva. Otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Hneď sa aj hlásim do rozpravy, lebo by som chcela predložiť 
pozmeňujúci návrh. Pôvodný názov projektu uvedený v predkladanom materiáli 
vychádzal z potrieb a rokovaní partnerov projektu a známych podmienok programu na 
začiatku prípravy projektu. Vzhľadom k tomu, že vo vyhlásenej výzve došlo ku 
kumulovaniu a čiastočnej zmene zamerania financovateľných aktivít, s dôrazom na 
preukázanie zabezpečenia zvýšenia turizmu v dotknutých partnerských oblastiach, bolo 
potrebné zmeniť názov projektu tak, aby viac odrážal podporovateľné aktivity 
financovania. Z procesných dôvodov musel do mestského zastupiteľstva byť predložený 
rovnaký návrh uznesenia, ako bol prerokovaný v mestskej rade, aj keď sme už o 
potrebných zmenách vedeli. Predkladám zmenu návrhu na uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach k tomuto bodu programu v časti a) bod 1 nasledovne: 
Predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt „Spoločne k zachovaniu 
propagácii a rozvoju kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice v rámci výzvy - 
Kód výzvy: Slovensko - Maďarsko/1601. Ostatné body návrhu sa nemenia. Nech sa 
páči. Ďalší do rozpravy? Návrh som predložila návrhovej komisií.  
Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Čiže návrhová komisia obdržala jeden 

pozmeňujúci návrh. Prečítam ho ako úplný návrh, s tým bodom, ktorý predložila pani 
námestníčka, že sa mení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 
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platných právnych predpisov schvaľuje po 1.) predloženie žiadosti o finančný príspevok 
na projekt Spoločne k zachovaniu propagácii a rozvoju kultúrneho dedičstva na oboch 
stranách hranice v rámci výzvy, kód výzvy SKHU/1601. Po 2.) výšku celkových 
oprávnených výdavkov projektu za mesto Košice maximálne 1.200.000 eur. Po 3.) 
spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 5 % z celkových výdavkov na projekt 
za mesto Košice, to je 60.000 eur a financovanie ďalších výdavkov, ktoré budú 
nevyhnutné, respektíve vyvolané predmetným projektom. Po 4.) zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Po 5.) zabezpečenie 
udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po skončení realizácie aktivít projektu.“  

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 41 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 20 
Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy 
Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 20 Rozšírenie prenajatých 

nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre 
nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, rozpravu uzatváram 
a poprosím návrhovú komisiu. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje rozšírenie prenajatých nebytových priestorov 
v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity 
Steinovej, Charkovská 1, Košice, po a) priamym prenájom za nájomné 3,- eur/m2 a 
prevádzkové náklady podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 42 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 21 
Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov a pozemku v objekte zrušenej ZŠ 
Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prichádzame k bodu 21 Rozšírenie prenajatých 

nebytových priestorov a pozemku v objekte zrušenej Základnej školy Galaktická 9, 
Košice pre nájomcu občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, 
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rozpravu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

rozšírenie prenajatých nebytových priestorov a pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa po 1.) nebytové priestory o výmere 453,12 m² v objekte zrušenej Základnej 
školy Galaktická 9 podľa predloženého návrhu. Po 2.) pozemok o výmere 521 m² v 
areáli zrušenej ZŠ Galaktická 9 podľa predloženého návrhu, nájomcovi občianske 
združenie TVOJA ŠANCA Košice, Meteorová 3, Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 43 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 22 
Uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzájomného vysporiadania vzťahov po vykonaní 
investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7  
v Košiciach medzi Mestom Košice a MČ Košice – Staré Mesto 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 22 Uzatvorenie zmluvy 

o dojednaní vzájomného vysporiadania vzťahov po vykonaní investície na rozšírenie 
a udržanie kapacít Materská škola  Jarná 4 a Materská škola Park Angelinum 7 
v Košiciach medzi mestom Košice a Mestskou časťou Košice – Staré Mesto. Otváram 
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu uzatváram 
a poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzájomného vysporiadania vzťahu po 
vykonaní investície na rozšírenie a udržanie kapacity MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 
7, Košice medzi mestom Košice a Mestskou časťou Košice - Staré Mesto s týmito 
podstatnými náležitosťami. Mesto Košice je vlastníkom nehnuteľného majetku MŠ 
Jarná 4 podľa predloženého návrhu, MŠ park Angelinum 7 podľa predloženého návrhu. 
Ďalej na rozšírenie a udržanie kapacít Materskej školy Jarná 4 a MŠ park Angelinum 
podľa predloženého návrhu písm. a) a b). Záväzok zmluvne dojednať vzájomné 
vysporiadanie vzťahov po vykonaní investície podľa predloženého návrhu. Lehota na 
splnenie povinnosti zo strany Mestskej časti Košice - Staré Mesto je 30 dní podľa 
predloženého návrhu, dohoda na spôsobe odpisovania hmotného majetku v zmysle 
zákona č. 595/2003 podľa predloženého návrhu pod písmenami a) až c). V prípade, ak 
by mestská časť Staré Mesto požiadalo o odňatie MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7 
zo správy nemá nárok na úhradu nákladov počas trvania zmluvy o zverení do správy 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 44 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
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Bod č. 23 
Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K 13 – Košické 
kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame do bodu 23 Prenájom nebytových 

priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej 
Materskej školy Jegorovovo námestie č. 5, Košice pre nájomcu K 13 – Košické kultúrne 
centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 

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

prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie 5, Košice 
podľa predloženého návrhu, na dobu neurčitú nájomcovi K 13 - Košické kultúrne centrá 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 45 - za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 24 
Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum 
voľného času, Galaktická 9, Košice 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 24 Prenájom nebytových 

priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ 
Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, 
Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto sa nehlási, 
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9 v Košiciach podľa 
predloženého návrhu, na dobu neurčitú, nájomcovi Súkromné centrum voľného času, 
Galaktická 9, Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 46 - za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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Bod č. 25 
Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie 
stavby venčoviska a ihriska pre psov z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 25 Prenájom pozemkov v k. ú. 

Jazero pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby venčoviska 
a ihriska pre psov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Nech sa páči, pani starostka Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len tvorcov rozpočtu 

na ďalší rok 2017 chcela poprosiť, ak by bolo možné, opäť zaradiť pre mestské časti 
tých 50 % podielu z dane za psa, pretože je naozaj veľká pomoc a mestská časť z toho 
bude realizovať veľký krásny investičný projekt. Skoro 2.300 m² pre venčovisko, 
agility, cvičisko pre psíkov, keďže vieme je to naozaj veľká komunita a psov nám 
v mestských častiach pribúda. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Myslím si že tento systém, asi pán 

riaditeľ, bude fungovať aj ďalej. Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak 
poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje prenájom pozemkov v katastrálnom území Jazero pre MČ Košice - Nad 
jazerom za účelom realizácie venčoviska a ihriska pre psov podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 47 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 26 
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom 
realizácie parkovacích miest v lokalite Fábryho ul. z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 26 Prenájom pozemkov v k. ú. 

Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest 
v lokalite Fábryho ulice z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási. uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Furča pre MČ Dargovských hrdinov, za 
účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Fábryho ulice podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 48 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 
- - - 

 
Bod č. 27 
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci stavby „Dostavba chodníka pozdĺž 
komunikácie vetvy E – Novobanská ulica“ pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 27 Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci 

stavby „Dostavba chodníka pozdĺž komunikácie vetvy E – Novobanská ulica“ pre 
Mestskú časť Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto 
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Západ 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 48 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta:Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 28 
Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom 
realizácie parkovacích miest v lokalite Kalinovská ul. z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prichádzame k bodu 28 Prenájom pozemku v k. ú. 

Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v 
lokalite Kalinovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prenájom časti pozemku v katastrálnom území Furča pre MČ Košice - Dargovských 
hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Kalinovská ulica podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 50 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 29 
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, 
Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
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p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 29 Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby 
„Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

prenájom pozemku v katastrálnom území Južné mesto pre Mestskú časť Košice - Juh za 
účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku“ podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 51 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 30 
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Mudroňova ul. Košice“ 
pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 30 Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby 

„Parkovisko, Mudroňova ul. Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

prenájom pozemku v katastrálnom území Južné mesto pre MČ Košice - Juh za účelom 
realizácie stavby „Parkovisko, Mudroňova ulica“ podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 31 
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Užhorodská ul. Košice“ 
pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 31 Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby 

„Parkovisko, Užhorodská ul. Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu. Poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Južné mesto pre MČ Košice - Juh za 
účelom realizácie stavby „Parkovisko Užhorodská“ podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. Hlasujme. 
 



98 
 

Hlasovanie č. 53 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 32 
Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, Južné mesto z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s. 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 32 Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, 

Južné mesto z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť SAFRAN 
Slovakia, a.s. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím 
návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po 

1.) prenájom pozemkov v katastrálnom území Skladná podľa predloženého návrhu. Po 
2.) prenájom pozemku v katastrálnom území Južné mesto podľa predloženého návrhu. 
Účel: realizácia sadových úprav, výstavba multifunkčného ihriska, detského ihriska, 
spevnených plôch parkoviska, pre obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 54 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 33 
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 33 Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre 

Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom 
výstavby futbalového štadióna. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. 
Poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre 

Košickú futbalovú arénu a.s. prenájom pozemkov uvedených v prílohe číslo 1 tohto 
uznesenia z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 55 - za: 26, proti: 3, zdržali sa: 4 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
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Bod č. 34 
Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ul. 
Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná v Košiciach 
pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1,- € bez DPH/ročne z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 34 Zníženie úhrady za podnájom 

nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ul. Československej armády č. 21 v Košiciach 
nachádzajúcej sa v k. ú. Letná v Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1,- 
euro bez DPH ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Pán poslanec a starosta Gaj, nech sa páči. 

  
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, budem veľmi krátky. Ja vás poprosím, aby 

ste si ma vypočuli a následne odhlasovali prerušenie tohto bodu rokovania. Na základe 
skutočností, ktoré som zistil, v roku 2015 Senior dom, n.o. skončilo svoju činnosť na 
základe likvidácie, lebo si nesplnilo svoje nejaké záležitosti. Nový inštitút vzdelávania 
pod vedením pani Rodziňákovej si tam žiada obnovu nájomnej zmluvy alebo 
fungovania. Avšak musím pripomenúť, že v rovnakom čase pán Varga, ktorý bol štyri 
a pol roka predsedom Senior domu, ktorého potom odvolali na základe členskej schôdze 
alebo, áno bol odvolaný správnou radou 1.6.2015, nie je zrejmé z týchto skutočností, 
kto je nastupujúca, následnícka organizácia po Senior dome. Pán Varga síce založil 
Senior dom, občianske združenie, ktoré momentálne funguje a figuruje v Kulturparku, 
kde sú nové priestory, avšak žiadosťou z 12.8. 2015, tu mám kópiu, dával žiadosť na 
mesto Košice o daný nájom. Do dnešného dňa mu nebolo odpovedané. A myslím si, že 
nájom schváliť pani Roziňákovej bude v nejakom rozpore, aj z toho dôvodu, že bytový 
podnik 1. 7. 2016 uverejnil na svojej stránke inzerát ako „voľné priestory“ na 
Československej armády 21 za normálnu trhovú cenu. Čiže, poprosím vás, kým sa 
nevyriešia alebo nevydiskutujú tieto skutočnosti, ktoré som spomenul, sú trošku dlhšie, 
obšírnejšie, ja dávam návrh na prerušenie rokovania v tomto bode. Ďakujem. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ale musíš dať 

procedurálny návrh. Ešte, pán starosta Jakubov, chceš reagovať na pána? 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pani námestníčka, vzhľadom na informáciu pána 

poslanca a pána starostu Gaja podávam procedurálny návrh na prerušenie rokovania v 
tomto bode. 

 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať o prerušenie 

rokovania v tomto bode. Nech sa páči hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 56 - za: 31, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora mesta: Takže sme tento bod prerušili. Ďakujem pekne. 

Malá vsuvka. Mám tu informácie od pani Blaškovičovej, že si máte skontrolovať svoje 
čelné sklá na autách, pretože do jej čelného skla počas mestského zastupiteľstva niekto 
citujem ju: „praštil“. Tu mi poslala fotku. Má prasknuté cele predné sklo. Ďakujem 
pekne. Pokračujeme ďalej. 

- - - 
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Bod č. 35 
Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v objekte OC na ulici Krčméryho 
2 - 4 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Luník v Košiciach pre Mestskú časť Košice - 
Luník IX za 1,- € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 35 Zníženie úhrady za podnájom nebytových 

priestorov v objekte obchodného centra na ulici Krčméryho 2 - 4 v Košiciach 
nachádzajúcej sa v k. ú. Luník v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Luník IX za jedno 
euro bez DPH ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje podnájom nebytových priestorov v objekte obchodného centra na ulici 
Krčméryho 2 - 4 podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Luník IX podľa 
predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 57 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie  sme schválili. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 36 
Výmenníky na uliciach Obrody a Brigádnická – zverenie do správy príspevkovej 
organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 36 - Výmenníky na uliciach Obrody a 

Brigádnická – zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne 
centrá. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. 
Poprosím návrhovú komisiu. 

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

odňatie majetku vo vlastníctve mesta Košice z nájmu spoločnosti Tepelné hospodárstvo 
a jeho zverenie do správy z príspevkovej organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá 
podľa predloženého návrhu.“   

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 58 - za: 31, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 37 
Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme do bodu 37 Zverenie pozemkov mesta Košice do správy 

Zoologickej záhrade Košice. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto sa nehlási, 
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zverenie nehnuteľností - pozemkov podľa predloženého návrhu do správy príspevkové 
organizácie Zoologická záhrada Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 59 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 38 
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Mestskej časti Košice – Krásna 
v lokalite ulíc Golianova, Keldišova a sv. Gorazda v k. ú. Krásna 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 38 - Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do 

správy Mestskej časti Košice – Krásna v lokalite ulíc Golianova, Keldišova a sv. 
Gorazda v k. ú. Krásna. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

zverenie nehnuteľného majetku podľa predloženého návrhu do správy Mestskej časti 
Košice – Krásna podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 60 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 39 
Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 133, 349/1, 351 a 354/1, k. ú. Šebastovce 
do správy MČ Košice – Šebastovce 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 39 Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 133, 

349/1, 351 a 354/1, k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce. Otváram 
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú 
komisiu. 

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

zverenie nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu do správy Mestskej časti Košice -
Šebastovce podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 61 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 
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- - - 
 
Bod č. 40 
Odňatie časti pozemku v k. ú. Luník zo správy MČ Košice - Luník IX a následný 
dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX za účelom investičnej akcie - 
výstavby bytov a nového centra samosprávy z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 40 Odňatie časti pozemku v k. ú. Luník zo správy MČ 

Košice - Luník IX a následný dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX 
za účelom investičnej akcie - výstavby bytov a nového centra samosprávy z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, 
nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje po a) odňatie časti pozemku, katastrálne územie Luník zo správy Mestskej 
časti Košice - Luník IX podľa predloženého návrhu. A po b) prenájom pozemkov podľa 
predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Luník IX podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 62 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 41 
Odplatný prevod stavby „Verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach“ 
od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 41 Odplatný prevod stavby Verejného osvetlenia 

chodníkov na Baltickej ulici v Košiciach od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva 
mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram 
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

odplatný prevod stavby „Verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ulici 
v Košiciach“ od MČ Košice - Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice podľa 
predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 63 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
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Bod č. 42 
Odplatný prevod – parkoviska na Považskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – 
Západ do vlastníctva mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 42 je predložený materiál Odplatný prevod – parkoviska 

na Považskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta 
Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu. 

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

odplatný prevod - parkoviska na Považskej ulici vo vlastníctve Mestskej časti Košice - 
Západ do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- euro.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 64 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 43 
Bezodplatný prevod stavby „Parkovisko Bukovecká“ od spoločnosti Labaš s.r.o. do 
vlastníctva mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 43 Bezodplatný prevod stavby „Parkovisko 

Bukovecká“ od spoločnosti Labaš s.r.o. do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto 
bodu rozpravu. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

bezodplatný prevod stavby „Parkovisko Bukovecká“ podľa predloženého návrhu od 
spoločnosti Labaš do vlastníctva mesta Košice.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 65 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 44. 
Umiestnenie sochy kniežaťa Rastislava na Rastislavovu ulicu – nájom z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 44 je materiál Umiestnenie sochy kniežaťa 

Rastislava na Rastislavovu ulicu – nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku podľa predloženého návrhu pre miestny odbor 
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Matice slovenskej podľa predloženého návrhu.“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 66 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 45 
Olympijský pamätník – nájom pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 45 Olympijský pamätník – nájom pozemku 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prenájom nehnuteľnosti – pozemku podľa predloženého návrhu Olympijskému klubu 
Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 67 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 46 
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
(vodovod a kanalizácia) na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, Kuzmányho ul. 
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod domom číslo 46 máme Zriadenie vecného bremena, práva 

uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na pozemkoch mesta Košice, v k. ú. 
Huštáky, Kuzmányho ul. v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí - stavba a prestavba vodovod a kanalizácia Kuzmányho ulice podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 68 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
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Bod č. 47  
bol prerokovaný ako bod č. 1/1 

- - - 
 
Bod č. 48. 
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Petrom Jonášom 
a Renátou Jonášovou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 48 Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves 

medzi mestom Košice a Petrom Jonášom a Renátou Jonášovou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram 
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

zámenu nehnuteľností v bezpodielovom vlastníctve Petra Jonáša a Renáty Jonášovej, 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Košická Nová Ves za 
pozemky vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 69 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 49 
Zámena časti pozemkov v k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH development, 
a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 49 Zámena časti pozemkov v k. ú. Letná medzi mestom Košice 

a spol. VSH development, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto 
bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti VSH development podľa predloženého 
návrhu za pozemky vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 70 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 50 
Zámena cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici vo 
vlastníctve VVS, a.s. za časť kanalizácie Šebastovce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 50 je materiál Zámena cestnej komunikácie 
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a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici vo vlastníctve Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. za časť kanalizácie Šebastovce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje zámenu cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej vo 
vlastníctve VVS za časť kanalizácie Šebastovce s finančným vyrovnaním 5.003,- eur 
v prospech VVS podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 71 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 51 
Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa formou priameho predaja 
v lokalite Nešporovej ulice  
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 51 Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa 

formou priameho predaja v lokalite Nešporovej ulice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy 
predaj pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 72 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 52 
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 52 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. 

Košická Nová Ves. Otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu.  

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

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vlastníctve mesta Košice - priamy predaj 
pozemku podľa predloženého návrhu v katastrálnom území Košická Nová Ves.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 73 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
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p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 53 
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 53 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. 

Južné mesto. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

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

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj 
časti pozemku s výmerou 12 m² podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 74 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 54 
Uplatnenie si predkupného práva k nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 323/175 v k. ú. 
Jazero v podiele 1/4 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 54 Uplatnenie si predkupného práva 

k nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 323/175 v k. ú. Jazero v podiele 1/4. Otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 

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

neuplatnenie si predkupného práva mesta Košice k nehnuteľnosti podľa predloženého 
návrhu, od spoluvlastníka Róberta Rozenberga, Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 75 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 55 
Prevod pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre manželov Patrika Bujňáka a Máriu 
Bujňákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 55. Je to Prevod pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre 

manželov Bujňákovcov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemku vo vlastníctve mesta Košice, orná pôda podľa predloženého návrhu pre 
Patrika Bujňáka a Máriu Bujňákovú podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 76 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 56 
Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. Kardošša Gabriela z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 56 Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. 

Gabriela Kardošša z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice, pozemkov s výmerou 19 m² a 
s výmerou 30 m² podľa predloženého návrhu, pre pána Kardošša Gabriela podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 77 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 57  
Prevod časti pozemku registra C KN parcela č. 3823, katastrálne územie Nové 
Ťahanovce, na MOTOR - CAR Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
V úvode rokovania stiahnutý z programu zasadnutia MZ. 

- - - 
 
Bod č. 58 
Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 58 je materiál Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová 

Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram 
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 

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

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice - častí pozemkov podľa 
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predloženého návrhu pre MČ Košice - Košická Nová Ves podľa predloženého návrhu.“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 78 - za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 59 
Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Jána Popoviča z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 59 Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre pána 

Popoviča z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak 
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod pozemku - záhrady podľa predloženého návrhu do vlastníctva pána Jána 
Popoviča podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 79 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 60 
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Františka Špičku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 60 Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre pána 

Špičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nikto 
sa nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod pozemku s výmerou 204 m2 záhrady podľa predloženého návrhu do vlastníctva 
pána Františka Špičku podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 80 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
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Bod č. 61 
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Martina Koštiala a Juditu Koštialovú z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 61 Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre manželov Martina 

Koštiala a Juditu Koštialovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto 
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod pozemku s výmerou 115 m², zastavané plochy a nádvoria podľa predloženého 
návrhu do bezpodielového vlastníctva manželov Martina Koštiala a Juditu Koštialovú 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 81 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 62 
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Katarínu Čopákovú, rod. 
Makláriovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 62 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre pani 

Čopákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak 
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu - 
pozemky pre pani Katarínu Čopákovú podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 82 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 63 
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o. 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 63 Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť 

MM Invest Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod nehnuteľností - pozemkov, v katastrálnom území Severné mesto podľa 
predloženého návrhu, pre spoločnosť MM Invest podľa predloženého návrhu.“ 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 83 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 64 
Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť Podnikateľské centrum 
Popradská Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu číslo 64 Prevod pozemkov v k. ú. Stredné 

mesto pre spoločnosť Podnikateľské centrum Popradská Košice, s.r.o. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod nehnuteľností - pozemkov podľa predloženého návrhu, pre spoločnosť 
Podnikateľské centrum Popradská Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 84 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 65 
Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k. ú. Myslava na Angelu Tkáčikovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 65 Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod 

nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Myslava na Angelu 
Tkáčikovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po 

1.) prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice podľa predloženého návrhu 
podielovej spoluvlastníčke pani Angele Tkáčikovej podľa predloženého návrhu 
a schvaľuje po 2.) prevod pozemkov podľa predloženého návrhu na Angelu Tkáčikovú 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 85 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
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Bod č. 66 
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 344 zo dňa 14.12.2015 a zároveň schválenie prevodu 
pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Ing. Júliusa Sárosiho z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
  
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 66 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 344 zo dňa 

14.12.2015 a zároveň schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Sárosiho 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po 1.) ruší 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 344 zo dňa 14.12.2015 a po 2.) 
schvaľuje prevod pozemku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu pre 
pána Júliusa Sárosiho podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 86 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 67 
Návrh na zrušenie uznesení MZ č. 929 zo dňa 27.08.1998 a č. 105 zo dňa 17.05.1999 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 67. Je to Návrh na zrušenie uznesení mestského 

zastupiteľstva č. 929 zo dňa 27.08.1998 a č. 105 zo dňa 17.05.1999. Otváram k tomuto 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo zrušuje po 1.) 

uznesenie MZ číslo 929 zo dňa 27.08.1998 odpredaj nehnuteľnosti podľa predloženého 
návrhu a po 2.) uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 105 zo dňa 
17.05.1999 podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 87 - za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 68 
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 605 zo dňa 15.04 2013 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 68 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 605 zo dňa 

15.04 2013. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu. 

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

uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 605 zo dňa 15.04.2013 predaj pozemku podľa 
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predloženého návrhu.“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 88 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 69 
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Bohumila Andrejka 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 69. Je to Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre pána 

Andrejka. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. 
Poprosím návrhovú komisiu. 

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

predaj pozemku s výmerou 20 m² podľa predloženého návrhu, pre Bohumila Andrejka 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 89 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 70 
Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Bélu Boldizsára 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 70 Prevod pozemku v k. ú. Letná pre pána Boldizsára. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

predaj pozemku s výmerou 18 m² podľa predloženého návrhu pre pána Belu Boldizsára 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 90 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 71 
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Ivana Gajdoša, PhD. 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 71 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. 

Gajdoša. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. 
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Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj pozemkov vo výmere 21 m2 zastavané plochy a nádvoria podľa predloženého 
návrhu pre pána Ivana Gajdoša podľa predloženého návrhu. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 91 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 72 
Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre manželov Hirmanovcov, pani Janoškovú 
a manželov Bargerovcov 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 72 Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre manželov 

Hirmanovcov, pani Janoškovú a manželov Bargerovcov. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po 

a) predaj pozemku vo výmere 18 m² podľa predloženého návrhu pre pána Karola 
Hirmana a Máriu Hirmanovú podľa predloženého návrhu; po b) predaj pozemku 
o výmere 18 m² pre pani Katarínu Janoškovú podľa predloženého návrhu a po c) predaj 
pozemku vo výmere 20 m² pre Ladislava Bargera podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 92 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.   

- - - 
 
Bod č. 73 
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Alžbetu Kepičovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 73 Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre pani Kepičovú. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

predaj pozemku vo výmere 16 m2 zastavané plochy a nádvoria podľa predloženého 
návrhu pre pani Alžbetu Kepičovú.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 93 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  
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- - - 
 
Bod č. 74 
Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Galla centrum s.r.o. pod stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 74 Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre 

Galla centrum s.r.o. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod pozemku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu pre Galla 
centrum podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 94 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 75 
Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Moris Slovakia s.r.o. 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 75 je Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na 

Moris Slovakia s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu na 
spoločnosť Moris Slovakia podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 95 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 76 
Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 265/1 v k. ú. Košické Hámre na Mateja 
Nižníka 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 76 Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 

265/1 v k. ú. Košické Hámre na pána Nižníka. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 
nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - trvalý trávnatý porast, Košické Hámre podľa 
predloženého návrhu na Mateja Nižníka podľa predloženého návrhu.“ 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 96 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 77 
Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa na Michalovskej 
ulici pre Gorilla Gym, športový klub  
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 77 Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy 

v k. ú. Terasa na Michalovskej ulici pre Gorilla Gym, športový klub. Otváram k tomuto 
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
297 m² pre Gorilla Gym podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 97 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 78 
Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné mesto pre spol. Palm Corp s.r.o. 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 78 Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné 

mesto pre spoločnosť Palm Corp s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, zastavaná plochy a nádvoria o výmere 
201 m² podľa predloženého návrhu pre Palm Corp.“ Ďakujem 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 98 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 79 
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu, rod. 
Šipošovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 79 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre manželov 
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Balogovcov. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu pre 
manželov Balogovcov.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 99 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 80 
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. Róberta Leška 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 80. Je to Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. 

Leška. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. 
Poprosím návrhovú komisiu. 

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

prevod časti pozemku podľa predloženého návrhu, s výmerou 9 m2 do vlastníctva pána 
Róberta Leška.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 100 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 81 
Prevod nebytového priestoru pre nájomcu MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. 
Jánošíkova 9, 10 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 81 Prevod nebytového priestoru pre nájomcu 

MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. Jánošíkova 9, 10. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje prevod vlastníctva nebytového priestoru podľa predloženého návrhu pre 
nájomcu MILK-AGRO podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 101 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. 

- - - 
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Bod č. 82  
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. zasadnutia MZ 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 82, je to Správa o mojej činnosti od posledného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. Myslím, že ste ju dostali dnes ráno. Rovno k nej otváram 
rozpravu. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. 

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

vedomie Informáciu primátora mesta Košice o svojej činnosti od XI. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 102 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 83 
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Raši, primátor mesta: Teraz dávam priestor na vaše interpelácie. Pán poslanec Ihnát, nech 

sa páči; pán poslanec Špak. A potom, zároveň, vás samozrejme poprosím, aby ste 
doručili písomné vyhotovenie interpelácii, tak ako hovorí rokovací poriadok. Nech sa 
páči. 

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

základe odpovede na interpeláciu sa mala na Rozvojovej ulici pri daňovom úrade, sa 
malo jednať o dočasné dopravné značenie počas rekonštrukcie cesty, kedy sa, teda, 
rekonštrukcia má začať a keby sa má cesta sprejazdniť. Prosím o upresnenie tejto 
dočasnosti, teda od termínu do termínu. Ďakujem.  
Druhá. Koľko prostriedkov, pre ktoré advokátske kancelárie, či advokátov a na aké 
konkrétne účely boli mestom vynaložené na externé právne služby?  
Tretia interpelácia. Aká konkrétna čiastka bola vynaložená z prostriedkov mesta Košice 
za článok uverejnený v denníku Košice:Dnes dňa 6. 9. 2016? Koľko bolo vynaložených 
za rok 2015 a 2016 doposiaľ finančných prostriedkov pre jednotlivé média? A presne  
v akej výške a účel.  
Štvrtá interpelácia. Aké je plánované využitie budovy elokovaného pracoviska 
Základnej školy Bruselská 18 na Viedenskej ulici na Sídlisku Ťahanovce? Je 
uvažované, aby sa budova, prípadne využila aj z časti na účely zriadenia jazykovej 
školy?  
Piata interpelácia. Bol vlastník príjazdovej cesty smerujúcej k Penziónu SET vyzvaný  
k oprave tejto cesty? A s akým výsledkom?  
Šiesta interpelácia. Ako je riešená nelegálna osada Mašličkovo? Aké opatrenia doposiaľ 
mesto uskutočnilo, aby sa situácia zlepšila, či dokonca vyriešila? Aké opatrenia sú tohto 
čase prijímané v riešení rómskej problematiky? Viem, že 14. sa máme stretnúť na 
Majetkári, čiže aj tu s ľuďmi z magistrátu.  
Siedma interpelácia. V akom stave riešenia je trolejbusová doprava v Košiciach? Počíta 
sa s jej riadnym spustením, tak ako ste to mal vo volebnom programe?  
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Ôsma interpelácia. Boli do doteraz z vynaložených nákladov spoločnosti EEI s.r.o. 
započítané aj informačné a reklamné letáky? A prihliada mesto na takýto náklad? V 
akej výške doposiaľ? Bolo naozaj vybudovaných len 22 parkovacích miest, ako to bolo 
prezentované na komisii dopravy?  
Deviata interpelácia. Ak bude podpísané uznesenie na základe ktorého sa problematika 
tzv. Ťahanovského lesa bude riešiť cestou mediátora, kto bude mediátorom? Kto bude 
znášať náklady? A kto bude zastupovať mesto a kto cirkev? Požiadam o predloženie 
písomného vyhlásenia cirkvi, že nebudú nakladať s lesom, tak, ako to prehlásil pán 
doktor Lenárt.  
Desiata interpelácia. Ako chce mesto Košice prostredníctvom mestského podniku – 
Správy mestskej zelene zabrániť množeniu hlodavcov a ohrozovaniu občanov Sídliska 
Ťahanovce. Potkany obťažujú ľudí oddychujúcich v parkoch a dokonca pri vchodoch 
obytných domov. Správa mestskej zelene hovorí, že jednoznačne ich prikrmujú naši 
obyvatelia, ako tie hlodavce. Žiadam o riešenie! Naozaj. Ide o obťažovanie občanov. 
Ďakujem pekne, všetko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel by som vás poprosiť, pán primátor, mám tu 

10 interpelácií. Trvalo by mi to čistého času asi 15 minút, či to stačí mailom poslať 
kolegyniam?  

 
p. Raši, primátor mesta: Ja veľmi ocením, keď to bude mailom písané. My to akceptujeme, 

samozrejme. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, nebudem to čítať, odovzdám to kolegyniam a oni už to 

spracujú. 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Považujte to za oficiálne podané. Ďakujem pekne pán 

poslanec. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči  
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. Ja to tiež nebudem čítať. Mám tu interpeláciu vo veci 

definitívneho ukončenia osvetlenia Dómu svätej Alžbety. Odovzdám ju tak isto 
organizačnému odboru. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram bod Interpelácie. 

- - - 
 
Bod č. 84 
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Raši, primátor mesta: A teraz dávam priestor, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci 

na vaše dopyty. Bod č. 84. Pán poslanec Ihnát nech sa páči, môžete hovoriť. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Tieto dopyty budú smerované na 

mestský podnik - Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Boli už niektoré pracovnoprávne 
spory ukončené prebiehajúce so spoločnosťou Bytový podnik mesta Košice? Ak áno,  
s akým výsledkom? Boli nejaké prostriedky vyplácané? Ak áno, v akej výške a na aký 
účel? A najmä právny titul?!  
Druhý dopyt. Koľko prostriedkov bolo v roku 2016 doposiaľ externým právnym 
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zástupcom vyplatených? Komu konkrétne a za aké konkrétne prípady? Dôvod, výška.  
V Bytovom podniku mesta Košice.  
Tretia: Kto vykonával doposiaľ upratovacie práce a čistiace práce areálu Bytového 
podniku mesta Košice na Južnom nábreží 13, Košice, v roku 2015 a 2016? A v akej 
výške boli prípadne vynaložené prostriedky?  
Štvrtý. Aké náklady boli z Bytového podniku mesta Košice z prostriedkov za rok 2016 
vynaložené pre motorové vozidlo Škoda Octavia, čierna farba, KE 659HD? T. j. 
pohonné hmoty, opatrenia, servis a teda celý komplex. Koľko vynaložil z toho užívateľ 
tohto vozidla? Koľko bolo najazdených kilometrov za jednotlivé mesiace, za rok 2016 
doposiaľ? Bola dcéra zamestnankyne Bytového podniku mesta Košice, pani Sedlákovej, 
prijatá do pracovného pomeru na pozíciu referenta cez výberové konanie? Kedy toto 
prebehlo? Koľko nových zamestnancov bolo do pracovného pomeru prijatých v roku 
2016? Na aké pracovné pozície a s koľkými bol ukončený pracovný pomer? Kedy bude 
obsadené uprázdnené miesto technického riaditeľa, keďže už skoro rok je uprázdnené  
a zastupuje tieto kompetencie zamestnanec bez vysokoškolského vzdelania? Či 
nezvažuje Bytový podnik mesta Košice toto miesto zrušiť? Ako je vedená dochádzka 
riaditeľov v Bytovom podniku mesta Košice? Na základe čoho a kým bola daná 
výnimka, že nepoužívajú označovacie zariadenia? Ako sú zamestnanci poučení  
o používaní označovacieho zariadenia? Podpisujú nejaký právny dokument?  
Posledný. Ako sú využívané tzv. „nórske fondy“? Ako budú konkrétne využité  
v Košiciach smerované na Mestské lesy? Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram Dopyty poslancov mestského zastupiteľstva. 

- - - 
 
Bod č. 85 
Rôzne 
 
p. Raši, primátor mesta: Otváram bod Rôzne. Pán poslanec Grega, nech sa páči. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Ja by som sa len chcel opýtať, na poslednom zastupiteľstve, keď bol 

ten rozpočet, som hovoril o možnosti preklasifikovania 26 tis. eur z bežných výdavkov 
na prevádzku materských škôl, na kapitálové výdavky. Bolo povedané, že je to  
v kompetencii primátora, že sa tam urobí. 15. júna sme aj poslali takýto list a zatiaľ 
nemám, teda, odpoveď nemám, či to je. Priznám sa, že som tu prišiel priamo  
z dovolenky, tak som nebol v úrade, ale pokiaľ som bol, mi povedali, že to ešte 
nemáme. Takže, v akom stave to je? 

 
p. Raši, primátor mesta: V dobrom stave, pán starosta. Tak, jak sme sa dohodli. Je to len 

presun prostriedkov v rámci rozpočtu. Čiže pokiaľ tam nie je žiaden iný problém, tak to, 
možno, je to aj podpísané. Poprosím pani vedúcu školstva, aby to potom zistila  
v priebehu zajtrajška. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, v rámci rôzneho by 

som chcel upozorniť na skutočnosť, že ak dobre sledujem, tak minimálne na polovici 
hlasovaní nebol pán poslanec Gibóda. Ten pán poslanec Gibóda, ktorý pred niekoľkými 
zastupiteľstvami upozornil, že poslanci, niektorí, odišli svojvoľne a naše rokovanie bolo 
uznášania neschopné. Čiže, pripadá mi to asi tak, ako: „Zlodej kričí ,chyťte zlodeja!“ 
Pán poslanec Gibóda nás veľmi rád a veľmi často poučuje, ale myslím si, že jeho 
dochádzka, respektíve disciplína je tam, kde je. A čo sa týka, ľutujem, že som nestihol  
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v rámci dopytov dať aj ja jeden dopyt na bytový podnik. Veľmi rád by som vedel od 
pána riaditeľa, či v čase, keď pán Ihnát bol prijatý do bytového podniku, či to bolo na 
základe výberového konania alebo ak nie, či pán poslanec Ihnát sa transparentne toho 
miesta vzdal? Ďakujem pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, oznamujem týmto, že nie som 

členom strany Sieť. A chcem sa opýtať, či to mám dať aj písomne? 
 
p. Raši, primátor mesta: Je to dobré, či zlé? 
 
p. Špak, poslanec MZ: Neviem, môžete to hodnotiť ako chcete, ja to oznamujem.  
 
p. Raši, primátor mesta: Iba keby ste vystupovali z klubu. Čiže pre nás je podstatné, že ste 

členom Pravého poslaneckého klubu. Čiže pokiaľ nevystupujete z klubu, tak... Oznámte 
nám to písomne, ale myslím si, že to nie je pre nás podstatná informácia.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre. Lebo som videl dnes na tom, na tej výzve k mimoriadnemu, že 

tam bolo v zátvorke Sieť. Tak ten, kto ju písal, tak asi nemá informáciu. Ďakujem.  
 
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec, teraz je bod Rôzne, takže sa tu 

nedá reagovať s faktickými, tak sa pán poslanec Polaček prihláste normálne do bodu 
Rôzne. Pán poslanec Sitkár.  

 
p. Sitkár, poslanec MZ: Ďakujem. Ja po posledných udalostiach a po prepadoch, ktoré boli, 

tak mi nedá nepoprosiť mesto, keďže potrebujeme na Luníku VIII dve kamery, jednu 
sme sa rozhodli vyčleniť z nášho rozpočtu mestskej časti a chcel by som veľmi pekne 
poprosiť mesto, pri príprave rozpočtu na budúci rok, aby to bolo zakomponované. Či by 
mi nedali alebo nie mne, ale na Luník VIII peniaze na jednu kameru? Pretože naozaj je 
to tam, si myslím, potrebné. Ďakujem pekne.   

 
p. Raši, primátor mesta: Určite áno, pán poslanec. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, toho 14-teho máme 

stretnutie na Majetkári, takže fakt, verím tomu a by som žiadal o tú súčinnosťou mesta, 
aby sme ten Majetkár konečne vypratali a jednoducho dali to do úplného poriadku  
z hľadiska toho, že nám potkany chodia rovno po sídlisku. Páni, ktorí tu sedia zo 
Sídliska Ťahanovce, napríklad kývu hlavou, ako, no ja nechápem prečo? Keď mi dneska 
dáma pošle, ako, že jej skoro objedá nohu potkan. Poprosím vás, veľmi pekne, cez 
Správu mestskej zelene, aby sme to Sídlisko Ťahanovce nejakým spôsobom 
deratizovali. Ono je deratizované, ale to nepostačuje. Tak nájsť nejaké riešenie. Tie 
hlodavce sa rozmnožujú a jednoducho občania sa sťažujú. To je tá ďalšia vec. A ďalšia 
vec by ma zaujímala ešte, pán primátor, potom, že s koľkými denníkmi alebo takto, má 
mesto uzatvorené tie zmluvy na PR akcie? Napríklad tak, jak bola prezentovaná na 
facebooku jedna z týchto zmlúv? A to ma bude zaujímať, že s ktorými denníkmi to je aj 
vlastne aj predmetom interpelácie, to mesto Košice, aj vy osobne, máte uzatvorenú 
zmluvu? Ja neviem, či tie peniaze sú verejné? Ako, keď sú to vaše peniaze a idú  
z vašich zdrojov, tak je to všetko v poriadku, ale keď z verejných zdrojov, tak ja si 
myslím, že jednoznačne máme právo vedieť, že na aké akcie to ide. Ďakujem.  
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, už ste sa to pýtali v interpeláciách a všetky zmluvy, 

objednávky aj súťaže, sú zverejnené na internete mesta. Tak predpokladám, že máte 
prehľad o tom. Ale napriek tomu vám to zopakujeme v písomnej odpovedi. A žiadne 
PR akcie nemáme. Máme zazmluvnenú informovanosť mesta Košice, ktorá tu bola 
vytýkaná, že je nedostatočná. A čo sa týka Majetkáru, poradíme sa, samozrejme  
s vedením mestskej časti, či má taký istý názor. Lebo niekedy sa stane, že prezentujete 
názor obyvateľov a mestská časť si myslí niečo iné. Čiže aj na Majetkár sa spýtame 
mestskej časti. Pán poslanec Polaček. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Viete kolegovia, čo mi chýba v našom rokovacom 

poriadku? Bod, kde by sme mohli takto normálne rokovať. Pretože v bode Rôzne máme 
rozprávať o kultúrnych akciách a ja sa čudujem pánovi primátorovi, že nás nechal takto 
pekne sa vyrozprávať a preto by som rád využil slovo a skúsme sa zamyslieť nad tým, 
či by sme túto drobnosť nezmenili a nevyriešili? Pretože naozaj, poslanec keby chcel 
niekde voľne rozprávať, nemá kde. To je jedna vec. A zároveň aj možno nájsť priestor, 
napríklad v Banskej Bystrici je veľmi pekný bod, ktorý majú v rokovacom poriadku. 
Volá sa to „slovo pre občana“. Trvá to 30 minút. Občania sa vedia, je na to presne 
protokol, ako to majú urobiť, vedia prísť, vystúpia na 3 minúty kto sa prihlási dopredu, 
je v poradovníku, odíde. Ja si myslím, že nám chýba v našom rokovacom poriadku aj 
niečo také, aby ľudia mohli aj voľne prísť. Možno nám aj ponadávať, ale to je náš údel.  
Čiže skúsme uvažovať o tom, že by sme minimálne túto drobnosť, v bode Rôzne, 
vyriešili nejakým elegantným spôsobom. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin kultúrne akcie, ináč vám 

musím vziať slovo, lebo opäť ma správne upozornil pán poslanec Polaček. Dobre, pán 
starosta poviete mi to potom, keď sa dá. Dobre? 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Kto my vysvetlí ten nápad parkovanie v „P-ečku“? Ako vysvetlíte 

8-ročné mu decku to, čo dávate za stierače?!  
 
p. Raši, primátor mesta: No, lebo sú to hulváti. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Kto to robil tieto veci? To ste vy, ako poslanec alebo kto to robil?! 

Päť aktivistov?! Tých trollov internetových?! „Parkovanie v „P-ečku“, vysvetlíte 
deťom? Fuj! 

 
p. Raši, primátor mesta: Áno. Je to hanba. A je to poslanec Národnej rady. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: ...tak mi to vysvetlite. Ja zoberiem vás do materskej školy, do 

základnej školy. Vysvetlite mi to! 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gaj, nech sa páči. Marián, 

hovor prosím ťa. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som vás naozaj chcel pozvať na kultúrnu akciu. 

Je to Rally Anička, v sobotu 18.9.Takže, nech sa páči. A o týždeň na to, 24.9. 
Olympijské hry na Alpinke a 25.9. Bankovský kopec, veteránska súťaž. Nech sa páči. 
Ďakujem. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram bod Rôzne. Ďakujem aj v bode Rôzne za 
všetky nápady, ktoré ste dali. 

- - - 
 
Záver zasadnutia 
 

Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program zasadnutia sa vyčerpal. 
Poďakoval sa všetkým poslancom za ich aktivitu a účasť na rokovaní.  

Vyhlásil XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Pavol Lazúr                 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice                    primátor mesta Košice 
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ulici pre Gorilla Gym, športový klub 
116 Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné mesto pre spol. Palm Corp s.r.o. 
116 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Petra Baloga a manželku Štefániu, rod. 

Šipošovú 
117 Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. Róberta Leška 
117 Prevod nebytového priestoru pre nájomcu MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. 

Jánošíkova 9, 10 
118 Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. zasadnutia MZ 
118 Interpelácie poslancov MZ 
119 Dopyty poslancov MZ 
120 Rôzne 
123 Záver zasadnutia 
 


