
1 

 

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

zo dňa 4. apríla 2022 
 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, formou online rokovania. 

- - - 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia otváram 

XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. 
Do tejto chvíle nebol nik ospravedlnený, čiže prosím ak ste tak teraz neurobili prosím 
prezentujete sa. Ospravedlnená bola pani poslankyňa Adamčíková. Konštatujem, že 
bolo prezentovaných 26 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a 
sme teda uznášania schopní. 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešného mimoriadneho zasadnutia ste 
dostali v pozvánke.  

- - - 
 
Voľba návrhovej komisie 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, predsedovia poslaneckých 

klubov navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, a to pána poslanca Bernarda 
Berbericha, Jozefa Filipka a pána poslanca Schwarcza. Má niekto pripomienky k týmto 
nomináciám alebo nejaký iný návrh? Nech sa páči otváram rozpravu, ak nie ďakujem 
pekne, dávam hlasovať o tom, aby zástupcovia návrhovej komisie pracovali v zložení 
Bernard Berberich, Jozef Filipko a Róbert Schwarcz, nech sa páči prosím hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 1 - za: 27 + 4 (p. Seman, Lipták, Hlinka, Ihnát), proti: 0, zdržali sa: 0 
  
p. Polaček, primátor mesta: Prosím kolegov poslancov, aby sa skúsili prihlásiť štandardne 

elektronicky. 
 
p. Seman, poslanec MZ: Poprosím pán primátor, ja som bol tiež „za“. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím všetkých poslancov, aby mali aktivované všetky programy 

ako MS TEAMS pri videu a zvuku, tak aj program na hlasovanie kvôli hlasovaniu kvôli 
prezentácii a ďalším záležitostiam ak ste tak neurobili prosím otvorte aj sekundárny 
program, aby sme vás videli v systéme hlasovania. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Najprv by ste mali skontrolovať technicky, či sú všetci pripojení, ak 

nie, tak im len povedať ako sa majú pripojiť a potom by sa malo začať zastupiteľstvo, to 
je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem vám, že na XXIX. zasadnutí MZ bude návrhová 

komisia pracovať v zložení: pán poslanec Bernard Berberich, Róbert Schwarcz a Jozef 
Filipko. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy jednotlivým bodom 
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programu rokovania zasielali elektronicky, ako príloha do chatu návrhovej komisii v 
rámci programu Microsoft Teams po ústnej informácii poslancov. Prosím ešte raz sa 
všetci prezentujte, kolegovia, ktorí si neaktivovali systém na hlasovanie prosím urobte 
tak. Ešte pán poslanec Andrejčák vidím, že je prihlásený a sa neprezentoval. Ďakujem 
pekne, prezentovaných je 28 poslancov.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Bernard Berberich a Ing. Jozef Filipko 

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

v pozvánke, na schválenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
Nech sa páči, prosím hlasujeme o programe ako bol uvedený v pozvánke. 

 
Hlasovanie č. 2 -  za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 1 
Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním príspevku osobám, 
ktoré poskytujú ubytovanie niektorým cudzincom 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci pod bodom číslo 1 

predkladám Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním 
príspevku osobám, ktoré poskytujú ubytovanie niektorým cudzincom. K materiálu 
otváram rozpravu. O materiáli per rollam hlasovala Rada starostov, ktorá tento materiál 
odporučila schváliť a takisto pred polhodinou bola aj mestská rada, ktorá takisto 
schválila tento materiál a odporučila prerokovať a schváliť mestskému zastupiteľstvu. 
Nech sa páči otváram rozpravu. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne, dobrý deň. Chcem len jednu vec, že potvrdilo sa 

práve to, že tie mestské časti v zmysle toho zákona Lex Ukrajina musia mať právny titul 
na to, aby to mohli robiť. Mestské časti podľa môjho názoru sa tomu nebránia, ani my 
ako MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce sa nebránime, pomôžeme a samozrejme ako aj 
mestu pomôže a pomôžeme aj tým občanom, ktorí prenajímajú tie byty, ale musí tu byť 
právny titul. To som práve písal, odpoveď som vtedy nedostal vôbec žiadnu, a preto 
som sa aj zdržal na Rade starostov, aby bolo jasné prečo, že jednoducho ten právny titul 
tam chýbal. Preto dnes otvárame štatút a tým pádom ten právny titul môže byť, ak sa 
schváli, tak môže byť. To je všetko, čo som chcel povedať a som veľmi rád, že sa otvára 
štatút, lebo to je taká prvá by som povedal taká prvá lastovička a aj možným potom 
otvoreniu kompetencií mestských častí. Tak som veľmi rád a  prajem, aby to prešlo 
naozaj, jednoducho ten štatút, aby bol otvorený, čo najčastejšie. To je všetko, ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň prajem všetkým. Mestská rada, 
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chcel by som sa opýtať koľko starostov sa zúčastnilo rokovania mestskej rady, lebo pán 
Karabin prezentoval, že bolo dosť málo poslancov, keďže pozvánka došla 23:07 deň 
predtým, čo je dosť nezvyčajné, pardon z Rady starostov. A mestská rada takisto, na 36 
som sa prihlásil už bolo po všetkom. Pričom tu sme čakali celkom dlho na 
zastupiteľstvo, čiže v podstate za celkom divných okolností sa to schválilo. Za seba 
chcem povedať, že ja budem hlasovať proti, nesúhlasím s tým, aby táto kompetencia 
prešla na mestské časti. Máme veľmi zlú skúsenosť s testovaním keby sme urobili gro 
práce, doteraz nemáme vyplatené všetky veci a tú spoluprácu so štátom a mestom ja 
nevidím ideálnu aj keď viacerí so mnou nebudú súhlasiť. Čiže na základe tých 
skúseností myslím si, že by to malo robiť mesto, mesto má dostatočný aparát boli 
schválené financie na tieto účely plus štát deklaruje, že preplatí všetky tieto aktivity, 
čiže myslím si, že lepšie to technicky zvládne v tomto prípade mesto a zároveň máme 
vykreovanú aj komisiu pre kompetencie, ktorej predsedom je pán poslanec a starosta 
Vrchota ak sa nemýlim. Prešiel tento materiál touto komisiou ak teda otvárame a 
meníme kompetencie? A druhá otázka je, prečo teda tu nie je návrh mestských častí na 
to, aby prebrali niektoré kompetencie, o ktorých tu 3 a pol roka rozprávame. Ďakujem 
veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Dobrý deň prajem všetkým, pán primátor vy asi viete, že na 

utorkovej Rade starostov do 14:23 návrh neprešiel. Rada starostov bolo jedno veľké 
divadlo, o 14:23 bolo vraj druhé hlasovanie alebo návrh na druhé hlasovanie, ktoré bolo 
potom v stredu per rollam 2-krát o tom istom. Rád by som, aby ste nám poslali záznam 
z Rady starostov. Môj názor je, že bolo hlasovanie nezákonné, program nebol dodržaný, 
takisto žiaden rokovací poriadok. Celé 3 a pol roka je to také neorganizované divadlo na 
tej Rade starostov, takže poprosím hlasovanie druhýkrát per rollam bolo podľa poriadku 
Rady starostov nezákonné. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasovanie Rady starostov bolo schválené starostami, kde si 

dohodli pravidlá, vyhodnotenie a samotné hlasovanie bolo úspešné. Nech sa páči pani 
poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ:  Dobré ránko kolegovia, dobré ráno pán primátor, ja som 

svoj názor vlastne ako starostka mestskej časti prezentovala aj na Rade starostov, čiže v 
rámci MČ Košice - Nad jazerom sme v podstate ochotný prevziať túto kompetenciu 
a v podstate celý tento proces vlastne zastrešiť, čiže  chcem poprosiť aj poslancov za 
MČ Nad jazerom mestských poslancov, aby vlastne tento návrh podporili. Zvládli sme 
myslím si, že aj horšie veci, ako bolo to testovanie keď sme vlastne nemali finančné 
krytie štátom nič negarantované, išli sme do toho. Myslím si, že štát prezentuje, že to 
bude finančne kryť a finančné prostriedky mestskej časti budú poukazovať tým 
prenajímateľom až po pripísaní na účet, čiže nejakého veľkého strašiaka tu momentálne 
nevidím len vlastne to procesné hľadisko, čiže áno treba tu vyčleniť pracovníka, ktorý 
to bude mať na starosti. My túto agendu vieme zastrešiť, toľko z mojej strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát má faktickú na pani 

poslankyňu Kovačevičovú. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, v poriadku. Ja len Lenke Kovačevičovej 

chcem vysvetliť jednu vec, že nezúčastnil som sa Rady starostov, lebo som mal fakt 
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dôležité rokovania iného charakteru, tak sa zúčastnila pani Zemková, ona bola prítomná 
takže nie všetci starostovia môžu hneď okamžite zareagovať na veci, to je tá prvá vec, 
a druhá vec treba zdôrazniť ešte raz, že zákon Lex Ukrajina hovorí o obci, obec je 
v tomto prípade mesto, dnes sedíme kvôli tomu, aby sme to rozbili a jednoducho, aby 
sme tú kompetenciu získali. Pripájam sa k pánovi Lörincovi plnou mierou, čo povedal 
prečo sa tu vôbec nebavíme o kompetenciách. Napr. keď je otvorený štatút mesta, ľudia 
to počujú, čiže vlastne som jeden z tých starostov a mestských poslancov, ktorí to mali 
vo volebnom programe a jednoducho za túto vec bude bojovať ďalej, pán Vrchota to 
počuje ja verím tomu, že áno, lebo povedal, že sa stretneme o chvíľku a budeme baviť o 
prvej kompetencii a to je daň za psa, ja sa veľmi teším. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja by som chcel ešte jednu vec pripomenúť, 

možno stále nie je zodpovedaná, mesto Košice nemá prístup do evidencie obyvateľstva, 
tzn. do REGOB-u. REGOB je rozšírený v tejto chvíli o aplikáciu cudzineckej polície, 
tzn. práve mestské časti budú môcť vykonávať aj zmeny, resp. dopísať ten pobyt toho 
cudzinca v tomto systéme. Mesto Košice sa niekoľko rokov, nielen ja, ale aj moji 
predchodcovia usilovali o to, aby mesto malo prístup do evidencie obyvateľstva, žiaľ 
nie je možné i napriek mnohým prísľubom to nastaviť tak, aby mesto malo možnosť 
REGOB používať, takže to je hendikep, ktorý mesto nedokáže vyriešiť v tejto chvíli. 
Nech sa páči s faktickou ani poslankyňa Iľaščíková. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len by som sa chcela opýtať, 

či odpoviete na otázky pána Lörinca, lebo aj mňa by zaujímali odpovede na tieto otázky, 
ktoré padli, že to je moja faktická, čiže poprosila by som odpoveď na tie otázky ešte 
pred hlasovaním.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Mestská rada zasadala pred trištvrte hodinou, bolo tam osem 

členov, bola riadna. Hlasovanie prešlo, 8 členov bolo „za“ z 8-mich. Čo sa týka Rady 
starostov „za“ bolo 15, „proti“ bol 1, „zdržal sa“ 1, „nehlasovalo“ 5. Návrh uznesenia 
bol schválený, čo sa týka Rady starostov. Pán poslanec Balčík, nech sa páči. 

 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia 

ja by som sa k tomu chcel vyjadriť v takomto znení, že my v tejto chvíli prejednávame 
bod programu zmena Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním príspevku 
osobám, ktoré poskytujú ubytovanie niektorým cudzincom, akože ja chápem kolegov, 
čo sa týka tých kompetencií, že bola zriadená komisia a hlavne starostov veľkých 
mestských častí, ale akože proste tie kompetencie nesúvisia s týmto bodom 
programu, nie sú predmetom tohto rokovania a nič nebráni starostom, aby si tieto veci 
prekonzultovali na tej odbornej komisii a nejakým spôsobom zaujali k tomu stanovisko 
a následne predložili návrh na zmenu štatútu aj do zastupiteľstva. To je jedna vec, čo 
som chcel povedať, druhá vec čo chcem povedať je to, že mali by sme sa k tomu 
postaviť tak vecne. Proste ja to vidím tak, že my vlastne touto zmenou štatútu vlastne 
zlegalizujeme ten právny stav, aby tú činnosť mohli vykonávať mestské časti, aby mohli 
byť teda považované v zmysle toho zákona Lex Ukrajina za obec a za ďalšie ja akože 
vidím prínos vlastne pomoc tým obyvateľom, ktorí žijú v jednotlivých mestských 
častiach, ktorí túto pomoc potrebujú v tom zmysle, že budú mať bližšie na miestne 
úrady ako na magistrát a predsa starostovia v mestských častiach majú lepší prehľad, 
lepšie poznajú terén, vedia lepšie vyhodnotiť situáciu, poznajú lepšie tie miestne 
pomery, ktoré v mestskej časti fungujú, takže akože z tohto pohľadu ja budem určite 
hlasovať za, pretože v prvom rade neberiem ako nejaké politikárčenie, ale ako pomoc 
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tým obyvateľom, ktorí poskytujú to ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny v jednotlivých 
mestských častiach. Takže toľko na teraz, ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát a pán poslanec Petrovčik 

majú faktickú na pána poslanca Balčíka, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja budem reagovať na pána poslanca Balčíka, pán 

kolega máš plnú pravdu, čo si hovoril vlastne, že tie kompetencie a tak ďalej, nie sú 
predmetom dnešného rokovania ja vlastne v tejto veci mám jasno, čiže budem hlasovať 
„za“, ale tak blízko k otvoreniu štatútu sme ešte v živote a v histórii neboli ako sme 
dnes, čiže to je len náznak aj vedeniu mesta, že konečne sa blížime k tomu, že keď sa dá 
otvoriť štatút teraz narýchlo za 5 minút 12 sa dá otvoriť, tak jednoducho očakávame, že 
aj po tejto komisii, ktorú vedie pán Vrchota náš kolega a môj kolega starosta otvoríme 
konečne prvú kompetenciu daň za psa, očakávam to naozaj, že sa jednoducho v tejto 
veci pohneme. Nechcem počúvať od Špaka a iných, že jednoducho Ihnát v tejto veci 
nekoná aj keď to mal vo svojom volebnom programe, jednoducho konať budem 
a budem na to tlačiť, to je všetko ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Petrovčik na pána poslanca 

Balčíka.  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor, pozdravujem 

kolegyne poslankyne a poslancov, chcel by som na pána kolegu poslanca starostu 
Balčíka reagovať a nepriamo aj na predrečníka pána poslanca starostu Ihnáta. Áno, 
pokiaľ viem my sme už zasadali niekoľkokrát sme vytvorili aj komisiu na riešenie 
týchto kompetencií, x-krát sme žiadali vedenie mesta, aby sa začalo s nami o tom 
rozprávať, neviem ja mám informácie, že nebol záujem zo strany mesta. Boli rôzne 
tomu kladené prekážky, chcel by som poprosiť prípadne kolegu Vrchotu nech sa k tomu 
vyjadrí, ako to vlastne je, v akej je to fáze, v čom  bol doteraz problém, lebo vážne 3 a 
pol roka my starostovia hlavne veľkých mestských častí žiadame o nejaké kompetencie, 
žiadame rôznymi spôsobmi už aj komisia sa založila a stále sa nič nedeje a zrazu tu keď 
je problém, zrazu treba niečo rýchlo riešiť pre mesto...  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, minúta vaša prešla, ja by som 

všetkých chcel poprosiť upozorniť tuná sa jedná o návrh na zmenu Štatútu mesta Košice 
v súvislosti s poskytovaním príspevku osobám, ktoré poskytujú ubytovanie niektorým 
cudzincom. Chcem vás len požiadať v utorok minulého týždňa teda v utorok parlament 
tento zákon schválil štvrtok alebo stredu večer ho podpísala pani prezidentka štvrtok 
vyšiel v zbierke zákona a od piatku 1. apríla je platný jednoducho toto sa nedalo 
urýchliť, pretože toto je najmožnejší najrýchlejší termín ako sme mohli vôbec 
zareagovať na zmenu zákona, prosím v súvislosti s termínmi vnímajme celé toto 
mestské zastupiteľstvo. Pán poslanec Jakubov máte slovo. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, panie poslankyne, 

páni poslanci, áno toto je mimoriadna situácia a myslím si, že celá príprava 
zastupiteľstva prebehla síce v neštandardne krátkom čase, ale štandardne dostali sme 
materiály, dostali sme aj vyjadrenie príslušného ministerstva vnútra ak sa nemýlim 
k tomu, že tento prechod by mal byť z mesta na mestské časti, resp. kompetencia. Ďalej 
dostali sme včas od príslušného pracoviska na magistráte akou formou sa vieme 
pripojiť, čiže ak boli na začiatku nejaké pripomienky ako sa pripojiť, resp. ako sa 
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pripojiť k hlasovaniu pani poslankyne a páni poslanci mali sme na piatok, sobotu, 
nedeľu je potrebné čítať maily, keď niekto má s tým problém máme telefónne čísla 
príslušných pracovníkov, a keď sa vedia prihlásiť seniori ako napr. pán Rovinský, 
Hlinka, Jakubov nemyslím si, žeby mali mať mladší problém, keď my už dokážeme 
ovládať tento počítač, ale nie to som chcel hovoriť. Pán primátor trošku ma vyrušuje 
stanovisko Rady starostov neviem, či bol na toto zastupiteľstvo pozvaný aj predseda 
Rady starostov, pretože nie je poslancom MZ, možno by vedel objasniť niektorú 
situáciu, pretože chceme momentálne z mesta určité kompetencie dať k dispozícii alebo 
do výkonu príslušným mestským častiam a počúvame tu, že niektorí starostovia sa tomu 
vehementne bránia, čiže trošku budú asi viacerí poslanci na rozpakoch ako by to malo 
prebehnúť a pokiaľ pán Ihnát bude hlasovať za, ale má pripomienky, tak nech vysvetlí 
ak bude hlasovať za, čiže môže mať pripomienky ale mohol na konci povedať, okej, ale 
napriek tomu budem hlasovať za, lebo trošku na rozpakoch, či teraz je proti tomu alebo 
za to a aj ďalší páni poslanci, ktorí sú v súčasnosti aj starostami mestských častí, takže 
asi by bolo potrebné vyslovene uviesť na pravú mieru, aby sme vedeli ako máme 
hlasovať. Samozrejme je to mimoriadna situácia, áno tá príprava bola rýchla, ale vďaka 
aj vedeniu mesta je v poriadku. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, skúsim teda ešte raz, čo sa týka Rady starostov 

prečítať znenie samotného uznesenia a ako to celé prebehlo. Dvadsiate ôsme rokovanie 
Rady starostov v Košiciach zo dňa 29. marca 2022, hlasovanie per rollam, uznesenie 
číslo 73 - Lex Ukrajina - Príspevok na ubytovanie odídencov v dočasnom útočisku a 
diskusia k plánovanému koordinovaniu financovania. Rada starostov v Košiciach v 
súvislosti s balíkmi zákonov Lex Ukrajina zo dňa 16.03.2022 v znení neskorších 
predpisov schvaľuje, že mestská časť ako oprávnená osoba na poskytnutie príspevku po 
a) kontroluje nárok na poskytnutie príspevku, po b) zasiela ministerstvu prehľad o 
platených príspevkov do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje, pod c) mestská časť vypláca 
príspevok oprávneným osobám do 5 dní od prijatia poukázanej sumy. Hlasovanie: „za“ 
15, „proti“ 1, „zdržal sa“ 1, „nehlasovali“ 5. Uznesenie bolo schválené, to je samotný 
výpis z uznesenia. Pán Nigut zároveň bol pozvaný, dostal pozvánku tak ako všetci 
starostovia. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, faktická na pána poslanca Jakubova. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na Jána Jakubova, pán kolega vysvetlím. 

Čo sa týka toho pán primátor práve teraz povedal, že mestská časť pritom hlasovaní je 
oprávnená, nie je to pravda v tom čase, prítomnom čase oprávnenou nebola a takisto 
som sa zdržal hlasovania pri per rollam s tým, že som dal poznámku, pani Valigurská 
dostala poznámku a jednoducho ja som tú právnu poznámku očakával odpoveď, ktorú 
som do dnešného dňa neobdržal. Tým pádom akože mesto zvolalo mestské 
zastupiteľstvo a otvára štatút tak získavame vlastne ten titul na to, aby sme boli 
oprávnenými tieto peniaze prijať a zároveň aj vyplácať ľuďom, ktorí prenajímajú tieto 
byty Ukrajincom. Toto je fajn čiže, v tomto smere a ďalej pripájam sa k pánovi 
primátorovi v tom, že vlastne nemá k dispozícii REGOB, takže vlastne aj z tohto 
dôvodu súhlasím s tým vlastne, že mestská časť tých Ukrajincov tu nemá strašne veľa 
zase, aby sa tu úplne zložila, takže vlastne vieme pomôcť v tejto veci a takisto je to 
zvláštna situácia ako si ty pán kolega Jakubov povedal, takže treba pomôcť mestu je to 
prvá kompetencia taká lastovička, ktorá by bola schválená a ja verím tomu, že ostane po 
tom aj pri otvorení štatútu iných kompetencií ako som povedal daň za psa napr. taká 
prvá a pán Vrchota...  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, len malá faktická i vy ale aj 
v kópii ostatní členovia MZ dostali vyjadrenie, na ktoré ste aj vy reagovali v rámci 
svojho hlasovania per rollam, tzn. je tam vyjadrenie ministerstva je tam odôvodnenie je 
tam odôvodnenie pána Takáča, ktorý zastupoval právne oddelenie, vyjadril sa k vašej 
námietke a k nemu bola priložená aj komunikácia so samotným ministerstvom, čiže tú 
odpoveď ste dostali, niekde v maili ju budete mať ak sa nemýlim v piatok. Pán poslanec 
Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, dobre v poriadku, ale sme tu dnes 

a práve, že potvrdilo sa to, čo sa písalo a potvrdilo sa to, že je potrebné otvoriť štatút a 
získať ten právny titul tej mestskej časti na to, aby mohla túto kompetenciu vykonávať, 
to je všetko, hlasujem za som povedal nemám problém, dobre. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karaffa má procedurálny návrh. 

Nech sa páči.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, mám taký dojem, že sa nejako 

cyklíme, tých kompetencií je samozrejme viacej, ale toto nie je momentálne predmetom 
rokovania, aby sme to nejakým spôsobom urýchlili tým, že máme ten jeden bod a vieme 
asi o čo ide všetci nie asi, ale určite, tak procedurálny návrh znie ukončiť rozpravu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 3 -  za: 21, proti: 6, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, tzn. rozprava je uzavretá. V rozprave 

budú pokračovať tí, ktorí boli prihlásení, tzn. nech sa páči pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, dobré ráno všetkým. V mojom  

príspevku chcem povedať viacero vecí. Jedna vec sa týka Rady starostov ako tu 
možnože niektorí kolegovia poslanci zmienili boli tam v podstate ako keby 2 
hlasovania. V rámci právnej čistoty je potrebné sa vysporiadať, že jedna vec teda, či to 
bolo to stretnutie, ktoré sme mali online, kde sa hlasovalo o nejakom uznesení 
respektíve po tomto bolo nahradené hlasovaním per rollam. Druhá vec je tá, že aj tak o 
zmene štatútu prípadnej bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Ďalšia otázka nie je 
vyjasnená právna je, či sa naozaj nejedná o prenesený výkon štátnej správy, hoci to nie 
je úplne explicitne uvedené v zákone o azyle, tak túto kompetenciu by mala vykonávať 
obec, ale je to vlastne platené celé z Ministerstva vnútra a na základe zákona, čiže toto 
je ďalšia vec a čo sa týka potom toho spomínaného REGOB-u je to trošku iná služba a 
argumentovať tým, že mesto nemá prístup do REGOB-u nie je poviem, že až také veľmi 
podstatné pretože, čo sa týka REGOB-u a prihlásenia toho utečenca, odídenca, tak áno 
to môže prebiehať na mestskej časti avšak žiadosť o poskytnutie financií za ubytovanie 
podáva samotný vlastník a my zase na druhej strane stavebný úrad respektíve kataster 
disponuje lepšími informáciami o tej danej nehnuteľnosti, ale v zásade je to celé 
jednoduché a je to možné realizovať cez Oversi. Ešte sa zmienim o tých kompetenciách, 
tak boli rokovania komisie pre rozdelenie kompetencií, áno pripravuje sa ten návrh 
týkajúci sa dane za psa, bohužiaľ minulý týždeň, aj keď sme sa bavili vlastne o výkone 
tejto kompetencie tak sme to nerozoberali v tom zmysle, že či to je kompetencia, ktorú 
má vykonávať mestská časť alebo mesto ale jednoducho to bolo skôr uvedené v tom 
duchu, že kto ide pomôcť v rámci štátu v rámci výkonu tejto agendy a čo sa týka 
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vyplácania týchto príspevkov. Takže toľko.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, skúsim dorozprávať ten REGOB okrem toho, že 

vlastník alebo prenajímateľ uzatvára zmluvu s utečencom, ktorá príde na mesto, resp. 
mestskú časť podľa hlasovania, tak následne utečenec je povinný sa vždy v konkrétnom 
mesiaci prísť ukázať a tá kontrola toho utečenca sa dá urobiť v tejto chvíli jedine 
REGOB-om, pretože cudzinecká polícia tam týchto občanov zapisuje, tzn. mesto nevidí 
a nevie tohto človeka odkontrolovať, či naozaj v systéme existuje, či jeho doklady sú 
vypárovateľné so systémom štátu. Pán poslanec Filipko, nech sa páči.  

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, 

kolegovia, na prvý pohľad keď tento zákon vzišiel tak som si pomyslel, nech to robí 
mesto, ale ten REGOB je dobrý argument podľa mňa, prečo by to mali robiť mestské 
časti. Je škoda, že opäť tak narýchlo otvárame štatút, len 2. marca sme tiež tak rýchlo 
otvorili kvôli Ukrajine a počujem, že niektorí starostovia s tým majú problém, teraz som 
trochu zmätený akoby som mal hlasovať, či by mohol niekto v krátkosti vysvetliť ako 
vlastne budú prebiehať tie platby pre mestské časti, či je nejaká predstava za ten výkon, 
ktorý budú robiť, lebo možno z toho vzišla tá obava, ale na druhej strane si myslím, že 
je tu opäť šanca pre mestské časti ukázať ich opodstatnenosť a urobiť nejaký výkon. 
Teda ukázať to, že práve aj v takej smutnej situácii vedia zareagovať a vykonať dôležitú 
službu. Čítal som to právne stanovisko podľa môjho názoru je to v poriadku mnohokrát 
sa mestské časti vnímajú ako obce v rôznych prípadoch. V tomto prípade zrejme je to 
v poriadku, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec Petrovčik.  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor, ja len pokúsim sa byť stručný. Ono sa  

hlasovalo na tej Rade starostov samozrejme, ale tam neviem ako ostatní kolegovia, ale 
ja som nemal ten právny výklad, ktorý potom prišiel, lebo tých výkladov bolo 
v podstate viacero. Následne prišiel ten ďalší, ktorí poukazoval na to, že ozaj by to malo 
robiť podľa aktuálnej situácie mesta, preto sme sa vlastne aj zišli, lebo musíme zmeniť 
štatút. Meniť štatút ozaj v tejto horúcej dobe, kedy už od piatku vrátane víkendu už tri 
dni mohlo mesto v podstate túto činnosť vykonávať ako obec a overovať tieto zmluvy. 
Mám s tým problém a ja osobne, chcem povedať, že všetci dobre vedia, čo sme doteraz 
robili a mojich 28 úradníkov je predsa iný počet úradníkov ako takmer 500 na 
magistráte a ozaj nemám s tým problém, ale vážne už tiež nevládzu. Čiže ja by som 
v tomto chcel poprosiť hľadajme cestu áno ako to urobiť, aby to navonok za mesto 
Košice nebolo nejaké fiasko, že sa to nedaj bože nestihne alebo neurobí, ale určite by 
som to nechal na úrovni mesta za pomoci ako to bolo povedané kolegom Vrchotom 
s nejakým prístupom do REGOB-u prostredníctvom mestských častí, ale ten samotný 
hot point na ten bod, ktorý by zbieral a evidoval tieto zmluvy navrhujem na úrovni 
magistrátu, v budove magistrátu. Pretože tí ľudia už prvé, ktoré máme ohlasy z piatka sú 
také, že viete prídu mi tu na mestskú časť, človek až tu zistí, že patrí na Sever a 
prípadne Juh, vyhneme sa prípadne aj takým nezrovnalosti, čiže z hľadiska praktickosti 
tu vidím problém, a preto sa aj ja prikláňam k tomu, aby ste to robili vy na meste.  
Celkovo to hlasovanie Rady starostov už to nechcem rozoberať. Áno bolo to chaotické, 
už to nechcem rozoberať. Neviem, ktoré akceptovať z tých dvoch. Mestská rada, tam 
tiež nejaký kolega spomenul, že tam viac nebol neprihlásený ako bol. Takže poďme 
teraz zahlasujme, toto hlasovanie mestského zastupiteľstva je dôležité. Bude sa to takto 
robiť ako tu zahlasujeme. A z mojej strany ja ako starosta v podstate ako jednej 
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z najväčších mestských častí budem hlasovať proti, tzn. som za to, aby túto 
kompetenciu v súčasnosti si nechalo mesto a za pomoci mestských častí keď bude treba, 
či už do REGOB-u a podobne, ale ja starosta MČ Košice - Staré Mesto, zároveň 
mestský poslanec, budem hlasovať „proti“ tejto zmene. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými vystúpi pán poslanec Vrchota, 

Djordjevič, Strojný smerom k pánovi poslancovi Petrovčikovi. Nech sa páči.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Boli faktické vôbec dovolené? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bola ukončená rozprava, tým pádom faktické si myslím, že sú 

platné, bolo ukončená len rozprava. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Škoda, že sme tú 

diskusiu zrušili, lebo podľa mňa je to naozaj veľmi dôležitá téma a veľmi je potrebná 
diskusia práve v tomto bode, chcem len povedať veľmi rýchlo reagovať na môjho 
predrečníka, že v podstate potrebujeme túto tému rýchlo rozlúsknuť, pretože termín je 
len do 7. februára - marec, kedy sa môžu podávať spätne žiadosti a jednu vec chcem 
ešte poznamenať naozaj ten REGOB vôbec túto situáciu nerieši a tí utečenci, ktorí prídu 
budú musieť aj opakovanie podávať čestné prehlásenia, že áno stále bývam u toho 
daného človeka, ktorý mi poskytuje ubytovanie. Práve informácie, ktoré chýbajú 
mestským častiam má k dispozícii daňové oddelenie magistrátu, o tých konkrétnych 
nehnuteľnostiach. Tzn., že či tá nehnuteľnosť slúži na bývanie, koľko izieb má 
a podobne. Takže toto je myslím si, že veľmi dôležité to povedať. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: No, ja si neviem predstaviť, aké daňové informácie o Ukrajincoch 

mesto Košice môže mať pán poslanec. Toto je naozaj zavádzajúce, podstatné je, že 
potrebujeme vypárovať cudzinca so systémom štátu. Mesto Košice nemá prístup do 
tohto systému tak ako aj mesto Bratislava nemá prístup do REGOB-u. Do REGOB-u sa 
nedá prihlási len tak bežne sú to overené, preverené osoby, ktoré majú svoje špeciálne 
prístupy, monitorované prístupy. Vstup do REGOB-u je monitorovaný štátom nie je 
možné do toho vstúpiť úplne voľne a hocikedy a hoci jak, len na základe oprávnenej 
požiadavky. Oprávnenou požiadavkou je preveriť cudzinca, či teda na cudzineckej 
polícii bol, či tam má svoj kód a svoje meno a teda, že či jeho dokumenty naozaj sú v 
poriadku a teda, či sú platné. Nech sa páči pán poslanec Djordjevič, faktická. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, ja len najprv 

či ma počujete. Ďakujem pekne. Reagujem na to, že bolo mi povedané pánom 
Petrovčikom, že keď príde niekto zo Severu na Staré Mesto budeme ho musieť posielať 
na Sever. V poriadku to je pravda, z Hviezdoslavovej ulice na Amfiteáter je to 5 - 7 
minút pešo, ale je to praktickejšie prísť v Kavečanoch, keď je niekto ubytovaný do 
Kavečian ako do Bieleho domu na terasu, čiže to je uhol pohľadu o praktickosti a o 
nejakom zmysle. Hovoril pán starosta, že pracovníci sú už unavení. Chceme teraz 
pomáhať alebo nechceme? Alebo chceme len pomáhať to, čo vymyslíme? Ako teraz to 
neberte ako pod pásovku pán kolega, ale ak vedeli doteraz pracovníci počas pracovnej 
doby variť guláš, tak budú vedieť pomáhať aj s evidenciou, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, možno jedna poznámka. Prosím nemýľme si matriku 

s REGOB-om. Matriku majú len niektoré mestské časti, REGOB má každá jedna 
mestská časť sú to dva rôzne systémy. Pán poslanec Strojný. 
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p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, tak našťastie nám ostali 

aspoň tie faktické a keďže toto budú procesovať mestské časti myslím, že by mali mať 
hlavné slovo starostovia. Ja som zatiaľ počul Sídlisko Ťahanovce „za“, KVP „proti“, 
Kavečany „za“, Jazero „za“, Staré Mesto „proti“, nie som si istí v prípade Západu, takže 
možno, keď pán starosta ešte dakedy sa môže faktickou prihlásiť, takisto by som 
poprosil možno Juh, Furča, Sever alebo možno aj Košická Nová Ves, pán starosta 
zvykne byť prihlásený, takže ešte máme dvoch diskutujúcich na nich sa bude dať 
reagovať faktickou. Mne by to v rozhodovaní pomohlo keby som počkal aj od ostatných 
starostov, či túto kompetenciu chcú a zvládnu alebo či by to malo robiť mesto, ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, vystúpi pán poslanec Schwarcz a po pánovi poslancovi 

vystúpi pán predseda Rady starostov Nigut, ktorý vás chce ešte raz so svojim 
stanoviskom informovať, aby nevznikali zbytočne zlé interpretácie. Pán poslanec 
Schwarcz, nech sa páči. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, keďže som členom 

návrhovej komisie som tu na magistráte započul som informáciu o čísle 
predpokladanom počte Ukrajincov, ktorí sú momentálne v Košiciach niekde okolo dva 
a pol tisíc, možno nie je zlé ak to zaznie. Chcem povedať, že to vnímam aj z tej druhej 
strany, keďže som ľudí ubytoval a ubytoval som aj u množstva mojich priateľov. 
Pripojím sa k pánovi Djordjevičovi, naozaj po tej praktickej stránke, keď si mám 
predstaviť, lebo my im pomáhame aj naďalej, že by som s nimi mal prísť fyzicky a pri 
2400 ľuďoch predpokladám, že občas aj stáť v nejakom rade, bude to komplikácia tak 
naozaj určite praktickejšie to bude. Čo sa týka mestských častí, ja len nadviažem na 
príspevok pána kolegu pána starostu Lörinca ohľadom nedofinancovania covidových 
vecí. Možno by bolo fajn keby zaznelo z úst pána primátora, že mesto nejakým 
spôsobom garantuje, že v tomto prípade to bude zafinancované tak, ako to má byť. Ak 
to ide cez mesto, možno aj kolegovia starostovia sa tým pádom upokoja ak budú mať 
takýto prísľub alebo jednoducho, že to financovanie bude tak ako má byť. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Pardon, ja som sa ešte hlásil s faktickou, ale zariadenie mi 

nereaguje. 
  
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte možno taká krátka reakcia, dve reakcie následne 

vystúpi pán predseda Rady starostov ak nie, mám tu jeho písomné stanovisko tak vám 
ho ešte raz prečítam, čo sa týka nejakých výkonov finančných je prijatý zákon. Tento 
zákon nerieši nejaké náhrady jednoducho určil úlohu a proste my sme povinní túto 
úlohu na základe zákona naplniť. To je to je jedna vec, druhá vec stále platí, že 
jednoducho budeme musieť, totižto si treba prestaviť ako to asi budeme s tými 
cudzincami riešiť. Cudzinci prídu na magistrát, my pošleme na mestskú časť, aby ste 
ich vypárovali, prídu nám s nejakým papierikom čestného prehlásenia alebo s nejakým 
dokumentom z mestskej časti, aby sme tuná mohli ten úkon urobiť, pretože dokiaľ ten 
úkon overenia neurobí oprávnená osoba, čiže buď mesto alebo mestská časť, peniaze 
nebudú môcť byť vyplatené, tzn. budeme týchto ľudí istým spôsobom posielať na 
mestskú časť kvôli REGOB-u, aby nám mestská časť nejakým spôsobom odoslala 
potvrdenie, že teda okej, prípadne napísala tejto osobe, vstúpila do REGOB-u dopísala 
jeho adresu pobytu a následne nám ho zašle na mesto s nejakým dokumentom, že tento 
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úkon bol urobený a my ho opäť zaevidujeme, aby bolo všetko tak ako zákon hovorí, 
čiže toto je jeden problém, ktorý proste zbytočne bude ubližovať ľuďom a budeme ich 
preháňať po meste a ešte možno jedna poznámka aj keď možno nie je dôležitá 
z pohľadu starostov a poslancov, ale každopádne si treba uvedomiť, že v priebehu 
možnože dvoch týždňov budú daňové rozhodnutia medzi obyvateľmi, tzn. mnohí 
obyvatelia hlavne tí starší prídu prirodzene na Magistrát mesta Košice v hotovosti 
vyplatiť dane, pretože to takto robia nechcú akceptovať poštu, automaty, sú rôzne  boxy, 
ktoré máme na toto vymyslené. Jednoducho budú chcieť fyzicky prísť do podateľne asi  
zaplatiť respektíve odkonzultovať samotné rozhodnutie daňové, tzn. v závere mesiaca 
budeme mať pred magistrátom ako každý rok veľkého hada, kde budú ľudia stáť v rade 
a budú sa chcieť informovať o svojich rozhodnutiach a na druhej strane si môžete 
predstaviť ďalšiu skupinu ľudí, ktorá sa tu na magistráte jednoducho stretnete. Čiže ešte 
prosím vnímajme aj takúto vec kde to nemusí byť naozaj v nejakej zhode, aby tá 
atmosféra tu bola príjemná. Zbytočne budeme ľuďom na všetkých úrovniach nejakým 
spôsobom to komplikovať. Poprosím ako som avizoval pána Niguta predsedu Rady 
starostov ak je niekde tam. Nech sa páči pán starosta a predseda máte slovo. 

 
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som sa viackrát 

pripojil, ale všetko o čom sa diskutovalo bolo aj na Rade starostov aj do chatu som 
napísal, že väčšina starostov chce pomôcť a v podstate sa aj tak hlasovalo. Mali sme 
online hlasovanie, keďže ako som aj napísal, neviem či všetci čítali poslanci, za niektoré 
veľké MČ sa prihlásili nie starostovia, tí, ktorí môžu hlasovať, ale ich zamestnanci, tak 
preto sa dohodlo, že opakovane budeme hlasovať, takže nebol to stres ani nejaké 
nedopatrenie, jednoducho, aby naozaj všetci písomne vyjadrili k danému stanovisku. 
Ako bolo povedané väčšina starostov aspoň v malých mestských častiach túto možnosť 
privítala a chce mestu pomôcť, aby naozaj v týchto veciach kedy ste si všimli určite, že 
aj pred cudzineckou políciou sa tvoria rady, tak aby takéto rady zbytočne nevznikali, 
lebo naozaj Ukrajinci nemajú ani elektronický prístup, nemajú tieto možnosti a napriek 
tomu, že by sa tieto wordovské a iné aplikácie  dali posielať mailom. Je tu podnecovaný 
skôr ten osobný prístup a preto mala byť mestské časti so svojimi úradmi podobné 
s mestom, aby tento výstup vedeli distribuovať. Takže myslím si, že väčšina je za a také 
stanovisko bolo. Všetky tie veci ukáže až prax, ktoré sú horšie, ktoré sú lepšie. Štátna 
správa nám avizovala, že tie peniaze nám pošle do tých 30-tich dní. Takže všetko je 
pripravené na to, aby to MČ vedeli zvládnuť. Zatiaľ toľko, keď budú nejaké reakcie, 
otázky zodpoviem. Ďakujem zatiaľ.  

 
p. Polaček, primátor mesta: S procedurálnymi návrhmi nech sa páči pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne, nemám procedurálny návrh, len nebola možnosť 

prihlásiť sa s faktickou. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ak nemáte procedurálny návrh strácate hlas, nech sa 

páči procedurálny hlas má pán poslanec Hlinka. Pán poslanec Hlinka procedurálny 
návrh, nech sa páči. Mikrofón prosím. Nepočujeme vás, procedurálny návrh máte alebo 
ho rušíte?  

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Nemám procedurálny návrh, ja som sa chcel prihlásiť iba do 

faktickej. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ak nemáte procedurálny návrh, nie je možné prihlásiť sa do 
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rozpravy, pretože procedurálnym návrhom rozprava bola zastavená. Pokračujeme 
s faktickými pán poslanec Karaffa, pán poslanec Andrejčák a pán poslanec Petrovčik, 
nech sa páči.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja by som chcel nadviazať 

na  vás pán primátor odznel tu nejaký počet približne 2 000 ľudí v Košiciach z Ukrajiny, 
nie je taký veľký počet, aj keď sa to rozloží vo väčšom pomere na mestské časti na 
menšie ja si myslím, že sa to dá zvládnuť ide o niekoľko 100 ľudí na mestskú časť. Mňa 
prekvapil názorový zvrat niektorých kolegov, ktorí pokiaľ teda je možnosť sa 
zviditeľniť a pomáhať tak dobrovoľne, tak sú ochotní, akonáhle to má byť s nejakou 
zodpovednosťou, tak už je s tým problém a aj som za, ale budem hlasovať proti a malo 
by to byť takto. Čiže celkom tomu nerozumiem, čo to má znamenať. Proste je tu nejaká 
snaha o prebratie kompetencií a tu je možnosť ukázať, že tie mestské časti majú zmysel 
a, že keď je problém vedia pracovať to je celé. Ja ten návrh podporím. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Možno k tým číslam, ja som si ich nechal 

vytiahnuť. Samozrejme tie čísla sú predbežné, lebo ide o ľudí, ktorí sa registrovali 
v Košiciach, mohol sa niekto zaregistrovať v Michalovciach a je v Košiciach a to 
nevidíme. V Košiciach bolo do tejto chvíle registrovaných ako tu bolo pred chvíľkou 
povedané 2450 ľudí, ale pozor z toho takmer 1000 sú deti alebo teda nie plnoleté osoby, 
tzn. majú svojich zástupcov. To znamená deti sa nebudú musieť chodiť hlásiť, čiže 
rozprávame asi o skupine 1500 ľudí, ak to číslo je aktívne správne a ak nám nepribudli 
ďalší, ktorí sa proste do Košíc mohli vrátiť to nedokážeme predvídať. Čiže 1500 ľudí 
teoreticky budú tí, ktorí sa budú musieť ukázať a byť preverený cez REGOB, tzn. ak to 
podelíme dvadsiatimi mestskými časťami, tak by to nemalo byť obrovské číslo. Pán 
poslanec Andrejčák, Petrovčik a pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň prajem a pekný deň všetkým. Na 

margo toho, čo hovoril pán kolega Laco Strojný v rámci MČ Dargovských hrdinov sme 
pripravení a budeme vedieť to zrealizovať, tak ako nám boli už v utorok minulý týždeň 
zaslané materiály aj s vysvetlením v rámci tých materiálov na tých štyroch stranách, kde 
sme dostali presný a myslím si jasný opis aj, čo sa týka komplet financovania malo by 
to byť iné ako v súvislosti s testovaním. Myslím si, že my ako mestské časti to vieme 
zvládnuť a určite to bude praktickejšie, čiže toľko za nás, ako za MČ Dargovských 
hrdinov, ďakujem pekne.  

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem aj ja za info. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik nech sa páči.  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem. Takže vypočul som si 

argumenty, čiže ozaj poďme prakticky to nastaviť tak, aby to ozaj bolo čo najideálnejšie 
nastavené a hlavne, aby mali čo najmenej s tým vybavovačiek jednotliví občania 
Ukrajiny. Takže okej, ja síce budem hlasovať proti, to znamená, že proti zmene štatútu, 
ale to neznamená, že by sme nemohli spolupracovať napríklad zmeniť ten hot point, 
ozaj nechať na mestských častiach, ale s personálnym zabezpečením zo strany mesta 
popri našej jednej pracovníčke, ktorá má prístup do REGOB-u a takto v symbióze spolu 
ukážme, že konečne vieme spolupracovať a v prospech Ukrajincov vieme v podstate to 
nastaviť tak, aby to bolo čo pre nich najpohodlnejšie. No a k tomu absolútne nie je 
potrebné meniť štatút, ale treba len v podstate vyslať z magistrátu na každú mestskú 
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časť po jednom pracovníkovi, ktorý si sadne k pracovníkovi mestskej časti, ktorý bude 
obsluhovať REGOB a okamžite takto vieme sprocesovať za 2, 3 dni všetkých 
Ukrajincov. Ja verím tomu, že takto to bude najideálnejšie, z mojej strany preto nevidím 
dôvod meniť štatút, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poslanec Vrchota.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, konečne sa mi podarilo 

prihlásiť sa s faktickou. Neviem, čo nefungovalo. Dobre, v tomto prípade treba si 
povedať, že prioritou nie sú ukrajinskí utečenci. To, čo máme my spracovať je 
príspevok, ktorý sa bude vyplácať pre poskytovateľov ubytovania, čiže títo sú v tomto 
prípade úplne najdôležitejší. Samozrejme zohrávajú tam svoju úlohu aj utečenci. Tam sa 
jedná v podstate o to, aby sme ich dokázali preveriť, či bude na to postačovať čestné 
prehlásenie je jedna vec, to či nezmenili v priebehu toho mesiaca poskytovateľa. Druhá 
vec je a to je to najdôležitejšie, že my budeme potrebovať ako mestské časti preverovať 
počet izieb, resp. údaje o tej konkrétnej nehnuteľnosti, lebo výška príspevku je 
naviazaná aj na tieto informácie. No a ako som už teda povedal, že my budeme tzn. 
mestské časti, my sme už dávno ukázali teda, že vieme pracovať, či to už bolo počas 
pandémie alebo počas iných udalostí, takže nevidíme v tomto problém, aby to mestská 
časť vykonávala a tá pomoc od mesta, resp. v spôsobe, súčinnosti a jednak v tom, že 
v prípadne by magistrát vyslal jedného pracovníka to by nám len a len veľmi pomohlo 
a pomohlo by to vyriešiť celú situáciu, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Dobré ráno, prajem všetkým. Vážený pán primátor, vážené kolegyne,  

kolegovia, no bolo tu veľa otázok odznelo tu veľa vecí. Ja to skúsim zhrnúť ako starosta 
jednej z  mestských častí. Oprávnené osoby sú tí, ktorí sú vlastníci nehnuteľností sú to v 
prevažnej miere Slováci v prevažnej miere obyvatelia mesta Košice, odídenci sú to tí, 
ktorí sú ubytovaní sú to Ukrajinci, ktorí sú ubytovaní na tých daných ubytovacích 
kapacitách v bytoch a pod. Žiadosť alebo výkaz odovzdáva Slovák oprávnená osoba, to 
znamená tá, ktorá sa rozhodla pomôcť tejto situácii. To znamená ideme procesovať 
našich obyvateľov, ideme procesovať tých, ktorí bývajú a vlastnia nehnuteľnosti. My 
sme na Severe nastavení my sme sa rozprávali v podstate už aj Rada starostov, keď bola 
aj stretnutie keď bolo, prijatý zákon. Od piatka riešime a nastavujeme si veci na úrade. 
V piatok bolo 9 osôb, tých oprávnených osôb, ktoré môžu si podať žiadosť pýtať na 
úrade ako to bude fungovať. My sme už úrad nastavili, my sme schopní to sprocesovať 
a chceme to robiť. Chceme byť blízko obyvateľom, aby nechodili hore-dole, tzn. pokiaľ 
je tu nejakých 2500 odídencov, tzn. možno 1000 ľudí bude žiadať tých 1000 
oprávnených osôb, ktoré si podajú žiadosť, ak to predelíme dvadsiatimi dvoma 
mestskými časťami no nech sú to prevažne vo veľkej miere vo MČ no, mne vychádza 
nejakých možno 80 až 100 na jednu veľkú mestskú časť. Nie všetci si budú žiadať tie 
peniaze. To znamená vážení, to nie je nič strašné len treba si uvedomiť áno, stojí čas, 
energiu. V podstate tieto oprávnené osoby boli tu nejaké otázky tieto žiadosti 
odovzdávajú do piatich pracovných dní v tomto prípade je to 7. apríl. Úrad, či už mesto 
alebo mestská časť to má skontrolovať a zaslať elektronicky do 15. kalendárneho dňa 
v mesiaci. To znamená bavíme sa teraz o apríli stále, tzn. 7. apríl, 15. apríl alebo 14. 
apríl. Následne Ministerstvo vnútra bude refundovať peniaze do 30 dní, čiže my až 
potom máme preplatiť peniaze oprávneným osobám, tzn. osobám, ktoré si podali 
žiadosť, sú to ešte raz zdôrazním vlastníci nehnuteľností v prevažnej miere Slováci, čiže 
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áno odznelo tu aj prístup do REGOB-u, či máme. Áno máme, musíme skontrolovať list 
vlastníctva cez portál Oversi, čiže za MČ Sever odpovedám ako starosta, ktorý 
komunikuje vlastne aj nastavujeme systém, sme za to zvládneme to, len hnevá ma jedna 
vec, že opäť sme dostali nejakú úlohu, opäť s nami nikto nekonzultoval, nekomunikoval 
a nebudeme mať za to vlastne nič. Máme len úlohy a zodpovednosť. Áno tomu sa 
možno niektorí bránime aj tým úlohám aj tej zodpovednosti. Ja som smutný z toho, že v 
podstate tie peniaze, ktoré sa budú rozdeľovať sú peniaze, ktoré mohli byť použité na 
rôzne iné činnosti a som za to, aby sa možno štát a vláda zamysleli ešte nad tým v 
nejakom rozsahu možno percentuálnom refundovať nejaké náklady aj pre obce v tomto 
prípade. To znamená koľko spracujú poviem príklad 5 alebo 7 % toho, čo sa spracuje 
toľko poslať aj mestským častiam ako za administráciu, čo je štandardný proces a 
štandardná finančná výška pri rôznych procesoch alebo pri rôznych žiadostiach. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, s faktickými pán poslanec Vrchota a pán poslanec 

Karaffa, nech sa páči.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja budem reagovať na 

predrečníka. Hovoril teda o tom katastri, že si vieme tam overiť vlastne tú 
nehnuteľnosť, ale áno v rámci katastra nemáme informácie o počte izieb alebo o 
konkrétnej výmere tejto nehnuteľnosti. Tieto informácie má práve magistrát mesta, čiže 
tu by som chcel možno počuť nejaký prísľub alebo vyjadrenie aj od pána primátora, že 
v tomto nám bude poskytnutá pomoc od mesta, resp. súčinnosť. Druhá vec je tá, že tá 
pomoc od mesta by mohla byť práve v tom, aby mesto nám to pomohlo 
odkomunikovať. To, čo hovoril pán starosta Ténai myslím si, že kolegovia môžu byť 
celkom spokojný, pretože podľa našich aktuálnych informácií z tých približne 2500 
utečencov sa len na území MČ Západ nachádza približne 700 odídencov, čiže skoro 1/3 
takže vy ostatní môžete byť celkom v kľude po väčšine. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo sa týka samotných izieb, počet izieb čestným prehlásením a 

zároveň v zmluve a v tom výkaze uvádza žiadateľ, tzn. vlastník alebo poskytovateľ 
ubytovania. Teraz nie som si istý, ale my v daňovom priznaní počet izieb 
pravdepodobne nevidíme a je to ďalšia databáza, ktorá a hlavne na daňové účely nám 
počet izieb netreba, čiže my sa domnievame nemáme tu teraz daňovníkov, čiže my sa 
domnievame, že takéto niečo tam nemáme. Pán poslanec Balčík. 

 
p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo pán primátor, ja len s 

faktickou zareagujem, že ako to čo som chcel povedať, že súhlasím a budem hlasovať 
za zmenu štatútu, ale takéto praktické veci, neviem či náhodou tam nie je aj pani 
Dudová prítomná, že stretávam sa napríklad s týmto, že v jednom rodinnom dome sú 
ubytované dve rodiny, to znamená že matka s dvomi deťmi a druhá rodina matka 
s tromi deťmi a teraz, akože koľko ten poskytovateľ alebo tá oprávnená osoba, koľko 
zmlúv má uzatvárať? Či uzatvára dve zmluvy alebo môže uzatvoriť jednu zmluvu, kde 
uvedie všetky tie osoby, ktoré v tej domácnosti bývajú, alebo postačí na tú zmluvu 
uviesť len  vlastne zákonných zástupcov a deti maloleté sa už tam neuvádzajú? Proste 
takéto praktické veci s kým by to trebalo odkonzultovať to, čo nám nie je jasné, lebo aj 
tie zmluvy sú vzorovo robené tak, že tam je jeden poskytovateľ a jeden odídenec, takže 
či do tej zmluvy vieme dať viacerých odídencov a či tam v tej zmluve majú byť ako 
odídenci uvedené aj maloleté deti, lebo vo výkazoch áno sa to bude objavovať alebo či 
aj v zmluvách sa to bude objavovať. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh má pán poslanec Jakubov, pán poslanec 

Hlinka a ešte o slovo poprosila pani vedúca oddelenia sociálnych vecí pani Dudová, aby 
dovysvetľovala otázky, ktoré boli ešte vznesené. Nech sa páči pán Jakubov. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor, ja len v rámci procedurálneho, keďže ma 

nič iné nepustilo, pán poslanec Hlinka bol prihlásený ešte pred uzatvorením diskusie 
pravdepodobne mu spadol systéme kvôli tomu sa hlási znovu, samozrejme že systém ho 
už nepúšťa. A druhá poznámočka - hodinu diskutujeme o tom, aké sú problémy, ako by 
sa dalo pomôcť MČ, ale doteraz nikto nepredložil návrh pozmeňujúci alebo doplňujúci 
návrh uznesenia, čiže opäť to padne do stratena, ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka má procedurálny návrh. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Nie, ja som sa nemohol vyjadriť, lebo ste ma stopli. To znamená za 

MČ Juh, ako starosta, chcem potvrdiť, že budem hlasovať „za“ a mám záujem a snahu 
pomôcť túto situáciu riešiť. Za nás sme pripravení podľa možnosti v spolupráci s vami s 
mestom pokiaľ ide o údaje z daňového referátu, aby sme sa pohli dopredu, čiže som 
„za“. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani vedúca nech sa páči, máte slovo, ak ste 

chceli niečo ešte vysvetľovať. 
 
p. Dudová, vedúca sociálneho oddelenia: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela povedať 

len toľko, že v tomto momente všetko, čo poviem bude len náš názor. My priebežne 
posielame otázky na legislatívu na ministerstvo vnútra a musím povedať, že veľmi 
pružne nám odpovedajú. Podľa môjho názoru podpisuje zmluvu vždycky matka alebo 
rodič za neplnoleté deti, že ak sú v byte alebo v nehnuteľnosti prihlásené 2 mamičky s 
deťmi, tak by sa mali podpísať 2 zmluvy, ale musí z nich byť jednoznačne jasné, musia 
byť tam aj tie nezaopatrené deti uvedené, počet ľudí musí byť zjavný. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, rozprava je uzavretá. Ďakujem pekne, nech sa 

páči návrhová komisia návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu Štatútu mesta Košice podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. Ešte nehlasoval pán poslanec Šaňa. 

Tak nech sa páči je potrebných 21 hlasov.  
 
Hlasovanie č. 4 -  za: 26 + 2 (p. Šaňa a p. Seman), proti: 2, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho online 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa vyčerpal a poďakoval sa všetkým 
za účasť. 

Vyhlásil XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
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