
1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
zo XVII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 30. júla a z jeho pokračovania zo dňa 31. júla 2020 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice pri zohľadnení 
všetkých pripomienok a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Košiciach vzhľadom na riziko šírenia nákazy nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. 
 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Všetci sme sa prezentovali? Každý stlačil? Teda konštatujem, že 

bolo prezentovaných 24 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a 
sme teda uznášaniaschopní. Vážené poslankyne, vážení poslanci, program teda 
dnešného mimoriadneho alebo neplánovaného zasadnutia ste dostali v pozvánke a teda 
poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej 
komisie alebo ostatných, ktorí sa môžu prihlásiť z poslancov. Pán námestník, nech sa 
páči.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia, ja mám procedurálny návrh, aby 

sme pokračovali v tom istom zložení komisie návrhovej ako z predchádzajúceho 
zastupiteľstva a rovnako, aby overovatelia boli tí istí, ako pri predchádzajúcom 
zastupiteľstve. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, procedurálny návrh, nech sa páči, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 1 -  za: 23, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
Návrhová komisia 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Teda sa jedná o to, že overovateľom 

zápisnice je, aj navrhovatelia sú tí istí ako na XVI. zastupiteľstve. To znamená, 
návrhová komisia pán poslanec Berberich, pán poslanec Ihnát. Overovateľom bol pán 
poslanec Andrejčák a pán poslanec Dvorský. Pán Andrejčák tu nie je.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice:  p. Jaroslav Dvorský a Mgr. Jozef Andrejčák 

- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, myslím si, že nemá zmysel pokračovať, pretože aj 

sme unavení aj nebudeme môcť odhlasovať veci. Vážim si, že ste ostali a ste si 
povedali, že to to chceme dobojovať, ale uznajte, že v tomto zložení nedokážeme 
prerokovať. Ja som si tiež prial, aby sme to mali a mohli sme zajtra sa venovať inej 
činnosti. To znamená, zázračnú formulku mi povie pani Nagyová, aby bola taká, aby 
sme to robili správne. Teda potrebujeme. Nech sa páči, procedurálny návrh, pán 
námestník.  
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p. Giboda, námestník primátora mesta: Podávam teda procedurálny návrh o prerušení 

rokovania do zajtrajšej ôsmej hodiny rána, keď budeme pokračovať v rokovaní. Tak 
8:30, keďže kolegovia navrhli. Dobre, páni, navrhol som 8:30.  

 
Hlasovanie č. 2 -  za: 16, proti: 6, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Pokračujeme zajtra o ôsmej 

hodine a tridsiatej minúte. Ďakujem pekne. Prajem vám dobrú noc. Kolegom ďakujem, 
že vydržali. Vám ďakujem, že ste sa rozhodli urobiť pre to všetko, aby sme to dnes 
zvládli. Ďakujem. 

- - - 
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Pokračovanie rokovania XVII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach zo dňa 31. júla 2020 

 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice pri zohľadnení 
všetkých pripomienok a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Košiciach vzhľadom na riziko šírenia nákazy nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. 
 
K programu rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, kolegovia, 

včera sme otvorili XVII. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Z rokovania bol 
ospravedlnený pán poslanec Seman. Medzitým sa dnes ráno ospravedlnil pán Bacsó 
a pán poslanec Schwarcz. Zároveň sme včera dohodli overovateľov, ktorým je pán 
poslanec Dvorský a pán poslanec Andrejčák, tak ako to bolo aj v predchádzajúcom 
mestskom zastupiteľstve, teda na tom XVI. a zároveň sme odhlasovali aj návrhovú 
komisiu, ktorou je opäť pán poslanec Ihnát a pán poslanec Berberich.  
Prezentovaných je 29 poslancov. Všetkých vás vítam, dobré ráno. Program dnešného 
zasadnutia ste dostali v pozvánke a teda pristúpime k hlasovaniu o programe ako bol 
uvedený. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 3 -  za: 28, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Je nejaký návrh na vypustenie alebo zmenu? Aha, pardon. 

Kolegovia a kolegyne mi ukazujú, že nie, nakoľko sme v neplánovanom zastupiteľstve. 
Dobre hovorím? Áno, čiže tým pádom... Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. O čom? 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vzhľadom na to, že v bode číslo 

17 nie je špecifikovaná stavba, absolútne nič na komisii nebolo prejednané v tejto veci, 
nevieme o akú stavbu sa jedná, a preto myslím, že nie je to v záujme mesta Košice, aby 
napomáhalo stavbe, o ktorej nič nevie. V minulosti som tam organizoval petíciu proti 
výstavbe multifunkčného objektu aj s potravinami a práve majitelia siete potravín sú 
majiteľmi pozemkov, ktoré získali neviem, akým spôsobom od cirkvi a keď nechcete tu 
mať naozaj ľudí z Braniskovej, Tatranskej ulice, tak ja navrhujem vypustenie tohto 
bodu a jeho riadne prerokovanie na komisii majetkovej. Čiže bod číslo 17 navrhujem 
vypustiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, právne oddelenie ma upozornilo, že ak teda chceme 

vypúšťať, urobme to priamo už počas programu, keď prídeme do bodu 17. Buď ho 
prerušme. Takto to vyriešme, bude to aj praktickejšie, aj v zmysle rokovacieho 
poriadku. To je tá taká správnejšia cesta, ak teda vám to nevadí, urobme to takto. Pán 
poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Viete mi povedať, ktoré ustanovenie zákona hovorí o mimoriadnom 

a riadnom rokovaní zastupiteľstva alebo plánovanom a neplánovanom? My sa môžete 
uznášať a dopĺňať a môžeme tu rokovať aj o jadrových zariadeniach. To je po prvé. Ja 
viem, ja viem k čomu toto smeruje, čo sa tu momentálne deje. Vážení kolegovia, body 
10-17 neprešli majetkovou komisiou, prosím, počúvajte ma. Body 10-17 neprešli 
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majetkovou komisiou. Niektoré neprešli preto, pretože komisia tento pondelok nebola 
uznášaniaschopná, pretože neprišlo dostatok kolegov alebo ohlásili viacerí kolegovia 
neúčasť, niektoré body mi zamestnanci magistrátu podpísaný pánom riaditeľom 
oznámili, že vlastne my už v majetkovej komisii ani nebudeme mať. Rozhodli sa tak. Ja 
som síce poslanec a v majetkovej komisii sedia síce poslanci, ale naše slovo asi nie je až 
také dôležité. Rozhodli sa, tak preto, pretože im stačí vyjadrenie komisie vzdelávania, 
ktorá by sa mala zaoberať vzdelávaním, ale keď si pozriete program je tu viacej 
osobitných zreteľov na telocvične ako o samotnom vzdelávaní. Ja s takým niečím 
nesúhlasím, upozorňujem na to, že do majetkovej komisie nie sú predkladané ani vecné 
bremená, len niektoré. Do majetkovej komisie nie sú predkladané ani zmluvy o 
budúcich zmluvách. Ja ako poslanec to neviem ovplyvniť, lebo ja tuná nesedím na tom 
magistráte, ja musím pracovať len s tým, čo tam dostanem. Treba si položiť otázku, či 
majú komisie zmysel, keď využijeme ich len sem-tam a keď nechceme alebo 
nepotrebujeme alebo nám to z časových dôvodov nevyhovuje, tak tam materiál proste 
nezaradíme. A preto vás teda žiadam, ale samozrejme, je to na rozhodnutí každého z 
vás, aby sme teda body 10-17 vypustili a rovnako tu by som sa chcel pripojiť k pánovi 
poslancovi Djordjevičovi. Ja som osobne absolvoval s pani námestníčkou niekoľko 
rokovaní s pravoslávnou cirkvou, ako pardon, ale dôvod hodný osobitného zreteľa na 
jedno euro tam nie je. Nerád by som to tu rozoberal na zastupiteľstve ako tie rokovania 
prebiehali, aké majú požiadavky a k čomu keby sme chceli ich môžeme dotlačiť, ale 
skutočne tam nie je dôvod hodný osobitného zreteľa na jedno euro. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dámy a páni, vážení poslanci, prosím, neskúsme 

sa zacykliť ako včera, ak nechceme o nejakom bode rokovať, vybavíme to v tom bode, 
prerušme ho. Poďme ďalej. Bude to praktickejšie, rýchlejšie. Na poslednom 
neplánovanom zastupiteľstve pán doktor Takáč vám vysvetlil prečo nie je možné na 
základe nášho vlastného rokovacieho poriadku vkladať, meniť a posúvať body. Máte 
pán poslanec pravdu, zákon hovorí jedno, my sme si prijali normu, ktorá je tak ako je 
daná, je to naša vlastná norma. Ak nechceme tak fungovať, zmeňme ju. Ak chcete 
počuť výklad pána doktora, neviem či ho tu vidím alebo niekoho z oddelenia. Prosím, 
príďte, vysvetlíme si to, ak teda súhlasíte. Naozaj nerobme polemiku teraz. Skutočne 
nám ten čas utečie. Ale nech sa páči, s faktickou pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, reagujem na 

kolegu Karaffu aj vzhľadom na to, že mi bol teda, obnovil som si rokovací poriadok 
a v paragrafe 20 bod 8 je napísané: program mimoriadneho zasadnutia nemožno doplniť 
alebo meniť. To je výsledok toho ako ste aj mňa chceli okliešťovať, ste sa chytili 
niektorí poslanci do vlastnej pasce, ale OK. Chcem povedať k tomu, k tomu bodu, že 
naozaj nebol prejednaný ani na komisii, nebola žiadna diskusia k tomu. Ja som bol na 
letnej dovolenke, videl som, videl som ako sa rôzni politici, ktorí aj pár týždňov 
predtým alebo mesiacov dávali v komisiách na úrovni mestskej časti stanoviská k 
zámene pozemkov, robila, robili si tam videá a chválili sa, že proste... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poslanec prosím, k téme! 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Téma je tá, že ja som chcel navrhnúť tento bod, ale dobre. 

Navrhnem ho potom stiahnuť.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani námestníčka, nech sa páči. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne, dobré ráno. Ja by som sa chcela 
vyjadriť k tým osobitným zreteľom v našich školských budovách. Sú to predkladatelia 
alebo jednoducho tí žiadatelia nás poprosili vyslovene. Sú to žiadosti tak špeciálne 
posudzované napr. ja neviem, by som upriamila pozornosť na bod 14, kde nás sestry 
Velďákovej olympioničky poprosili, potrebujú do nájmu ovál, kde potrebujú trénovať 
teraz v tomto období, nie na jeseň, v zime, ale teraz. Tak viete, to sú také žiadosti, že 
chceme vyhovieť, lebo je to veľký potenciál, ak môžu olympioničky trénovať 
reprezentáciu v našom meste, budúcich možno reprezentantov, tak preto sme to takto 
narýchlo pripravili a takisto bod 16 je zaradený do tohto neplánovaného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva preto, lebo rímskokatolícka cirkev sa prihlásila do výzvy a 
môže čerpať eurofondy na rekonštrukciu arkád okolo Urbanovej veže a naozaj to tiež 
časovo súri. Tak ja by som možno hlavne upriamila pozornosť na tieto 2 body. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková. Prosím, máme, pán 

Djordjevič nám z rokovacieho poriadku prečítal, nemožno meniť, máme čo konkrétne, 
buďme v rámci bodu strohí. Prosím, Ďakujem.   

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja len by som chcela odpovedať aj od vás odpoveď na to, čo tu 

povedal pán Karaffa. Boli to dosť závažné skutočnosti, nakoľko si pamätám v minulosti 
ako fungovala majetková komisia a aké ste mali výhrady vy k nej. Teraz máme 
aktívneho poslanca, ktorý je predsedom tejto komisie... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, môžeme kľudne každý jeden bod si rozobrať 

a povedať... 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nie. Ja nechcem, ale myslím... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Toto je o tom... 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nie. Máme rokovať o osobitných zreteľoch, bolo tu niečo 

povedané, čo sa týka majetkovej komisie. Pán predseda majetkovej komisie navrhol 
stiahnuť tieto body. Ja by som chcela vysvetlenie, prečo? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte raz, nemožno meniť v zmysle rokovacieho poriadku. Prosím, 

dodržme rokovací poriadok,  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Dobre, tak nemeňme, ale prosím o vysvetlenie na tieto 

skutočnosti, o ktorých sa vyjadril pán Karaffa. Ďakujem pekne.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pri konkrétom bode, odsúhlasme, dajme nesúhlas. Jednoduché 

rozhodnutia. Prídeme k bodom, určite to rozoberieme. Prosím, nezacyklime sa. Pri tých 
bodoch povieme, ak zastupiteľstvo povie, že nechce, neurobí. Ak zastupiteľstvo povie, 
že chce, urobí. Pán poslanec Karaffa. Prosím, nezacyklime sa. Budeme tu do večera.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Paragraf, paragraf 20 ods. 4 rokovacieho 

poriadku: do návrhu programu schváleného podľa ods. 3 môže byť výnimočne so 
súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zaradený návrh, ktorý neprišiel 
prípravou podľa § 9-13, len ak by zaradenie na neskoršie rokovanie mohlo byť na ujmu 
plnenia úloh samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy alebo ak by 
nedodržal, ak by, alebo ak by došlo k nedodržaniu termínu určeného zákonom. Tak. 
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p. Polaček, primátor mesta: Máme v programe tieto body. Ak pri bode vznikne polemika, že 

nebol zaradený správne, tak ho neodhlasujte. Pán poslanec, ste predsedom majetkovej 
komisie. Dobre, ako, čo navrhujete, teraz, akože, prosím vás. O čo ide, ja celkom 
nerozumiem. Máme program, povedali sme si, že sme si ho schválili. Jednoducho táto 
diskusia je úplne v tejto chvíli neadresná k tomuto bodu, čo riešime. Pani Iľaščíková, 
nech sa páči. Návrh ale žiaden nepadol.  

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som ešte raz poprosila, ak sa máme 

rozhodnúť v daných bodoch ako máme hlasovať. Ja by som poprosila o vaše vyjadrenie 
k tomu, čo povedal pán Karaffa. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ako znie otázka?  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Prečo neboli tieto body prerokované? 

Prečo pánovi Karaffovi nie sú do majetkovej komisie predkladané všetky veci týkajúce 
sa prenájmu, predaja a všetko to, čo on povedal, namietal v rámci majetkovej komisie? 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, komisia nebola uznášaniaschopná. Pán predseda 

Karaffa sedí za vami. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Príjemný dobrý deň, ja len by som chcel 

zdôrazniť, že väčšina týchto požiadaviek nie je možné akceptovať z dôvodu 
rokovacieho poriadku, lebo sme v zastupiteľstve v mimoriadnom termíne. Od korony 
sme väčšinu zastupiteľstva mali v mimoriadnom termíne. Ja by som chcel poprosiť, pán 
primátor, lebo dnes tu budeme minimálne doobeda, aby ste poverili organizačné už 
teraz, nech dá návrhy termínov, tak aby sme rokovali riadne do konca roka a my si to 
vieme ešte teraz vydiskutovať, zhodnotiť a schváliť si to. A potom na riadnom 
zastupiteľstve nebudú takéto problémy, že poslanci nevedia meniť, dopĺňať, vypúšťať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak, skúsim tak všeobecne. Kolega, keď vás 

nevyrušujem. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, chceme veci riešiť alebo hľadať ako sa 
nedajú? Riešiť. Ja teraz nerozumiem, o čom sa tu bavíme. Iste nebol dodržaný nejaký 
postup, ktorý sa z nejakých dôvodov neuskutočnil, ale jednoducho tie veci potrebujeme 
vyriešiť. Asi áno, keď boli dané na rokovanie zastupiteľstva. A ešte jednu vec by som 
chcel povedať. Hovoril som s predsedom majetkovej komisie, nie všetky body od 10 do 
17 neboli predložené do komisie, takže treba povedať pravdu taká aká je. Ja by som sa 
chcel podotknúť toho bodu 16 minimálne, ktorý spomínala už pani námestníčka. Tam je 
to naviazané na podanie projektu, takže ak by sme to dneska neschválili a táto vec bola 
v komisii, a to, že komisia sa nezišla, nebola uznášaniaschopná, za to môže kto? Takže 
ja by som poprosil minimálne ten bod 16, aby sme prerokovali dneska. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Rád by som zopakoval to, čo som hovoril na 

mestskej rade. Nezdá sa mi, že je dobrý spôsob ten, že majetková komisia je vylúčená z 
tých rozhodovaní úplne. Ja som povedal a hovorím to tu opäť, že o mimoriadnom zreteli 
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teda, má rozhodovať ten, školská komisia, ale celkovo má byť o tom informovaná, má 
to prejsť cez majetkovú. Nebolo by dobré, keby tu bol rôzny režim, rôznych, rôznych 
správcov mestského majetku. Bolo by žiadúce, aby cez majetkovú komisiu všetko 
predchádzalo, hej. Takže ja si myslím, ale že, keďže v niektorých bodoch je to skutočne 
dôležité, aby rozhodnuté bolo, tak treba zvážiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Pred chvíľou, 

pred pár sekundami sa ukázalo to, čo hovoril včera pán poslanec Lörinc ako je pán 
Rovinský ohybný, lebo keď sa najdrastickejšie zvyšovalo cestovné... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre, ďakujem pekne. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Prepáčte, budem k veci hovoriť... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Toto nie je... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Je to k veci pán primátor, je to k veci, lebo keď je členom 

komisie dopravy a keď sa schvaľovala tarifa... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte mi... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Mne vadilo, budem čítať...  
 
p. Polaček, primátor mesta: O programe, rozprávame o programoch. Faktická pán poslanec 

Grega. Prečo musíme. Nech sa páči, pán poslanec. Pán poslanec Grega, máte slovo. Pán 
poslanec Grega.   

 
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Aj keď kolega Karaffa, sa hnevá, lebo stále si to 

rúško nedá, ale v tomto ho podporím, pretože je to vec poslancov a je ich právo veci 
navrhovať, to je jedna vec. Potom budem k tej sedemnástke hovoriť, ale viete, kedysi 
sme tu tak spolu sedeli, vy pán primátor, pán námestník, potom námestníčka, keď bola 
a pán Rusnák a sme spolu hlasovali. Ja som sa pridával, hej, a bral som to že áno, tak by 
to malo byť, keď sme poukázali na niečo, že toto nebolo prerokované v niečom, tak 
proste to tam nedajme, hej. To nie je taký zvláštny prípad, že je to také nevyhnutné... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čas vám vypršal.  
 
p. Grega, poslanec MZ: Tak prosím nie, robme to, čo sme chceli, aby sa robilo. Aby tie slová 

sa dodržiavali. To je úplne jednoduché. Ja nie som proti.   
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko má procedurálny návrh. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Dobrý deň všetkým, pán primátor mám procedurálny návrh na 

ukončenie diskusie k tomuto bodu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu. 
 
Hlasovanie č. 4 -  za: 27, proti: 1, zdržali sa: 2 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Kolegovia, len jedna vec. Máme náplň činností 

komisií, ten je schválený a podľa neho zamestnanci a odborné útvary pripravujú 
materiály pre komisie. Ak si tie komisie, ak zmeníme náplň činnosti, tak pôjdu 
materiály aj do ďalších komisií a budú tak aj predpripravované, proste, naozaj, ale ak 
chceme niečo meniť, dajte návrh prosím. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. K pánovi poslancovi Berberichovi. Časť 

materiálov nebola prerokovaná z dôvodu, že komisia nebola v pondelok 
uznášaniaschopná. Tento argument by som aj bral, ale časť materiálov mi už ani 
neposlali, pretože nechcú. Teraz na slová pána primátora a že sme. My nepotrebujeme 
meniť obsahovú náplň, tam to je napísané. Pán poslanec Djordjevič povedal k čomu 
všetkému sa má majetková komisia vyjadrovať. Ja to jednoducho nedostanem, čo mám 
behať po kanceláriách a mám kradnúť papiere zo stola? Ako kam sme za to dostali? Aj 
ja vám pošlem dnes jeden mail, aby ste si prečítali, čo mi prišlo, aby ste vedeli, ako sa 
komunikuje a potom si o tom urobte vlastný názor. Už to nechcem viac rozoberať, 
hlasujte ako uznáte za vhodné. Ja som cítil potrebu o tom hovoriť, lebo niečo tu 
nefunguje. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník. 
 
p. Giboda, námestník primátora mesta: Ja by som chcel, len aby sme sa všetci upokojili a ak 

má nejaká komisia alebo jej členovia, či jej predseda pocit, že sa na tú komisiu 
nedostávajú nejaké konkrétne materiály a existuje konkrétny prípad, ktorý sa 
neprerokoval a mal sa prerokovať, nech komisia k tomu prijme príslušné uznesenie, kde 
pomenuje presne tú vec, ktorá sa stala a následne sa o tom môžeme rozprávať v 
samostatnom bode. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ukončujem rozpravu. Program máme schválený.  

- - - 
 

Bod č. 1 
Návrh na reštrukturalizáciu úverov 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod číslo jedna, návrh na reštrukturalizáciu úverov. 

Nakoľko tento materiál vám bol doručený rýchlou cestou asi pred troma, možno štyrmi 
dňami v pondelok, možno utorok, lebo do poslednej chvíle sa ešte očakávali podklady z 
ministerstva financií, tak dovoľte, aby som vám tento materiál trošku predstavil. Má dve 
časti, má časť A, má časť B. Časť A hovorí o tom, že istým spôsobom sa vracia k 
ostatnému mestskému zastupiteľstvu, teda z apríla, kde sme schválili zmenu na základe 
toho, že UniCredit Bank nám vypovedalo úver z dôvodu pandémie a sťahovania peňazí 
do Talianska a my sme schválili Prima banku ako spoločnosť, ktorá tento úver mala 
refinancovať. Po tomto schválení nám však prišla ponuka zo Slovenskej sporiteľne. 
Táto ponuka sa nám javí výhodnejšia, zmluvu s Prima bankou sme nepodpísali a 
necháme teda na vás, či potvrdíme to, aby sme sa vrátili k pôvodnému uzneseniu a teda 
pokračovali s Prima bankou alebo sa rozhodli a zmeníme uznesenia, podpíšeme 
refinancovanie tohto úveru so Slovenskou sporiteľňou. Tým najzávažnejším dôvodom, 
prečo sme sa rozhodli, že to dáme do mestského zastupiteľstva je, že pri Prima banka 
Slovensko je nevýhoda, ktorú považujeme za tú najväčšiu a to je poplatok za predčasné 
splatenie vo výške 5 % z predčasnej splátky úveru. Tých 5 % sa nám javí ako veľmi 
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vysoký. Slovenská sporiteľňa takúto podmienku nemá. V peňažnom rozdieli 
rozprávame o sume asi 10 – 11 tis. Eur medzi týmito dvoma úvermi v rámci toho 10 
miliónového úveru. Čiže to je vlastne dôvod, prečo prekladáme časť A. Uznesenia sú 
pripravené tak, ako alternatíva 1, prvá alternatíva ruší uznesenie, keby sme mali 
uzavrieť zmluvu s Prima bankou a schvaľuje úver s Slovenskou sporiteľňou. V prípade 
alternatíva 2, ktorá potvrdzuje, aby sme sa priklonili ku pôvodnému uzneseniu, teda 
Prima banky. Tento materiál má aj časť B. Časť B hovorí o tom, určite ste mediálne 
zachytili, že vláda, resp. ministerstvo financií pripravuje možnosť pre obce a mestá na 
Slovensku prijať návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií. Samotná 
štandardná zmluva, ktorá sa pripravuje, bude pravdepodobne schvaľovaná na vláde 12. 
augusta. Po tomto termíne bude môcť požiadať o návratnú finančnú výpomoc. 
Podmienky tejto návratnej finančnej výpomoci sú nastavené nasledovne a to je: 
bezúročnosť, maximálna výška do výpadku podielových daní, splatnosť - prvá splátka v 
roku 2024 prvá štvrtina, následne každý ďalší rok vždy splátka 1/4, čiže rok 24 prvá 
a 25, 26 a dvadsiaty siedmy rok je splatenie tohto, tejto návratnej finančnej výpomoci. 
Ďalšou zaujímavou vetou, ktorá v zmluve sa bude nachádzať je, že vláda môže tento 
návrat, túto návratnú finančnú výpomoc zmeniť na grant. Tým, že je to bezúročné. Tým, 
že naše výpadky, samozrejme, sú v zmysle podielových daní také, aké sú. Sú približne 
na úrovni 6 mil. Eur, teda navrhujeme, aby sme sa prihlásili k takejto žiadosti a uzavreli 
zmluvu s ministerstvom financií v rámci tohto úveru. Toľko asi na úvod. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Pán poslanec, nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Mám zopár iba takých, možno aj 

viacerí budú mať, takých technických otázok. Jedna je tá, že chceli sme vybrať 10 mil., 
tak predpokladám, že ste s 10 miliónmi mali krátkodobé a dlhodobé plány. Druhá 
alternatíva ho alebo alternatíva B hovorí o šiestich miliónoch, čiže nie je tam možnosť 
zobrať úver 4 mil. a zobrať od vlády 6, čiže 6 nepotrebujeme. Počkajte ešte. Čiže 6 
nepotrebujeme alebo 10 bolo, keby sa niečo pokazilo? Ako tomu mám rozumieť? 
Potrebujeme tých 10 alebo nám stačí 6? A ešte ďalšia otázka. Dá sa aj viac zobrať 
peňazí od vlády, či 6 je maximum? Lebo viete jak včera sme zistili a bola tu tá 
požiadavka, aj keď nie celkom sa vám to páčilo, ale tie autobusy, hej, ono 10 % každý 
rok by bolo treba kúpiť, či sa nám to páči alebo nie a po chodníku prejde aj kočiar, ale 
keď autobus kľakne a zabije 200 ľudí, tak nás obyvatelia Košíc nieže voliť budú, ale 
zlynčujú. Čiže si myslím, že to je alfa a omega priorít mesta Košice. Čiže 10 mil. 
potrebujeme? To je základná otázka a že či ten štátny úver je limitovaný výškou 6 mil., 
aby som vám tých otázok nedal veľa. Čiže potrebujeme 10 a či 6 je maximum, čo 
ministerstvo financií ponúka. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Alternatíva alebo tá prvá časť, teda časť A tohto materiálu hovorí 

o tom, že nám UniCredit Bank vypovedala úverovú zmluvu na sumu 10 mil. Eur. 
Týchto 10 mil. Eur je v rozpočte zapojených. Sú to peniaze v rámci sociálnych, 
dopravných a školských záležitostí. Toto je schválené. Je to história. Potrebujeme ten 
úver preklopiť do inej banky, pretože tam tá banka Talianska si sťahuje peniaze a dáva 
výpoveď. Druhý bod nesúvisí s týmto, je to druhá náležitosť, kedy štát v rámci COVID 
opatrení a výpadku podielových daní sa rozhodol nedávať voľné peniaze, ale ponúknuť 
obciam a mestám návratnú finančnú výpomoc maximálne do výšky výpadkov 
podielových daní podľa prognózy z júla, resp. z minulého týždňa, z tohto obdobia. Je 
tam ešte jedna podmienka, ktorú som zabudol povedať. Tie peniaze môžu byť použité 
na bežné výdavky. To v tej zmluve bude napísané. Bude to štandardizovaná zmluva. Do 
nej vstúpiť nebudeme môcť. Bude ju schvaľovať vláda a po trinástom auguste sa k nej 
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môžeme prihlásiť. Zaradili sme ten bod preto, pretože sme nechceli v auguste vás 
zvolávať a chceli sme istým spôsobom túto časť si povedať, či do nej chceme ísť alebo 
nie. Zároveň pri tomto uznesení hovoríme o tom, pretože sa domnievame, že z polovice 
augusta, včera tá téma bola ohľadom opravy ciest. Predpokladáme, že už budeme mať 
uzavretú konečne súťaž na opravu ciest, a preto zároveň rovno v tomto uznesení 
hovoríme o tom, že vráťme peniaze do rozpočtu tak, ako sme ich plánovali vo februári, 
keď sme schvaľovali prvý rozpočet, aby sme tie cesty mohli z týchto peňazí dotiahnuť a 
urobiť to, čo sme v tomto roku mali naplánované. A následne v septembri si povieme 
ako ďalej naložiť s tým zvyškom peňazí. Nakoľko sme včera prerušili rokovanie o 
rozpočte a štvrtú zmenu, o štvrtej zmene sme nerokovali, rozpočet vlastne máme 
nastavený mimo toho, čo sme pripravovali a to bolo škrtnutie približne 12 celá a niečo 
milióna Eur, to sa včera neudialo, ale každopádne budeme musieť prerobiť a prekopať 
na najbližšie obdobie opäť celý rozpočet a štvrtú zmenu nanovo nastaviť a samozrejme 
je dôležité vedieť, že či s týmto rátať alebo nie. Tá optika na rozpočet sa, samozrejme, 
bude automaticky meniť. Pán poslanec Djordjevič s faktickou.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Väčšinu, absolútnu väčšinu 

som z toho porozumel, len teraz naozaj nemám taký prehľad v rozpočte, nemám ho pred 
sebou, ale my máme celých 10 mil. z úveru narozpočtovaných na rok 2020? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Kažimírová mi ukazuje, že áno, tak potom. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak potom, potom statusy pána Lesňáka 

o gazdovi sú asi trefné. Ide o to, že 6 mil. na dopravnú infraštruktúru je v poriadku, lebo 
ako pán Ihnát hovorí, chodník a cesty mesta Košíc a v jeho prípade hlavne Ťahanoviec 
sú hladné po investíciách, ale my sme poslanci mesta nevedeli o žalostnom stave 
vozového parku a nehovorím, že zobrať všetko z ciest, ale budeme musieť uvažovať pri 
zmenách v rozpočte, keďže tento bod máme prerušený aj o tomto. Čiže, čiže myslím že, 
že budeme mať ťažké rozhodovanie... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Kažimírová, môžete na chvíľku, prosím. Nech sa páči. 

Ďakujem pekne. Pán námestník.  
 
p. Giboda, námestník primátora mesta: Kolegovia, aby nevznikol... nejaké to miešanie čísel 

a nech sa neurazia niektorí kolegovia, ale proste tých 6 mil., ktoré ak dostaneme od 
vlády, nám vykryje to, k čomu sme prijímali ten preklenovací, nazvime to, úver na 
cash-flow kontokorent vo výške 15 mil.. Čiastočne nám to vykryje túto časť, ktorú tu 
tiež niektorí z vás vykrikovali, že ideme vyhodiť viac peňazí, no nejdeme, vykrývali 
sme tie výdavky, ktoré už v rozpočte boli a toto je to, že budeme mať možnosť namiesto 
komerčného úveru mať bezúročný úver od vlády. To je celé. Mňa mrzí a ja žasnem nad 
niektorými logickými nesúladmi, ktoré pán poslanec predvádza. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Balčík.  
 
p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Mňa by zaujímalo 

teda, či teda tá návratná finančná výpomoc zo štátu je nárokovateľná, tzn., že keď o ňu 
požiadame, že ju dostaneme alebo proste či to ešte podlieha nejakým kritériám, 
výberom a oprávnenosti atď. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je to nastavené pre samosprávy. Každá samospráva môže 
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požiadať do výšky a nezaznamenal som, že by tam bolo nejaké, že ak by niečo proste je 
to pre všetky, ale podstatná veta na tej zmluve je, že táto finančná výpomoc sa môže 
zmeniť na grant. Toto je na tom najlákavejšie, aby sme si o 2 roky nepovedali, že mohli 
sme mať. Je to také nadivoko aj z pohľadu ako sa tie pravidlá nastavujú z pohľadu 
vlády, ale tá veta je proste tak lákavá, že by nebolo asi z môjho pohľadu múdre vám to 
neukázať, nerozprávať, nediskutovať a nepokúsiť si povedať, že je potrebné sa s tým 
zaoberať. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Dobrý deň. Ctené zastupiteľstvo, ja si len dovolím pripomenúť 

históriu, lebo možno je to dôležité. Svojho času sme minulého roku schvaľovali dva 
desaťmiliónové úvery. Jeden desaťmiliónový úver bol potom, čo nebol schválený 
EYOF, na športovú infraštruktúru. Druhý desaťmiliónový úver bol prednostne na 
investície do školstva, ale bola tam aj doprava a iné veci. Neviem ako je v čerpaní ten 
druhý úver do školstva, ale ten prvý do športovej infraštruktúry si dovolím povedať, že 
nie sú hotové po rokovaní projekty, čiže čerpanie bolo nula. Ak si správne pamätám, 
pani Kažimírová na finančnej komisii hovorila, že to bol ten úver z UniCreditu. Teraz 
UniCredit vypovedal a sťahuje peniaze do Talianska a my tu ideme refinancovať cez 
Slovenskú sporiteľnú a už sú tam aj bežné výdavky. Z bežných výdavkov nepostavíme 
halu ani kúpalisko. Čiže, teraz sa pýtam, ak schválime tých desať miliónov a pani 
Kažimírová ani pán primátor nemajú toľko úcty, žeby počúvali poslanca. Tak sa pýtam, 
ako sa to dotkne športovej infraštruktúry, keďže už tam uvádzate aj bežné výdavky. 
Budú tie peniaze rozhajdákané na niečo iné ako na postavenie novej modernej trojhaly, 
vodnej plochy a všetkého toho, čo potrebuje šport? A druhá vec, 6 miliónov, ktoré od 
štátu, jednoznačne, pani poslanci treba do toho ísť, ako povedal pán primátor, treba o to 
žiadať štát. Avšak, keď prišli výdavky spojené s COVID-om, tak sme sekali hore dole a 
sekali sme aj mestské časti. Mestské časti samostatne nemôžu štát požiadať o pomoc, 
môže to žiadať iba mesto, ale zároveň už ideme robiť cesty a všetky mestské veci, ale 
nejdeme robiť žiadne, poviem tak, satisfakcie alebo vynahradenie pre mestské časti. 
Opäť je tu nejakých 6 miliónov bianko šek, ktorý nevieme, kde sa použije, len vieme, že 
na cesty. Čiže ja sa pýtam, budeme mesto solidárne, tak ako boli solidárne mestské 
časti, keď sa škrtalo, aj mestské časti dostanú vykrytie výdavkov COVID 19 alebo nie? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja tu niekde mám aj ten materiál. Pán Ferjenčík, je tu? My sme 

požiadali na preplatenie a ide to cez okresný úrad v rámci civilnej ochrany. Tá buxa je 
taká hrubá. Sú tam náklady úplne všetkých, všetko je tam spísané nielen za mesto, 
dokonca aj niektoré veci za mestské podniky, mestské organizácie včítane mestských 
častí. Je to suma 2,4 milióna Eur dokopy, ktoré sú oprávnené v rámci civilnej ochrany, 
aspoň takto nejak. OK. Čiže, čiže dobre, je tam 68 tis. Eur sú náklady mestských častí, 
ktoré sú... Ktoré ste tam dali? Áno, áno, spojené s COVID-om. To je jedna časť a druhá 
časť spojená s podielovými daňami, tak berieme tento úver. Štvrtú zmenu ste 
neschválili, teda ideme zatiaľ v tom režime tretej zmeny, čiže aj podielové dane, ak sa 
nemýlim toho dvadsiateho prvého, o jeden deň neskôr išli v takom rozsahu plnom ako 
mali ísť. Čiže v tomto režime ideme do najbližšieho zastupiteľstva, kde uvidíme aj nové 
prognózy a povieme si, čo ďalej, ale tento úver by mohol spôsobiť to, že by k tej zmene 
by nemalo nast.., nemalo dôjsť. Podmienka vlády je minúť tie peniaze tento rok. Túto 
podmienku som asi zabudol povedať, mám pocit. Povedal som? Pardon. Žiaľ tie 
podmienky sa ešte včera, cez telefóny dolaďovali, aby nám ich vysvetlili. Je to horúce. 
Niektoré zastupiteľstvá v krajských mestách budú trinásteho napr. priamo na druhý deň 
dnes plánované. Čiže ten materiál je taký, uvedomujem si, kostrbatý, ale sme v čase a 
chceli sme s nimi ísť vonku. Pán poslanec, prosím, pán Lörinc ešte jedna vec. Ste sa 
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pýtali na to uznesenie v alternatíve, v tom bode, v tej časti A, alternatíva prvá ohľadom 
Slovenskej sporiteľne. To uznesenie je také, aké ste navrhovali na tom predposlednom 
zastupiteľstve, keď sme schvaľovali Prima banku. Pani Kažimírová navrhla uznesenie, 
ktoré sa tu zmenilo, bola oprava, tak sa schválilo a my sme ho celé zobrali už opravené, 
ako ste ho schválili, a tu sme ho vložili. Čiže tam bola tá podmienka „po 
predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva na financovanie bežných 
výdavkov“. Čiže ide na kapitálové, prípadne, ak mestské zastupiteľstvo napr. v 
decembri by zmenilo názor, po schválení, tak môžu sa tým venovať. Je to 
pravdepodobne preto, sedí tu pani Kažimírová, aby do tej zmluvy s bankou sa mohli 
veci integrovať a aby sa už nemuseli potom robiť rôzne dodatky a pod.. Ale ide to na 
kapitálové výdaje. Dobre som povedal? Prípadne, keď súhlasíte, by mohla ma doplniť 
pani Kažimírová.  

 
p. Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia: Dobrý deň prajem. Ja len chcem doplniť na 

upresnenie, že ten úver na športovú infraštruktúru, to je úplne iný, ďalší úver, ktorý sa 
schvaľoval minulý rok. Je podpísaná zmluva so Slovenskou sporiteľňou a tam je účel 
jasný, športová infraštruktúra. Tento úver, o ktorom hovoríme teraz a ktorý budete 
schvaľovať teraz, je ďalší úver 10 miliónový, ktorý bol pôvodne schválený na dopravu, 
školstvo, sociálne veci. 28. mája, keď sa vyberala banka a vybrala sa Prima banka, tak 
sa to uznesenie upravilo na kapitálové výdavky a bežné výdavky po predchádzajúcom 
schválení mestského zastupiteľstva a teraz sme to isté uznesenie preniesli aj do tohto 
uznesenia, len navrhujeme meniť banku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To uznesenie bolo na návrh pána poslanca Filipka a aj pod číslom 

401 a toto je integrované presne od slova do slova tuná do tohto. Pán poslanec 
Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Správne počítate pán 

kolega Lörinc, áno, je to už 41 mil., ktoré bude po dnešku naše zastupiteľstvo brať od 
súkromných alebo štátnych inštitúcií, ale nie to som chcel. Chcel som to, že bavíme sa 
tu, že či mestská časť, či mesto a berú sa peniaze mestskej časti, veď investície mesta 
hlavne do chodníkov, ciest, nebudú sa realizovať vo vzduchoprázdne, ale budú v 
konkrétnych mestských častiach, len ich nebudú realizovať konkrétne mestské časti, ale 
ich bude realizovať mesto, ale zrejme, teraz neberte to naozaj osobne, ale zrejme to 
starostom vadí, že nie oni budú strihať pásky, nie oni budú predstavovať mosty a 
konkrétne projekty, ale to je váš, vážení, problém, nie môj ako poslanca mesta Košice a 
aj vy ste poslanci mesta Košice. A mám jednu otázku. Mestské časti budú splácať úver, 
tento od Prima banky, alebo z ministerstva financií? Nie, bude ho splácať mesto. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Tak pokiaľ je, náklady, ktoré súvisia 

s COVID-om budú preplatené v rámci štátu, okresných úradov, výpadok z podielových 
daní nám vlastne nejakým spôsobom požičia štát bezúročne, čo sa potom môže zmeniť 
na grant, tak potom samozrejme, že tieto veci treba preniesť aj do tej štvrtej úpravy 
rozpočtu a pouvažovať na tom, či je dôvod na krátenie, či už účelových alebo 
podielových daní pre mestské časti. A ešte k tomu, čo hovoril pán Djordjevič. Áno, 
možnože to takto funguje vo veľkých mestských častiach, ale mesto Košice v malej 
mestskej časti nepostaví ani 1 cm chodníka. Hej, takže ďakujem pekne.  
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Najprv poprosím kľud, páni poslanci. Pán poslanec 

Djordjevič, chcem aj ja niečo povedať. Už to tu dnes asi padlo viackrát. Michal, 
rozprávam. Čiže, padlo to už viackrát, čiže ak štát dofinancuje ten výpadok podielových 
daní, samozrejme, cez úver, čiže tiež mám za to, teda, keď tam bude tá zámena zdrojov, 
aby sa finančné prostriedky pre mestské časti potom nekrátili a boli dofinancované, či 
už účelové finančné prostriedky alebo aj výpadok podielových daní a nie je to tak, že 
mestské časti majú ruky vo vrecku a nič nerobia, pretože minimálne v našej mestskej 
časti máme naplánovaných množstvo projektov. My suplujeme mnohokrát úlohu mesta, 
vlastne, nevyhovárame sa, budujeme svetelnú infraštruktúru, ihriská, športoviská, máme 
množstvo majetku, kde máme povinnosť a zodpovednosť vlastne starať sa o tento 
majetok a s tým súvisiacich výdavkov. Čiže nie je to len o strihaní nejakých pások. V 
podstate aj mestské časti, chcú robiť a realizovať investičné projekty, pretože na konci 
toho alebo začiatku je stále občan, čiže, či už je tu mesto alebo mestská časť, dve 
spojené nádoby, vždy je tu na začiatku ten občan. Čo sa týka ešte uznesenia, máme 
takú, takú otázku. Chýba mi tam troška rozpis tých finančných prostriedkov, pretože je 
to také vábne, 6 mil., ale dopravná infraštruktúra, bežná údržba komunikácií. Koľko? 
Čiže to členenie, to finančné členenie, dobudovanie, rekonštrukcia dopravnej 
infraštruktúry, komunikačnej siete, cyklodopravy, Koľko? Mestská verejná doprava, 
transfér na prevádzku pre dopravný podnik. Koľko? Čiže chcem sa opýtať, pokiaľ 
budete podpisovať zmluvu o prijatí týchto finančných prostriedkov od štátu, či v tej 
zmluve bude uvedené aj účel využitia týchto finančných prostriedkov v zmysle tohto 
uznesenia. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za otázky. Vláda účel neidentifikuje, len hovorí, 

bežne minúť tento rok a tieto podmienky, ich nezaujíma či to pôjde na sedačky, strechy, 
budovy, im to je jedno. Tam je to otvorené. Vaša otázka, ktorá smerovala vlastne, čo 
znamená tá dopravná infraštruktúra v rámci toho uznesenia, ktoré je tam spomenuté do 
februára, tak vám to prečítam. Prvou až treťou zmenou sme zobrali z položky 2 v 
programe 5 súvislé opravy komunikácií 500 tis. Eur. Štvrtou zmenou sme chceli zobrať 
500 tis. Eur a tie sme nezobrali, čiže rozprávame o jedenkrát 500 tis.. Potom, stavebné 
úpravy a rekonštrukcia komunikácií a chodníkov a to sme mali zobrať v štvrtej zmene, 
ale sme ju neschválili, čiže to preto neplatí. A vlastne zároveň sme v dopravnom 
podniku plánovali zobrať štvrtou zmenou 559 tis. Eur na úhrady strát služieb 
vo verejnom záujme. Štvrtú zmenu sme neschválili, čiže to neplatí. Čiže v tejto chvíli 
rozprávame o pol milióna Eur. Dobre hovorím, pani Kažimírová? Čiže o 500 tisíc 
eurách hovoríme, že ich vrátime týmto uznesením, aby sa mohlo robiť a 5 a pol milióna 
ostáva voľných na to ďalšie zastupiteľstvo. To je jedna vec. Chcel by som možno ešte 
jednu vec povedať, aby sme si to uvedomili, aby to tu bolo povedané, aby sme 
rozumeli, čo znamená výpadok podielových daní smerom k rozpočtu, ale tu nie sú len 
výpadky podielových daní, aj vlastných peňazí. My sme štvrtou zmenou plánovali 
škrtnúť sumu 14 mil. a niečo. Ak odpočítate týchto 6 miliónov z podielových daní, 
8 mil. Eur nám chýba z našich vlastných peňazí na rôznych poplatkoch, vecí, peňazí 
ktoré nám neprišli. K týmto ôsmim miliónom, prosím, ešte prirátajme 7 mil. a to je daň, 
ktorú by nám mal zaplatiť U. S. Steel, daň z nehnuteľnosti, nakoľko U. S. Steel sa 
odvolal v zmysle zákona a spochybnil dane za nehnuteľnosť pre svoju spoločnosť, tak 
toto odvolanie, žiaľ, stojí na magistráte. Nemôžeme v zmysle zákona, lex korona, 
posunúť na daňové riaditeľstvo, ktoré by v danej veci malo rozhodnúť, pretože dokiaľ 
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trvá mimoriadny stav, nemôžeme tak učiniť. Čiže je tu riziko, že v tomto roku 
nezískame finančné a nezískame dane zo spoločnosti U. S. Steel na základe tohto 
zákona tým, že daňové riaditeľstvo nebude môcť potvrdiť naše rozhodnutie, že je 
správne. Hovorím to len preto, aby sme videli v tejto súvislosti, aby nevzniklo, že sme 
niečo zatajili, na druhej strane o tomto probléme diskutujeme aj s ministerstvom 
financií, ktoré nám prisľúbilo nájsť zákonný spôsob, ako to, ten spis, doručiť tomu 
daňovému riaditeľstvu, aby mohlo rozhodnúť, ale robia na tom aj ich právnici, aj naši a 
to riešenie hľadáme, žiaľ, dnes nemôžem povedať, že sme to riešenie našli. Takže máme 
tu ešte takýto problém. Preto treba byť naozaj veľmi, veľmi opatrný. Ja som 
s ministerstvom financií rozprával na druhej strane aj o tom, ak by sme tieto peniaze 
nedostali, či by boli ochotní nám tento rozdiel medzi príjmom a výdajom na to obdobie 
rozhodnutia nejakým spôsobom sanovať, pomôcť. Takže aj takáto debata s 
ministerstvom samotným existuje. S faktickou pán poslanec Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Reagujem na pani 

poslankyňu Kovačevičovú. Predpokladám, že keď vidím viacerých starostov 
prihlásených a ešte sa prihlásia, a možno aj bývalých starostov, tak budem hovoriť aj 
všeobecne. Pani poslankyňa povedala terminus technicus, suplujeme mesto. Ja by som 
skôr povedal, nie že skôr by som povedal, ja tvrdím, že vhodnejšie slovo je „dopĺňame“ 
mesto. To nie je že suplovanie. Mestská časť dostane nejaký balík, samozrejme, či už je 
systém financovania spravodlivý, to netvrdím, ale faktom je, že je taký ako je. Faktom 
je, že za 2 roky, za 2 roky ste nič s tým neurobili, žiaden nový štatút mesta ste 
nepredložili na hlasovanie pre mestských poslancov a toľko, že správajte sa ako mestskí 
poslanci, nielen ako takí, ktorí chcete, čo najviac uchmatnúť pre svoju mestskú časť a 
potom sa tým chváliť na Facebooku ako to robí pán starosta. A viem si predstaviť, že vy 
keby ste bol mestský poslanec a starosta Halenár, chcel by som vedieť ako by ste vy 
bojoval tu za KVP a za peniaze pre neho. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. Prosím, neskĺznime do osobnej... 
 
p, Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja v dobrom poviem pánovi poslancovi, lebo 

chcel byť starosta, len sa mu to, bohužiaľ, nepodarilo. Ale prosím, obetujte hodinku 
času, sadnite si s ktorýmkoľvek starostom. Ja tak isto si s vami sadnem a vám vysvetlím 
ako to funguje. Dobre, vy hovoríte o uchmatnutí. Mestská časť KVP má napríklad 24 
tisíc obyvateľov a tí zaplatia 10 miliónov ročne do mestskej kasy. My dostaneme naspäť 
milión a pol. Čiže 85 percent ostáva v meste Košice. Vy hovoríte o „uchmatnutí sa“. Na 
druhej strane, vy ste volení, čím, kým, vy ste volení v obvode Staré mesto, čiže 
obhajujete záujmy Starého mesta. To je absolútne prirodzené. A keď tu raz sedí starosta 
za Ťahanovce, tak ľudia od neho čakávajú, že bude bojovať a kopať za Ťahanovce. Na 
tom netreba vidieť nič zlé. Keď sa bude rozhodovať o celomestských otázkach, bude 
brať mesto Košice, nie mesto Bratislava. Čo vy, pán poslanec, naozaj v dobrom to 
myslím, nechajte si to vysvetliť, lebo keby som zobral vystúpenia, urobil analýzy, toho 
čo tvrdíte, tak to nie je pravda. Naozaj, a tí, ktorí sa do toho vyznajú, to vedia.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Pán poslanec Djordjevič, ja vám to vysvetlím tak isto, aj za 

predrečníka aktivistu, pána starostu. Veľmi jednoduchým magickým číslom 6. A 
nechcel som sa pridať k tomu dnes, lebo mne je od začiatku jasné, že budem proti 
akémukoľvek si požičiavaniu peňazí po 240 percentnom zvýšení daní, po MHD-éčke 
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cene, po kadejakých tých poplatkoch a atď.. Toto sa nebudeme zacyklovať. To už ste 
dostali poriadne si myslím od občanov, aj od nás. Ale ako sa vraví, komu niet rady, 
tomu niet pomoci a mne to momentálne, tu chronológiu vám musím povedať pán 
primátor, lebo pred troma rokmi, keby ste nezmenili svoju rétoriku zo slovíčka máme tu 
platnú zmluvu, na vetu: zmluva je neplatná, tak vám garantujem, že by ste ročne vybrali 
o 3 mil. Eur viac na parkovnom, čo po dvoch rokoch vyzerá na číslo 6 a presne to číslo 
my sme mali na účte naviac. Mali by sme dokonca ešte aj vyššie poplatky a dane od 
obyvateľov a vôbec by sme nemuseli ďalšiu sekeru rúbať Košičanom do chrbta. To 
znamená, ja momentálne som v situácii takej, lebo foter alebo môj otec, by mi urobil 
toto tu, že by mi povedal, čo si si navaril, to si aj zjedz. A ja som určite proti tomu, aby 
ešte ďalšie peniaze som nalial tam, na tú vašu časť vedenia. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči.  
 
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem povedať jednu vec, ktorú hovorím už 

pätnásty rok. Pokiaľ sa neprinavrátia späť mestským častiam dane za nehnuteľnosti 
fyzických a právnických osôb, ako tomu bolo v roku 2006 a ako je to doteraz 
v Bratislave. Nemusí to byť 50 percent, stačí aj 30, tak stále budú mestské časti 
rukojemníkmi vedenia mesta. Bolo to tak v minulosti, je to tak teraz a bude to tak aj 
v budúcnosti. Aby to bolo férové, aby sa všetky časti mestské rozvíjali tak ako sa má, 
treba navrátiť tie financie tam. Je to na nás, na poslancoch, treba to tak urobiť, alebo 
potom naozaj zrušme tie mestské časti, lebo to je začarovaný kruh. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja len jednu drobnú poznámku ku tomu, že za koho tuná sedíme. 

Ja tu nie som poslanec za ulicu Pokroku, ja som tu poslanec mesta, čiže ja musím sa 
dívať aj na záujem Opátskeho, aj na záujem KVP a musím sa dívať na záujem mesta 
hlavne. Čiže, pokiaľ začneme ako správne hrable k sebe hrabú a tento princíp povýšime 
nad všetko, tak ťažko sa posunieme ďalej. Aj za Šacu som. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne, pán primátor. K tomuto bodu 

máme návrh na doplnenie v rámci návrhu na uznesenie pri bode B, bod dva. Návrh 
skupiny poslancov dobudovania, rekonštrukcie dopravnej komunikačnej siete 
cyklodopravy a pešej dopravy, aktivita jedna, stavebné úpravy a rekonštrukcie 
komunikácií s doplnením: a všetkých chodníkov v meste Košice podľa vybranej 
schémy, ktorá by mala fungovať a bola by verejne dostupná. Prečo to hovorím, aby 
subjektívne sa nevyberali len určité lokality v meste Košice, ktoré sa budú 
rekonštruovať, ale chodníky vo všetkých mestských častiach, ktoré sú najviac v 
havarijnom stave, čo vieme aj deklarovať. V zimnom období nebude stačiť tabuľka 
„chodníky v zime je neudržiavaný“, pretože nárast pacientov po zlomeninách potom 
bude opäť extrémny aj v ďalšom roku. Prečo to pripomínam? Pretože to žiadajú 
občania, ktorí prežili minulú zimu ako prežili, ale nechcú, aby tak dopadli aj v tomto 
roku. Tam ešte doplním ďalšiu skúsenosť, že ako MČ Juh už dvanásty rok, to znamená 
druhý rok v tomto období žiadame o doplnenie chodníka pri Základnej škole Staničnej. 
870 detí a 1600 rodičov žiada o bezpečnosť zabezpečenia chodníka pri Základnej škole. 
Odpoveď máme akú z mesta Košice? Že máme vchádzať do zákazu vjazdu a parkovať 
na ôsmich parkoviskách pri materskej škole. Proste došla nám aj v tomto trpezlivosť, že 
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nejaká ústretovosť a vízia by mala byť v tom. Hájime zdravie našich detí, ktoré 
prichádzajú k základnej škole a verím, že takýchto prípadov je v meste Košice viac. Na 
to, aby sme mohli bezpečne zabezpečiť dopravu našich detí zo školy a do školy, nič 
viac nechceme. Nejaký plán ako to bude do budúcna fungovať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Huba.  
 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa 

vyjadrujem za podporu alternatívy číslo 1, kde prijmeme dlhodobý úver Slovenskej 
sporiteľne, keďže z porovnania úrokových nákladov ale aj poplatkov vyplýva jasné 
finančné, práve z finančnej stránky výhody. Tento úver, ale navyše je tam aj poplatok za 
predčasné splatenie, ktorý, ktorý v prípade Slovenskej sporiteľne absentuje. Naopak, pri 
Prima banke by tam to bolo vo výške 5 % z predčasnej splátky úveru. Zároveň by som 
chcel povedať, že ma vedenie mesta informovalo, že dostalo odpoveď z Ministerstva 
financií Slovenskej republiky na žiadosť o odklad splátky návratnej finančnej 
výpomoci, kde sa ministerstvo financií vyjadrilo, že zatiaľ súhlasí alebo navrhuje 
odklad splátky o 9 mesiacov. Po konzultáciách s niektorými poslancami, aj samozrejme, 
s vedením mesta, zastávam, tak isto zastávame názor, že trebalo by ďalej opätovne 
rokovať s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a požiadať o odpustenie zostatku 
dlhu vo výške 15,2 milióna Eur, najmä vzhľadom na súčasnú stále ešte pretrvávajúcu 
mimoriadnu situáciu a tak isto nejasnú situáciu, hlavne čo sa týka ekonomických a 
hospodárskych výsledkov nielen tohto roku, ale aj budúceho roka. Tak by som si 
dovolil, vážené kolegyne, kolegovia, doplniť druhé uznesenie písmeno B a to prečítam: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice, nesúhlasí s odkladom 
splátky návratnej finančnej pomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky o 9 mesiacov v zmysle odpovede Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo dňa 9. júla 2020 a opätovne rokovať o odpustení zostatku dlhu vo výške 15,2 milióna 
Eur. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Hovoríme o tom úvere, ktorý bol 

zobraný v roku 2010. Ministerstvo financií nám na základe rokovania ponúklo nie 
odpustenie, ale posun o 9 mesiacov a domnievame sa, že to nerieši situáciu, lebo o 9 
mesiacov bude ten istý problém a preto ak takéto uznesenie schválime, tak bude to aj 
pre mňa trochu maličká podpora, že stojíme na svojom stanovisku a chceme, aby to 
odpustenie prišlo. Respektíve, my sme aj ponúkali: teda ak nechcete dnes a máte 
finančné problémy, tak nám to posuňte o viac mesiacov ako je len 9. Čiže takáto 
barlička by nám výrazne v rokovaniach mohla napomôcť. Nech sa páči, s faktickou. 

 
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, 

kolegovia, ja by som vás chcel poprosiť, aby pán poslanec Huba vám išiel príkladom. 
Jeho príspevok bol vecný, jasný, trefný, k tomuto bodu, návrh na reštrukturalizáciu 
úverov. Chcel by som vás poprosím, aby komunikácia debaty o cestách, kde nám cestu, 
nemám cestu, chodník, to nie je v tomto bode. Ja by som tu tak isto dokázal rozprávať, 
čo by som potreboval, ale tu bavíte o návrhu na reštrukturalizáciu úveru. Potom 
môžeme inokedy diskutovať o tých cestách a chodníkoch. Buďme vecní, jasní a pán 
Huba vám to predviedol, ako by ste mali. Poprosím všetkých prihlásených a tí, čo sa 
ešte prihlásia, aby sa, pán Huba išiel príkladom. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.  
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p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Čiže v prvom rade, ako vedeniu mesta chcem 
povedať, že podporím úver, ako čiže to je ako tá prvá veta. A potom druhá veta. Vieme, 
že sme tu mali COVID od 12.3.2020 a každé euro obraciame vlastne a samozrejme, je 
povinnosťou aj vedenia mesta, aj našou povinnosťou tiež dohliadať vlastne na to, aby sa 
tie finančné prostriedky, ktoré sme investovali do COVID-u a ochranný života, zdravia 
obyvateľov mesta Košice vrátili späť. Preto som sa rozhodol, že podávam návrh 
uznesenia a to je pod bodom C, čiže B, C, žiada primátora mesta Košice rokovať s 
príslušnými ministerstvami a zabezpečiť vyžiadanie úhrady výdavkov mesta, mestských 
častí a mestských organizácií v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu 
preventívnych opatrení a ochrany pred ochorením COVID 19. Odôvodnenie: v období 
od 12. marca 2020 boli na území mesta Košice vykonávané záchranné práce v priamej 
súvislosti so zabezpečením opatrení na zníženie rizík ohrozenia a zamedzenia šírenia a 
pôsobenia následkov ochorenia COVID 19 počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, to 
jest napr. zabezpečenie ochranných, hygienických a dezinfekčných prostriedkov a pod.. 
Priebežné výdavky predstavujú čiastku 885.183,38 Eur a uplatnenie ich náhrady sa má 
realizovať prostredníctvom Štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. Mimoriadna situácia bola vyhlásená 12. marca 2020 a doposiaľ trvá. Čiže 
verím, že som išiel k veci, takže OK. To je všetko. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Opäť jedná sa o pomocné uznesenie. Neskutočne 

dlho trvajú jednania. Potrebujeme pomôcť s tým, aby sme sa pohli aj v rámci 
preplatenia nákladov na COVID, kde sú aj peniaze mestských častí. Pán poslanec 
Vrchota.  

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Dobrý deň, kolegovia. Ja by som rád tri také veci. Možno taká prvá, 

keď tu bola, nechcel som reagovať nejak faktickými, ale veľmi krátko spomeniem, že 
kto je tu za koho, či je niekto starosta, nie je starosta, každý z poslancov je zvolený za 
nejaký volebný obvod. Prirodzene jeho voliči z tohoto volebného obvodu, ktorí mu dali 
dôveru a hlas očakávajú od neho konkrétne nejaké výsledky. Jednak, že má sa zastávať 
a má pracovať pre mesto, ale samozrejme, aj pre svoj volebný obvod. To je jedna vec. 
Druhá vec je tá, chcem poprosiť kolegov, lebo tu preberáme všetky možné veci od 
Šavla do Pavla, podávajú sa tu krížové návrhy a budeme tu zase sedieť do večera. 
Takže, prosím, držme sa veci, tento bod má názov návrh na reštrukturalizáciu úverov, 
čiže držme sa toho. K tomuto sa chcem opýtať pani Kažimírovej, v rámci tejto ponuky 
od Prima banky pri porovnaní jednotlivých ponúk z finančného hľadiska je tam 
informácia úrokové náklady z bankovej marže vo výške 144 tis.. Tá úroková sadzba sa 
skladá z dvoch časti. Jedna je dvanásťmesačný euribor, ktorý má momentálne zápornú 
hodnotu a nejaká fixná, teda úroková sadzba. Je toto číslo správne? A druhá vec. Prečo 
sa na to pýtam? Pretože, ak sa zrátajú tieto 2 sumy alebo tieto 2 percentá, dochádza k 
zápornému úroku s tým, že predpoveď, to je samozrejme predpoveď na ďalšie roky 
dopredu, je, že tieto záporné čísla sa budú ešte zvyšovať, tzn., že tá úroková sadzba toho 
dvanásťmesačného euriboru bude až mínus 0,42 %. Samozrejme, pri tom úveru od 
Prima banky je najväčším negatívom päťpercentný poplatok za predčasné splatenie. Je 
taký predpoklad, že sa to splatí? Lebo ak sa to nesplatí, tak jednoznačne tento úver 
výhodnejší. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, tak asi bude praktické, že keď pani Kažimírová do 

môjho mikrofónu, nech sa páči. 
 
p. Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia: Čo sa týka tej úrokovej sadzby Prima banky, 
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áno, tá je stanovená ako variabilná úroková sadzba, čiže skladá sa z dvanásťmesačného 
euriboru, plus je tam marža 0,2. To znamená, v súčasnosti je euribor v mínusovej 
hodnote a ten výpočet úrokovej sadzby vlastne bol stanovený len tak, že je tam tá marža 
0,2, čiže ako keby ste mali 0,2 % úrokovú sadzbu, pretože pri mínusovej, pri 
mínusovom euribore nejdete do mínusu s úrokom, ale ako keby bol 0, tak sa to ráta. Tak 
je to vo všetkých úverových zmluvách, všetky banky to tak majú bez výnimky. 
Nevýhodou je, že nevieme predvídať, čo do budúcnosti sa bude s euriborom diať. 
Dneska je mínusový, je na mínuse už dosť dlho. Samozrejme, v čase COVID-u začal 
stúpať, dostal sa tesne pod nulou, čiže tam hrozilo, že sa môže dostať aj do plusu. 
Momentálne tá situácia na trhu je zasa taká, že ten euribor klesá, čiže je ťažko 
predvídať, čo v priebehu desiatich rokov, jak je ten úver naplánovaný, či ten euribor 
pôjde hore alebo bude v mínuse, to nevieme. Len sme upozornili na to, že tu je to riziko, 
že v prípade variabilnej úrokovej sadzby, ak by euribor išiel hore, tak úroková sadzba 
bude stúpať, čiže v tom sa nám tá Slovenská sporiteľňa zdá výhodnejšia, pretože tam je 
fix 0,26 a to je proste fix na celú dobu splácania úveru. A druhá otázka bola? Aha, 
predčasné splatenie. Áno, tých 5 %. Tak samozrejme, nikdy nevieme predvídať na 10 
rokov dopredu, či budeme chcieť alebo nebudeme chcieť splatiť či budeme mať na to 
alebo nebude mať na to. To je presne o tom, že ak by náhodou ten euribor išiel hore do 
plusu v priebehu tých desiatich rokov a nám by sa javil ten úrok ako vysoký, mali by 
sme možno ten úver reštrukturalizovať, lenže pri tom päťpercentnom poplatku za 
predčasnú splátku sa vám to nikdy neoplatí reštrukturalizovať, pretože ten poplatok je 
tak vysoký, že vám proste nestojí za to, aby ste hľadali inú banku s nižšou úrokovou 
sadzbou, pretože na tom prerobíte, čiže to je vlastne taká tá hypotetická nevýhoda. 
Samozrejme, ak by bol výhodný naďalej, tak nie je dôvod ísť hľadať inú banku.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, procedurálny návrh. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Nevadí mi to, že ste mi nedali ho ihneď, ale dali ste 

kolegyni, ale nabudúce to radšej tak nerobte. Teraz to nevadilo, lebo teraz sa to netýka 
tej témy, čo pani kolegyňa spomínala. Ja sa chcem pre istotu opýtať, lebo včera sme 
slovičkárili, že či je to dokument alebo petícia. Tu je napísané návrh na 
reštrukturalizáciu úverov, tak je pre istotu dávam procedurálny návrh, aby o každom 
návrhu sa hlasovalo osobitne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ono sa aj bude, lebo tak toto je nastavené tam.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Takže ak to tak je, že určite o každom osobitne a nie je to návrh, ale 

návrhy. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ale máme časť A. Tú budeme uzatvárať ako prvú a časť B. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Áno, a potom tú od štátu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, tak potom v poriadku, nemusíte o procedúre hlasovať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, na pána Vrchotu. Pán 
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Vrchota, kolega, v utorok ste to isté predložili na Rade starostov. Vám to bolo 
vysvetlené, čo je to euribor, čo je marža banky. Teraz tu znova niečo predkladáte, vám 
je to nejasné. Ak mesto má plánovať vopred 2, 3, 4, 5, 6, 7 rokov rozpočet dopredu, tak 
by som mal mať istotu, aký budem úrok celkový splácať, celkový. Neviem, čo je na tom 
nejasné, naozaj. Poprosil by som, tú knihu, tú publikáciu, ktorú ste mi dávali, prečítajte 
si ju.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lešňák, nech sa páči.    
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Takže na úvod vítam 

reštrukturalizáciu úverov, taktiež oceňujem pomoc vlády Slovenskej republiky, len nám 
poslancom prosím vás, nepredávajte tú vetu, že grant. Môže to byť grant, stále je to 
pôžička. Stále je to pôžička, bude to pôžička. Pravdepodobne na grant sa to ani 
nezmení. Nedávna história nám ukázala, že neboli ste aktívni a urobili ste sériu chýb 
respektíve pochybení. Mesto Košice čerpalo alebo má tú pôžičku 15,2 miliónov od 
vlády Slovenskej republiky od roku 2010. Vy ste si sadli do kresla primátora v decembri 
2018. Povedzte nám, koľkokrát ste kontaktovali Úrad vlády písomne, aby sa 
preklasifikovala táto pôžička na grant. Ja osobne som vnímal vašu prvú aktivitu až v 
januári 2020 a to bolo až 2 mesiace po tom, čo primátor Bratislavy oznámil, že vláda 
Slovenskej republiky mu odpustila dlh vo výške 10 mil. Eur. Takže toto tu vaše 
predávanie niečoho, čo je imaginárne u mňa absolútne, absolútne nenájde odozvu. Ešte 
chcem spomenúť kolegom fakt, že zadlženosť mesta k 31. 3. 2020 je na úrovni 18 % pri 
výške absolútnych úverov vo výške 31 mil. Eur. Máme tam načerpaných, alebo máme 
tam už sľúbených ďalších 31 mil., ktoré pán kolega Lörinc spomínal, ktoré vypočítal. 
Takže ak to všetko prijmeme, naša zadlženosť ako mesta Košice bude vo výške asi 
36 %, čo absolútne nie je zle, takže tá rezerva, ten vankúš tam je. Ja len poprosím 
vedenie tohto mesta, aby skutočne začalo robiť kroky súvisiace s redukciou bežných 
výdavkov. Máme zastaralé verejné osvetlenie, ktoré som včera pripomenul. 16 tis. 
svetelných bodov, kde sodíkové výbojky berú dvakrát viac energie ako ledkové svetlá. 
S tým sa nedeje absolútne nič. Máme tu dnes nejaký bod, kde budeme čerpať 
1.000.000,- Eur na osvetlenie, ale mne to vychádza, že z tých 16 tis. vymeníme 
maximálne 1000, 1200 svetelných bodov aj to len za predpokladu, že sa nebudú meniť 
žiadne rozvádzače. Takže vlastne mesto vymení 7 % zo všetkých svetelných bodov pri 
tomto jednom milióne Eur. Tam sú obrovské rezervy, kde sa dá, kde sa dá šetriť na 
bežných výdavkoch. Nádherne nám spoločnosť U. S. Steel ukázala ako vedela 
vykorčuľovať z toho, že sme navýšili a že vy ste niektorí poslanci prijali zvýšenie daní. 
Teraz vám poslali jeden list. Využili situáciu s COVID-om a máme tu bum, výpadok 7 
miliónov euro. Takže kým ste jasali pred takmer desiatimi, deviatimi mesiacmi, ako 
dobre sa nám bude všetko hospodáriť, ako všetko zaplatia občania tohto mesta. Prišiel 
COVID a situácia je totálne iná. Ale začnem, skončím tam, kde som začal. Vítam túto 
reštrukturalizáciu úverov a vnímam snahu, aspoň takúto malú, ale viem a teraz som vám 
poukázal, že sú obrovské rezervy, kde sa dá šetriť. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Príslušné ministerstvo sme kontaktovali už 

v roku 2019. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len na kolegu Lesňáka, lebo povedal z môjho 

pohľadu jednu dôležitú vec. Ja viem, že verejné osvetlenie je dlhá téma a zložitá. Ale 
predtým, keď sa pripravovala súťaž na koncesionára, niekedy na prelome rokov 2017, 
2018 mesto Košice dalo spraviť posudok svetelný a ja som sa k tomuto posudku zhodou 
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okolností dostal po dlhom pátraní a chcem povedať, že z tohto posudku som bol trošku 
hrozený, že je tam minimálne desať ulíc, z KVP-éčka je tam Trieda KVP, je tam 
Hlinkova, sú tam ulice zo Severu, z Ťahanoviec a sú to hlavné ťahy v meste Košice. 
Táto štúdia konštatuje, že svetelná intenzita je nepostačujúca a život ohrozujúca. 
A neviem ako ostatné, ale minimálne v prípade, o ktorom ja mám vedomosť, odvtedy 
neboli vymenené svetlá a my na KVP evidujeme smrteľné zrážky chodca s autom. Ja 
nechcem ako strašiť a vytvárať obraz, ale zaoberajme sa týmto, čo ukazuje táto štúdia 
z roku 2017, lebo to je na žalobu na mesto.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Šaňa, nech sa páči. 
 
p. Šaňa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Úver, samozrejme, podporím, ale 

chcem sa spýtať, respektíve mám otázku na pána primátora k úveru od štátu, ak teda 
mestská časť nemôže žiadať úver od štátu a mesto by dostalo ten úver, akým spôsobom 
by sa mohli mestské časti na tom podieľať, keďže aj mestským častiam boli krátené 
podielové dane, respektíve nastáva otázka, či je potrebné ešte naďalej krátiť mestským 
častiam podielové dane a účelové dotácie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Podľa toho ako sme včera štvrtú zmenu neprerokovali, tak 

podielové dane vám idú v plnej výške ako boli schválené vo februári, alebo keď sme 
schvaľovali rozpočet ako taký na rok 2020. Čiže tam tým pádom k žiadnej zmene 
nedôjde. V septembri budeme na ďalšom zastupiteľstve opäť múdrejší v čase ako sa 
ekonomika štátu vyvíja, budeme môcť zhodnotiť a meniť a zlepšovať. Na druhej strane 
stále platí, že podielové dane je len časť peňazí, o ktoré mesto prichádza, sú tu aj vlastné 
príjmy, o ktoré prichádzame a tie sú 8 mil., respektíve plus 7 U. S. Steel. Verím, že ten 
U. S. Steel vyriešime, ale stále je to výpadok, ktorý tu máme, čiže podielové idú v plnej 
a tie ostatné veci si treba potom povedať možnože v septembri, rozdeliť. Ten rozpočet 
je aj teraz vyškrtaný treťou zmenou. Pán poslanec Horenský. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Chcem sa len opýtať na 

výšku čerpania aktuálneho, čo sa týka toho schváleného 15 miliónového úveru od VÚB 
banky, koľko sa už čerpalo a taktiež by ma zaujímalo, koľko sa čerpalo alebo sa čerpá 
z tých už skôr prijatých úverov, či už na športovú infraštruktúru alebo z toho ďalšieho 
desaťmiliónového balíka vyčleneného na dopravu, sociálne veci a školstvo. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo sa týka kontokorentného alebo toho úveru, ktorý sme brali, 

ako preklenujúci, je čerpaný v hodnote, keď poviem nula, je to platné. 5 tisíc Eur je tam 
povinné čerpanie. Je to preklenujúci. Ten úver sme brali preto, lebo sme nevedeli 
v marci ako COVID ďalšie bude mať na mestské peniaze vplyv a má slúžiť na to, ak by 
nám neprišli peniaze zo štátu, podielové dane, lebo tie rizika, si spomeňme, že v marci 
sme sa báli vystrčiť nos z domu a nevedeli sme, ako to môže skončiť. Sme zobrali tento 
preklenovací úver, aby sme dokázali jeden-dva mesiace fungovať dokiaľ by štát našiel 
ďalšie opatrenia. Tieto peniaze sú len na toto, aby sme dokázali vyriešiť výkyv, ktorý by 
mohol vážne ohroziť fungovanie mesta, nakoľko rezervný fond je pre mesto Košice 
nedostatočný. Takže tie peniaze držíme ako bokom a hlavne tam platí pravidlo, že ku 
koncu roka musíme všetky peniaze načerpať naspäť, vrátiť a prípadne od januára by 
sme mohli pokračovať. Čiže, to naozaj len riešenie krátkodobého výpadku medzi 
príjmom a výdajom. O toto išlo. To nie je na míňanie a štandardné, štandardné úkony. 
On nie je ani zapojený vlastne v rozpočte. Dobre som povedal, tak. Pán poslanec Ténai. 
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p. Ténai, poslanec MZ: Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, si dovolím niekoľko 

poznámok k tomuto bodu. Som veľmi rád, že sporiteľňa dala ponuku. Som veľmi rád, 
že máme o čom rokovať. Pokladám finančný alebo ekonomicky útvar za kvalifikovaný, 
aby sme sa bavili o bode číslo, o bode A. To znamená, ak je výhodnejší ten úver zo 
sporiteľne, treba zobrať ten úver zo sporiteľne. Ale trápi ma bod B alebo tá časť B 
tohto, to že zase spájame dve veci. A to je to, že je to nejaký, nejaká pôžička, návratná 
finančná výpomoc sa to presne volá Ministerstva financií Slovenskej republiky. Áno, 
chápem, že je to také čerstvé, ale my vlastne dneska nevieme, ako to bude presne 
stanovené. Vieme jednu jedinú vec, že bude možné to použiť na bežné výdavky. To 
znamená, prerušili sme bod včera štvrtá zmena rozpočtu. Pred chvíľkou tu počúvam, že 
my v podstate z tých 6 miliónov, ktoré chceme, máme naplánované, má sa to použiť 
v programoch, podprogramoch dopravná infraštruktúra dobudovania a rekonštrukcia 
dopravnej komunikačnej siete a mestská verejná doprava a zo 6 miliónov 5,5 sme ešte 
vlastne o tom ani nerokovali. Takže práve preto dovoľujem si dať aj pozmeňujúci 
návrh, aby sme my v podstate zatiaľ vypustili to, na čo budú použité, pretože to, na čo 
majú byť použité, nám istým spôsobom zadefinuje ministerstvo financií, a preto 
predkladám pozmeňujúci návrh, aby v podstate mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie 
návratnej finančnej výpomoci od ministerstva financií maximálne do výšky 6 miliónov 
Eur na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 na dofinancovanie 
bežných výdavkov stanovených podľa podmienok Ministerstva financií Slovenskej 
republiky a po predchádzajúcom schválení Mestským zastupiteľstvom mesta Košice. 
Z čoho to vychádza? Vychádza to aj z posledných viet dôvodovej správy, ktorá je pri 
tomto bode B uvedená. Cieľom je, aby mesto v prípade podpísania zmluvy mohlo ihneď 
začať s prípravou a realizáciou prác a posledná veta je: použitie zostávajúcej časti 
finančných prostriedkov bude riešené na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Čiže, ak my zo 6 miliónov 5,5 dneska nevieme na čo použijeme, tak si nechajme to 
otvorené a ministerstvo financií nám možno určiť na čo môžu byť, na čo môžu byť, ale 
my si ich určíte, až ich dostaneme. To znamená, najprv odstaňme peniaze domov 
a potom sa o tom bavme. Toto je posledná veta, ktorá je napísaná v dôvodovej správe. 
Takže, bol by som rád, kolegyne, kolegovia, aby ste sa nad tým zamysleli, aby sme mali 
možnosť tieto finančné prostriedky využiť. A kvitujem všetkými desiatimi tú snahu 
ekonomického a finančného oddelenia vlastne získať čo najvýhodnejšie finančné 
prostriedky pre mesto. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Celkom dobrý podnet, pán poslanec, pretože my keď sme toto 

pripravovali, tak sa predpokladalo, že štvrtá zmena bude v nejakom rozsahu schválená a 
teda odčerpáme peniaze z dopravy. Tým, že sa štvrtá zmena neschválila, naozaj to mení 
pohľad na to, ako sa robil konštrukt tohto uznesenia v dobrej viere, ako verím, že veríte, 
že tak to je. My sme vás chceli pozdraviť s pani Kažimírovou, aj s pánom Cichanským. 
Vieme si. Urobme to teda tak, že to uznesenie ukončíme bodkou v roku 2020. Prečítam 
ho: schvaľuje prijatie návratnej finančnej pomoci od Ministerstva financií Slovenskej 
republiky maximálne do výšky 6 miliónov Eur na krytie výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020. Tam to vieme ukončiť a na ďalšom zastupiteľstve, keď 
budeme ten rozpočet a musíme ho opraviť, musíme tam tie zmeny vykonať a naozaj 
dnes ešte nevieme ako sa ešte hlboko možno dostaneme, ako s tým U. S. Steel-om. Je tu 
veľa, veľa otáznikov. Tých premenných je naozaj veľa. Si to tam vieme povedať, ale je 
pravda, že sa nezmenila štvrtá zmena a my tie cesty, ak sa nám podarí uzavrieť ten 
kontrakt šialený, vieme robiť. Čiže, áno, tento pohľad je úplne racionálny. Keď teda 
súhlasíte a keď si to viete takto osvojiť, myslím, že by to bolo prijateľné pre všetky 
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strany. Pán poslanec Ténai, dajme mu slovo ako predkladateľovi pozmeňovacieho 
návrhu. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa stotožňujem s návrhom pána primátora, takže 

vlastne upravím svoj návrh. A ešte jednu vec by som chcel. Procedurálny návrh by som 
dal potom, aby sme samostatne hlasovali v rámci toho návrhu aj o bode A, aj o bode B.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak to bude. Už sme si to povedali. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Už sme si to povedali. Dobre. Myslím, že ešte pán Huba mal ďalší 

návrh, čiže vlastne aby sme, aby sa to postupne... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme mať uznesenie zvlášť ku A-čku, to znamená alternatíva 

jedna, ak prejde, nejdeme k alternatíve dva. Potom hlasujeme o tejto časti B, čo sme 
teraz urobili návrh. A potom sú tu ešte dielčie podporné návrhy pána poslanca Hubu o 
tom, aby sme rokovali ďalej s vládou o tom starom úvere a potom je tu aj návrh pána 
poslanca Ihnáta o tom, aby sme mali v balíčku k ostatným financiám a urýchlili ten 
proces preplatenia COVID nákladov. Čiže, ďakujem pekne, uzatváram rozpravu o 
tomto bode a prosím návrhovú komisiu, aby postupne predložila návrhy. Najprv asi, 
neviem. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže, zosumarizujeme si to trošku, aby 

sme vedeli do čoho ideme. Takže predložené uznesenie má časť A, ktorá má tiež 
alternatívu 1 a 2, čiže prvé hlasovanie, teda celkom prvé bude alebo začneme 
alternatívou jedna. Toto uznesenie pojednáva o tom, že sa ruší uznesenie z mája a 
schvaľuje sa ten nový úver, tak ako to bolo vysvetlené. Ak by to neprešlo, potom by 
sme hlasovali o alternatíve dva, ale teraz budeme hlasovať o alternatíve číslo jedna. Ale 
to je alternatíva A) a potom, keď bude B), tak budeme... a tie pozmeňováky sú ku 
B-éčku. Teda všetky pozmeňováky sú k časti B), čiže potom budeme hlasovať o nich. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ideme riešiť časť A), tam neboli žiadne pozmeňováky, je to čisté 

uznesenie.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. g) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o 
meste Košice v znení neskorších predpisov po a) zrušuje uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach číslo 401 zo dňa 28. 5. 2020 v časti B (prijatie dlhodobého 
úveru od Prima banky Slovensko a. s.); po b) schvaľuje prijatie dlhodobého úveru od 
Slovenskej sporiteľne a. s. vo výške 10.000.000,- Eur s lehotou splatnosti do 31. 12. 
2030 s fixnou úrokovou sadzbou 0,26 % p. a. na financovanie kapitálových výdavkov 
s čerpaním v rokoch 2020 - 2022 a po predchádzajúcom súhlase Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach na financovanie bežných výdavkov s čerpaním v rokoch 
2020 – 2021.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 5 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 
 



23 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže prešli by sme ku návrhu 
uznesenia v časti B. K tomuto návrhu bolo doručených... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Jeden pozmeňovací návrh. A tamto sú samostatné.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, tak prvý je od pána poslanca 

Knapa, ale keďže v ďalšej časti sa vlastne táto celá časť vypúšťa, neviem, nech zváži 
predkladateľ, či teda chce, aby sme to predkladali alebo nie. Lebo on doplnil v bode dva 
text všetkých chodníkov v meste. A návrh pána Ténaia hovorí o vypustení celkom tejto 
textovej časti. Takže sa pýtam predkladateľa, či chce, aby sme hlasovali o tom. Tento je 
prvý v poradí, takže preto sa pýtam.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Asi by trebalo začať pánom, nakoľko ideme odzadu v rámci 

pozmeňovákov. To je pozmeňovací? 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tak ako došli, sa hlasuje.  
 
p. Polaček, primátor mesta: OK. A vylučujú sa navzájom?  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže, ešte raz sa pýtam predkladateľa 

chcete hlasovať o ňom? Nie, hovorím, že najprv sa hlasuje o vašom, lebo váš došiel 
prvý. Dobre, takže. Takže pozmeňujúci... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Prečítajte pozmeňujúci návrh pána poslanca Knapa. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 písm. g) zákona č. 401 z roku 1990 zbierky o meste Košice v znení 
neskorších predpisov schvaľuje doplnenie textu uznesenia B v časti bod 2 Dobudovanie 
a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy, Aktivita 1 
Stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov sa dopĺňa veta: „všetkých v 
meste Košice“.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Knapa. 
 
Hlasovanie č. 6 -  za: 13, proti: 1, zdržali sa: 15 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Prosím pozmeňovací návrh pána 

poslanca Ténaia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ďalší v poradí bol 

doplňujúci pána poslanca Hubu. Ten hovorí... 
 
p. Polaček, primátor mesta: To je samostatný. Oni sú, nesúvisia s úverom. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ale bol predložený ako časť B, čiže ja 

som to pochopil tak, že prvá časť bude A schvaľuje text, druhá časť bude B žiada. 
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Takže... 
 
p. Polaček, primátor mesta: To nie je predsa pozmeňujúci návrh. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pýtam sa ešte raz. Tak 

doplňujúci, nie pozmeňujúci? Takže bude to časť B alebo bude samostatné uznesenie? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Oba návrhy sú samostatnými návrhmi pána poslanca Hubu a pána 

poslanca... 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže toto uznesenie bude ako 

samostatné: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 
predpisov žiada primátora mesta Košice nesúhlasiť s odkladom splátky návratnej 
finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky o 9 
mesiacov v zmysle odpovede Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 9. 7. 
2020 a opätovne rokovať o odpustení zostatku dlhu vo výške 15,2 milióna Eur.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Hubu o tom, 

aby sme ďalej rokovali s ministerstvom financií. 
 
Hlasovanie č. 7 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý bol. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže mám tu ešte jeden doplňujúci od 

pána Ihnáta, ktorý hovorí o rokovaní s príslušnými ministerstvami, čiže bude ako 
doplňujúci alebo ako samostatný? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak isto ako pána poslanca Hubu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže samostatný. Takže ďalšie 

uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 
predpisov žiada primátora mesta Košice rokovať s príslušnými ministerstvami a 
zabezpečiť vyžiadanie úhrady výdavkov mesta, mestských častí a mestských organizácií 
v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu preventívnych opatrení a 
ochrany pred ochorením COVID 19.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme opäť o rokovaniach na príslušných 

ministerstvách smerom ku COVID-u. 
 
Hlasovanie č. 8 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. Ďalší.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Teraz prichádzame k návrhu pána 

poslanca Ténaia, ktorý z pôvodného návrhu vlastne vypúšťa tú špecifikáciu, na čo majú 
byť finančné prostriedky použité: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 
ods. 3 písm. g) zákona č. 401 z roku 1990  Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií 
Slovenskej republiky maximálne do výšky 6.000.000,- Eur na krytie výpadku dane z 
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príjmov fyzických osôb v roku 2020.“ Koniec návrhu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Ténaia ku 

návratnej finančnej výpomoci. Ďakujem. 
 
Hlasovanie č. 9 -  za: 31, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Bod číslo jedna sme 

uzavreli. Pani Kažimírová ďakujem pekne. 
- - - 

 
Bod č. 2 
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1- Bezpečná a ekologická 
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: „Cyklochodník: prepojenie Trieda 
SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2 sa nachádza predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci integrovaného regionálneho operačného programu IROP, 
Prioritná os 1 - bezpečná ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ 1.2.2 
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým 
cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb za účelom realizácie 
projektu cyklochodník prepojenie Trieda SNP, Popradská, Trieda košického vládneho 
programu Košice 1, teda Košice prvá etapa. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto 
bodu. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram rozpravu k tejto časti a poprosím 
návrhovú komisiu. Ďakujem pekne, nech sa páči, návrhová komisia. 

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

podľa § 10 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 
účelom realizácie projektu: Cyklochodník - prepojenie Trieda SNP, Popradská, Trieda 
Košického vládneho programu, Košice I. etapa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 10 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 3 
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt SMART CITY 
Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 3 predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok pre projekt SMART CITY Košice. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu. 
Nech sa páči, pán poslanec. Ja sa snažím, čo najpomalšie. OK. Nech sa páči. Máte 
slovo. 
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p. Špak, poslanec MZ: Chcem sa opýtať, lebo je tu, alebo tak, najprv pochválim. Super vec. 

Tri roky o tom rozprávam, naozaj potlesk, dobre to je. Ale je tu spomenuté, že je tu aj 
nejaké osvetlenie, nie? Ak dobre čítam. Kto má na starosti osvetlenie, momentálne? 
DPMK. Tak sa chcem opýtať, či pôjdu aj cez DPMK nejaké tých z 10, či koľko? Jeden 
milión Eur.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Oprávneným žiadateľom v tejto veci nie je dopravný podnik, ale 

mesto Košice. Bola tu dlhá polemika, kto má predložiť, ale pravidlá k tomuto projektu 
hovoria, že to musí byť samospráva, teda mesto, nie objekt verejnej správy.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, poslanci, musím vyjadriť osobnú veľkú 

nespokojnosť s prístupom riaditeľa Dopravného podniku k príprave tohto projektu a aj k 
tomu, na čo táto výzva bola zameraná, akým spôsobom bolo z jeho strany k tomuto 
pristupované. Len som to považoval za potrebné pred hlasovaním povedať. Napriek 
tomu budem hlasovať za tento projekt. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán Gibóda, viete nám 

konkretizovať tieto vaše tvrdenia, ktoré boli z vašej strany podané pred chvíľou? 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Podobné som sa chcel niečo opýtať. Pán 

Gibóda, s nenávisťou jemu vlastnou v očiach vyslovil niečo ako také, že včera som 
jedol, všetkých nás zaujíma, čo ste papkal. Čiže ste nespokojní, buď mlčte alebo 
vysvetlite poslancom, čo konkrétne, aký prístup, čo zanedbal niečo, nedokončil, hovorili 
ste s ním, nesplnil úlohu. To radšej, ako viem, že ja by som to nemal vyslovovať a v 
tomto prípade, mlčať zlato. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slov. Ja skôr možno tak technicky. V dôvodovej správe 

som nenašiel a neviem, že či vôbec to vieme teraz povedať a vyčísliť a či ste sa tým 
možno zaoberali alebo niekto to, niekto to len tak skúsil z brucha odhadnúť koľko 
svetelných bodov vieme vlastne za túto sumu nejak obstarať, koľko jednotlivých lámp? 
Taká jednoducho laická otázka aj popri tom ako, tom ako bude zabstarávaný software, 
hardware atď.. Ďakujem. Je to? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Teraz som si normálne sa vrátil naspäť o asi 7, 8 

rokov, keď som na Jahodnej jazdil s 330 koňovým autom ráno o piatej a zrazu prišla 
taká hmla, že som až zabrzdil. A toto ste urobili, pán Gibóda, po tej mojej radosti, že 
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ideme robiť IoT a tak ste spochybnili teraz tú moju istotu hlasovania, že ja fakt vás 
vyzývam, povedzte všetko, čo viete. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Čakal som, v ktorom bode to začne, tak už v treťom 

bode začali osobné invektívy, čo mi je veľmi ľúto, lebo znevažuje to zastupiteľstvo. Ja 
by som chcel dať sa vyjadriť pánovi riaditeľovi dopravného podniku, v čom pochybil 
alebo kde urobil chybu, aby sa aj mohol brániť, nielen znášať nejaký útok. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, faktická. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Otázku beriem späť, dohľadal som to. 

Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Týmto poprosím vedenie mesta, máme riadne zvoleného 

generálneho riaditeľa Dopravného podniku. Pre nás je tento podnik ako pre mesto jeden 
z nosných podnikov a takéto invektívy podávané na zastupiteľstve nepomôžu absolútne 
ničomu. Ja som bola poverená pár mesiacov, ale neviem si predstaviť, že by predseda 
takéto hlášky prednášal poslancom priamo na zastupiteľstve bez vzájomnej diskusie a 
bez konkretizovania. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja som veľmi rád, že pán poslanec Špak, aj keď ho tu 

teraz nevidím, vyjadril potešenie nad tým, že ideme investovať do IoT riešení a do 
inteligentných systémov. Treba si pozrieť na to, to na čo je táto výzva vyhlásená. Treba 
si pozrieť aj to, že táto výzva má badžet cca 7 mil. Eur a my ideme požiadať o 1 mil. 
Eur, čiže otázka znie, nakoľko takto postavený projekt aj reálne získať. Ale hlavne to, 
čo som chcel tým povedať je, že som sklamaný z prístupu pána riaditeľa, keď aj na 
poradách primátora prezentoval ako tento projekt pripravujú a na konci dňa to boli 
zamestnanci mesta Košice z oddelenia strategických projektov, ktorí tento projekt 
zachraňovali, aby sme ho vôbec vedeli pred vás predložiť a podať, čiže ak dopravný 
podnik raz vyhlási, že niečo zvládne, ak niečo spraví a potom zrazu zistí, že treba 
dopracovať nejakú štúdiu uskutočniteľnosti. Ak pán riaditeľ vyhlási, že sa zmenili 
podmienky, pričom my všetci dobre vieme, že sa žiadne podmienky nemenili, tak ma to 
mrzí, že takýmto spôsobom pristupoval k tomuto projektu a potom to museli 
zachraňovať zamestnanci mesta aj na úkor svojho vlastného voľného času. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, procedurálny návrh. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som bol veľmi rád, keby po týchto slovách 

vystúpil pán riaditeľa dopravného podniku, ktorý tu sedí, lebo sú to dosť vážne slová. 
Myslím si, že by mal dostať to právo, aby sa vyjadril. Neviem, či je potrebné hlasovať 
alebo je všeobecný súhlas. Pán predsedajúci, rozhodnite. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol vyslovený, prosím, hlasujte o vystúpení 
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pána riaditeľa, nakoľko mi nie je jasné, či súhlasíte alebo nie.  
 
Hlasovanie č. 11 -  za: 25, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte počkajte, pán riaditeľ, dobehnú faktické. Pán poslanec 

Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len pán námestník a naozaj v dobrom. Bolo 

zodpovedané na jednu otázku. Išli sme k hlasovaniu, mohli sme prejsť tento bod. Potom 
jedna takáto poznámka, ktorá naozaj nemusela prísť a bum, diskusia 20 minút. 
Vystupuje riaditeľ a niektorí možno tu zmenia názor na projekt, ktorý ideme podať, lebo 
chceme peniaze. Platí to pre všetkých, lebo máme tu viacerí animozity medzi sebou, aj 
ja priznávam. Ale niekedy vážme, že či je to nutné ísť do všetkých bojov.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa pripájam ku 

kolegovi Lörincovi. Poznámka bola zbytočná, naozaj je to dobrý projekt, ideme 
rozhodovať o tom, že či ideme predložiť žiadosť alebo nejdeme predložiť žiadosť, 
Myslím po včerajšku sme sa o dopravnom podniku bavili dosť. Poďme robiť 
konštruktívne veci. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Reagujem na pána námestníka 

Gibódu. Skutočne, účelová podpásovka. Viem, že okolo toho boli problémy. Rozprával 
som osobne v tejto veci. Naznačoval mi pán primátor, že tam nastali nejaké problémy, 
preto som aj s pánom Dlhým rozprával o tom, aj s pánom riaditeľom. Zrejme je tu 
nejaké nedorozumenie. Pán riaditeľ vám vysvetlí, akým materiálmi pracovali. 
Uznávam, že mohlo tam dôjsť k nejakému šumu, ale dôležité je, že áno možno, dobré 
že to zamestnanci mesta podali, keďže sa zistilo, že len oni to môžu teda dopracovať, 
podať. Nech vystúpi pán riaditeľ.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Pekný deň všetkým. Pán námestník, toto bolo 

absolútne neférové, ale aj napriek tomu skúsim odborne odpovedať na to. OK. Počkajte, 
ideme tu. Asi hej. Takže ešte raz, dobrý deň všetkým. Pán námestník, lebo to veľmi 
neseriózne a nefér z vašej strany. Tento projekt je projekt, ktorý dokáže vyriešiť 
približne 50 rozvádzačov v meste, verejného osvetlenia, a tak isto  asi 750 svetelných 
bodov. Projekt našlo a dalo do poriadku Dopravný podnik mesta Košice. My sme ho 
pripravili, my sme to celé urobili. Následne podať ho mohlo iba mesto, čiže preto sme 
pristúpili k tomu, že sme oslovili mesto, že je potrebné ten projekt podať. To bola 
pravda, tak sa to udialo. Čiže je to dobrá vec. Treba to podporiť určite. Ale toto bolo 
naozaj nefér. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán zástupca Dlhý.  
 
p. Dlhý, vedúci oddelenia strategického rozvoja: Vážený pán primátor, vážené mestské 

zastupiteľstvo, mňa trošku aj mrzí že, že musíme aj trošku si vysvetľovať veci. Ten 
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projekt je dobrý. Je potrebné, aby ste ho schválili. Dúfajme, že teda bude úspešný. Ešte 
nás čaká dosť roboty na tom, aby ten projekt bol spracovaný dobre a mohol byť aj 
hodnotený ako úspešný. Tá alokácia, ktorá tam je, nie je vysoká a podaných alebo je 
avizované, že bude podaných množstvo projektov zo slovenských miest a obcí. Aby 
som upresnil, my sme rokovali o tejto výzve a ako na ňu reagovať, lebo aj teda mesto 
malo svoju predstavu, ako vstúpiť, zachytili sme snahu dopravného podniku, tak sme 
ešte v máji mali spoločné rokovania. Tam sme uznali, že tá potreba obnovy verejného 
osvetlenia je prioritná a povedali sme teda aj vzhľadom na to, čo som povedal, aká je 
vysoká alokácia, aký je záujem o tieto zdroje, že teda je dobré, aby za mesto podával a 
uchádzal sa o tieto prostriedky žiadosť iba jeden subjekt. Dohodli sme sa, že to bude 
Dopravný podnik mesta Košice, tak sme ich aj nechali túto žiadosť pripravovať s tým, 
že vtedy sme ich upozornili, že nech si ešte overia, kto je oprávneným žiadateľom, 
pretože tak ako my sme čítali tú výzvu, neboli sme si istí, že to môže byť dopravný 
podnik. Na toto nám odpovedali, že to overili a je to v poriadku. Následne prešli dva 
mesiace, pán riaditeľ prišiel začiatkom júla alebo prvý júlový týždeň, že to tak nie je, že 
finančné prostriedky môže žiadať iba mesto a tým pádom my sme sa dostali trošku do 
tiesne, kde teraz proste tento projekt spracovávame. Sme dosť ako vyčerpaní, ale taký je 
to fakt. Projekt spracujeme, podáme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pán poslanec. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ak naozaj máte niekto závažné výhrady, prečo budete hlasovať proti, 

teraz sa ešte prihláste, ale dávam procedurálny návrh na ukončenie diskusie bez 
možnosti faktických poznámok.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme, nech sa páči.  
 
Hlasovanie č. 12 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme ešte s dvoma prihlásenými. Pán poslanec Blanár. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som každopádne chcel taktiež v 

príspevku vyzvať pána generálneho riaditeľa, aby vysvetlil, o čo ide. Dozvedeli sme sa. 
Sú to banálnosti, nepodstatnosti. Držme sa toho, držme sa témy, tak ako to bolo 
povedané, poďme hlasovať. Ja som sa už pred rokom zhruba pýtal v interpeláciách, ako 
budeme riešiť rekonštrukciu a modernizáciu osvetlenia. Máme tento bod programu tu. 
Vieme v akom stave je osvetlenie. Nenaťahujme to, je to obyčajná žiadosť. Nepodstatné 
veci, prosím, vybavujte si vedenie mesta s dopravným podnikom inde, nie ako na 
zastupiteľstve. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia, na prvý pohľad vyzerá, že je 

to dobrá vec, ale to len tak vyzerá. Milión eur pre mesto Košice v rámci výzvy je nič. Je 
nula celá nula nič. V Pereši podobná obnova stála zhruba pol milióna eur, išli sme 
koncesiou. Čiže toto by bolo dobré tak na Poľov a Myslavu. Poviem, prečo je to nič. 
Prečo to nie je dobré. Dnes prevádzkuje verejné osvetlenie dopravný podnik. Dokedy, 
to nevieme. Ale vieme, že mesto už rok a pol nevypísalo súťaž na koncesiu. Za rok 
a pol nevypísalo súťaž na koncesiu. Teraz si predstavme skutočnosť, že my z tejto tu 
výzvy, z tých milióna eur získame teraz aj milión eur, plnú sumu, milión eur. Kto 
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rozhodne, aké typy svietidiel, s akým výkonom a akej značky sa budú nakupovať? Ak 
sa to aj zrealizuje, potom čo môžeme očakávať vo veľkej súťaži za niekoľko miliónov 
eur? Ktoré firmy sa vám tam prihlásia? Keď ja nakúpim nejaké ledky Philips, sa mi 
prihlási firma Siemens do súťaže? Naozaj, ja nechápem, čo s tou súťažou potom vôbec. 
Neviem si to predstaviť, ako tá víťazná spoločnosť, možno o rok, dva, možno pri tomto 
vedení, o 5 rokov, dá záruku na ledky, ktoré teraz kúpim za tých milión eur? Milión eur 
je nič, to treba niekoľko, možno 15, 20 miliónov eur na celé Košice. Týmto akurát 
znemožníme vypísať riadnu súťaž na koncesiu. Na tú súťaž, na ktorú toto vedenie zatiaľ 
za rok a pol neurobilo nič.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa niekto nehlási, uzatváram 

rozpravu v tomto bode. Poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. 
c) a d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje 
po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ďalej ŽONFP, za účelom 
realizácie projektu SMART CITY Košice podľa predloženého návrhu.“ Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 13 -  za: 31, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 4  
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická 
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a 
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: 
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa 
 
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 4 predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci integrovaného regionálneho operačného programu IROP, prioritná os 
1, bezpečná ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ 1.2.1 zvyšovanie 
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie 
projektu modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov druhá etapa. 
Verím, že s týmto materiálom ste sa oboznámili. Nejde o veľký grant. Otváram 
diskusiu. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím návrhovú komisiu, poďme 
hlasovať.  

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

podľa § 10 ods. 3 písm. c) a d) zákona 401 z roku 1990 zbierky zákona o meste Košice 
v znení neskorších predpisov schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a 
informačných systémov, II. etapa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 14 -  za: 31, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 5  
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) Prioritná os 1 - Bezpečná ekologická 
doprava v regióne, Špecifickým cieľom 1.2.1 zvyšovanie atraktivity a 
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu 
modernizácia vozového parku autobusov DPMK 
 
p. Polaček, primátor mesta: Číslo 5 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v 

rámci integrovaného regionálneho operačného programu IROP, prioritná os 1 bezpečná 
ekologická doprava v regióne špecifickým cieľom 1.2.1 zvyšovanie atraktivity a 
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu 
modernizácia vozového parku autobusov v DPMK. Otváram rozpravu. Nech sa páči, 
pán poslanec. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, v úvode by som sa vás chcel 

opýtať, keďže sa priznám, že k tejto téme nie som úplne zbehlý a neviem ako fungujú 
tieto balíky. Bolo mi vysvetlené, že peniaze na autobusy... Čo skoro spadla? Ja počkám. 
Ja počkám, kým štatutár dokončí túto rozpravu, lebo sa chcem jeho opýtať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, len som bol... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ale veď nič sa nedeje, však predĺžite mi 30 sekúnd, keď by som 

nestihol, veď sme len ľudia, preboha. Hlavne, že sa nič nestalo. Asi máte magický 
pohľad. Dobre. Neviem ako fungujú balíky. Bolo mi to laicky povedané že, že 
pridelenie objemu peňazí súvisí so Slaneckou. Keby ste mohol vysvetliť, že ako s tým 
súvisí, aké sú vyhliadky a že o akej sume sa môžeme reálne baviť, aj keď je popísané 
všetko v dôvodovej správe, ale to sú celkové náklady 10 mil. a mne bolo povedané, že 
to môže byť len 1 mil. alebo len 300 tis., čiže keď vy mi viete svoj pohľad, určite 
vystúpi k tomu aj riaditeľ dopravného podniku alebo niekto kto je expert na dopravu. Ja 
nie som multifunkčný expert, ako don papá hore, ale toto mi prosím vás v pár vetách, 
keď viete. Ako to súvisí so Slaneckou, aké sú reálne vyhliadky, aký objem peňazí by 
sme reálne mohli na tieto autobusy čerpať? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegyňa z IROP-u vám to vysvetlí. Poďme ďalej. Otázky si 

zapíše. Nech sa páči, pán poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vidím, že je dátum tu 24. 6. čomu rozumiem, že ste 

ešte mali vtedy takú víziu a odvahu, že pošlete do svojho podniku 11 mil. a oni budú 
s tým šafáriť. Ale po včerajšku sa chcem opýtať, či vy ste naozaj ešte stále predkladateľ 
tohto návrhu, kde ste od poslancov včera dostali také Waterloo a či naozaj do podniku, 
kde už nemáte žiadne páky a dokonca včera ste sa oficiálne zriekli niečoho, čo sa 
nemôžete zriecť, zodpovednosti za tieto peniaze. Ste predkladateľom tohto návrhu 
a idete im poslať 11 mil. Eur. Tam, kde ste dali trestné oznámenie, že sa 
v úvodzovkách, ani nepoviem čo. Dáte mi odpoveď, aby som vedel hlasovať? Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Poslanec Filipko. Na záver. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Počkal by som, aby nám zamestnankyňa ozrejmila tie veci 

a potom vystúpim. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Kolegyňa vysvetlí, ako je vlastne mechanizmus 

v rámci IROP-u, aké peniaze v rámci, či už Slaneckej, respektíve, aké peniaze ešte 
v tomto programe, v tejto operačnej osi budú nachádzať a následne alokovať. Nech sa 
páči. 

 
p. Čekanová, vedúca oddelenia sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program: Dobre. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení páni 
poslanci, pani poslankyne, vážení kolegovia, dovolím si povedať k pánovi 
Djordjevičovi len toľko, že naozaj nemá to žiaden súvis so Slaneckou cestou, pretože 
Slanecká cesta v súvislosti s integráciou aj s ostatným projektami už je podaná. To, že je 
žiadosť momentálne v procese hodnotenia, to znamená, že so žiadnymi inými 
finančnými prostriedkami rátať zo Slaneckej cesty nemôžeme. Čo sa týka týchto 
projektov, ktoré sa pripravujú, je to v záležitosti v spolupráci s riadiacim orgánom pre 
IROP v Bratislave, kde jednoducho sú ešte isté finančné prostriedky, ktoré sa budú 
môcť medzi prioritnými osami realokovať. To znamená, v prípade, ak nejaký kraj alebo 
nejaké mesto nie je pripravené čerpať na daný špecifický cieľ alebo na danú prioritnú 
os, tak ja tomu hovorím pripraveným šťastie praje. Ten kto bude mať pripravené 
projekty a jednoducho budú možné, budeme vidieť, samozrejme, po administratívnom 
a odbornom hodnotení teda, budú môcť postúpiť do schvaľovacieho procesu. Tak sa 
budú istým spôsobom, je to možné, nie je to na 100 %. Nevieme vám to ani teraz 
garantovať, ale je možné ich potom zo zásobníka projektov schváliť. V prípade, ak bude 
dostatok finančných prostriedkov, ak bude splnené, samozrejme, aj pomer medzi 
jednotlivými prioritnými osami po dohode s Európskou komisiou, ako to máme 
nastavené. My si nemôžeme len tak dínom dánom schvaľovať medzi sebou, ale naozaj, 
ako hovorí mesto Košice, chce čo najviac si zobrať ešte z balíka, ktorý vlastne 
momentálne nie je čerpaný, ale nemá to súvis so Slaneckou cestou. Nie. Nech sa páči.  

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Lesňák.  
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže ešte raz, aby sme boli. Pani Čakanová, 

môžeme? Takže tá otázka smeruje. Vôbec nie sú tie peniaze momentálne isté. Je to tak 
ste to povedali. 

 
p. Čekanová, vedúca oddelenia sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program: Áno, je to tak. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak to je odpoveď na včerajšiu otázku pána 

Strojného, prečo som dával ten návrh uznesenia, pretože tieto peniaze... Nie len teraz 
Laco, nie v zlom. Teraz, teraz ti odpovedám. Preto som dával ten návrh, lebo toto vôbec 
nie je isté a tie peniaze sa musia realokovať, a to bude až v nasledujúcom rozpočtovom 
období. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lesňák, ja len vás chcem všetkých 

upozorniť, že včera ste schválili uznesenie, že ste prerušili bod rokovania v rámci 
nákupu dlhých dieslových autobusov. Dnes mi bolo vysvetlené, že prečo dlhých a nie 
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krátkych. To vám môžem povedať, keby ste mali o to záujem v súkromí. Ale uznesenie 
znie prerušiť a v tomto bode pokračovať. Čiže istým spôsobom tento bod je aj 
o pokračovaní. Dobre hovorím, kolegyne? O pokračovaní nákupov včerajších 
autobusov. Pani poslankyňa Slivenská.  

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja by som chcela len tak v stručnosti objasniť 

k včerajšiemu návrhu, ktorý podával kolega, pán Lesňák. Mne chýbali také základné 
informácie. Možno, možno kvôli tomu, že som právnička, tá právna stránka lebo stále 
sa skloňovalo slovo opcia. Tak som si to večer naštudovala na stránke Dopravného 
podniku mesta Košice a je platne uzatvorená rámcová dohoda, ktorá je platná na 48 
mesiacov od dátumu účinnosti, ktorý bol 6. 8. 2018. To znamená, že do roku 2022 si 
môžeme uplatniť nákup autobusov, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Cena jedného 
autobusu vychádza v zmysle zmluvy na 327.500 Eur a vyhrala spoločnosť SOR 
Libchavy, spoločnosť s ručením obmedzením. Takže, ja si myslím, že nie je tu žiadna 
nejaká potrebná diskusia k tomu, že či ideme nakupovať alebo nejdeme nakupovať, lebo 
tento nákup bol kontaktovaný a do budúcna v prípade schválenia finančných 
prostriedkov predpokladaný. Ešte v zmysle zmluvy len podotknem a uzrejmím 
kolegom, že predmet zmluvy môže byť financovaný zo štyroch zdrojov. Prvý zdroj je 
vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa, druhý zdroj je úverové 
prostriedky, tretí štátny rozpočet a štvrtý zdroj je prípadné poskytnutie nenávratných 
finančných prostriedkov, o čom tu teraz sa rozprávame, kde má byť podaná žiadosť. 
Takže ten návrh pána Lesňáka určite je opodstatnený, nakoľko tak ako už bolo 
spomínané, vôbec nevieme, či táto žiadosť prejde a či v lehote do 6. 8. 2022 vôbec nám 
budú poskytnuté na základe tejto žiadosti nejaké financie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič má faktickú.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, áno presne aj 

na predrečníčku. Ja síce nie som univerzitne vzdelaný, ale ja viem koľko je 2 plus 2. To 
znamená, ak priemerná dĺžka životnosti autobusu je 10 rokov a autobusov máme 200, 
respektíve 220, a nech sa lepšie počíta 200, tak ročne musíme kúpiť, či už 
prostredníctvom vlastných zdrojov, európskych, IROP-u, DPMK samotného, 20 
autobusov. To je celé, čo som tým chcel povedať. To je jasná dedinská matematika 
alebo prvostupňová. Potrebujeme kúpiť 20 autobusov.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Aj kolegyni pani Slivenskej, že to ozrejmila veľmi 

dobre, lebo takto rozumiete, o čo sa jedná. Určite je veľmi potrebná, potrebné podporiť 
nielen tú projektovú žiadosť, o ktorej rokujeme v tom bode, ale aj to čo... Chcem sa 
poďakovať verejne pánovi Lesňákovi, že mal tú odvahu, že to strelil bez nejakej 
konzultácie so mnou na zastupiteľstvo a vlastne to predstavil. Ja s nemým úžasom už 
dlhé mesiace, týždne sledujem a dorazilo ma to aj teraz v tom bode jedna, keď 
hovoríme o úveroch, že v podstate mesto vôbec ani asi neuvažovalo, lebo nehovorí 
o tom, že pripravujeme nejaký úver na nákup autobusov. To včerajšie divadlo, 
nehnevajte sa páni, o neznalosti problematiky akútnej potreby nákupu autobusov ako ste 
veľmi nevedeli, ani nikto s vami nehovoril, ma tak rozkoľajilo, že som nevedel ani 
poriadne zareagovať. Až vtedy, keď novinár mi večer položil otázku, že prečo som ja 
mlčal ako predseda dozornej rady o tomto probléme, tak som si to začal skladať. Pán 
primátor, tu verejne prehláste, že sme spolu nehovorili o potrebe nákupu autobusov, kde 
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som vás pred rokom presviedčal, aby sme využili tú opciu, ale tá otázka beží na rôznych 
fórach, v predstavenstve, v dozornej rade, pri komunikácii s vami už niekoľko, vyše 
roka. Tu povedzte verejne, že čo bol dôvod, že prečo ste nechceli využiť opciu na nákup 
autobusov, lebo ste to možno nechceli kúpiť od nejakej firmy, lebo sa vám nepáčila. Ale 
mňa nezaujíma, že od koho to kúpime, my tie autobusy potrebujeme a to je najrýchlejší 
spôsob. Od augusta minulého roku sa vo veci autobusov urobilo iba to, že sa pripravili 
súťažné podklady na nové verejné obstarávanie nákupu autobusov, ale s očakávaným 
dodaním to môže byť dva, dva a pol roka, kým to celé prebehne, vysúťaží a vyrobí sa. 
Ale čo najbližšie roky? Ročná potreba autobusov je 20 až 25 kusov, aby sme nabehli do 
cyklu. Čiže nám za to obdobie, kým nám dobehne tá nová súťaž, my musíme kúpiť 65 
až 75 kusov autobusov. Vašou nečinnosťou, ak by sme teda využili opciu minulé leto, 
pravdepodobne do konca tohto roka sme mohli mať nejakých 20, 25 autobusov na 
dvore. A vašou nečinnosťou pán primátor a predseda predstavenstva, ste spôsobili 
finančnú ujmu tomuto podniku v státisícoch Eur, ktoré zbytočne dávame do opráv 
a nákupu náhradných dielov spôsobené vlastne odďaľovaním riešenia nákupu 
autobusov. Podali ste trestné oznámenie na dopravný podnik, na verejné obstarávanie, 
kde reálne nevznikla žiadna finančná škoda. Ale páni, vašou nečinnosťou pán primátor 
a predseda predstavenstva reálne vznikne a bude sa dať vyčísliť. Ja vás vyzývam, 
odstúpte už zo svojich funkcií čím skôr.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Filipko, pán Filipko. Ste sa vidím cez večer pripravovali 

veľmi dôsledne. Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len chcem zareagovať. Síce neovládam 

celkom problematiku IROP-u, ale zachytil som koncom augusta roku 2019, že bola 
vyhlásená výzva alebo ako to mám nazvať. Existoval tento projekt a mesto Košice sa 
doňho nezapojilo. Mesto Košice, ani dopravný podnik a keď som pátral po tom, že 
prečo, tak mi bolo povedané, lebo sa nechcelo, aby ukrojili z balíka Slanecká. Lenže 
môj názor, keď to niekto nemá písomne odniekiaľ z ministerstva alebo odkiaľ tie 
peniaze chodia, to sú len také dohady. Zoberú nám zo Slaneckej, ta nepoďme do 
autobusov. Teraz nepoďme do autobusov, lebo nebude na Slaneckú. Teraz nezrobme 
Slaneckú časť, lebo nebudú autobusy. To ste si 100 % istý, že sú to úzku prepojené 
nádoby? Toto môže pani zamestnankyňa, potom už ju nechajme si sadnúť, lebo tam 
stojí ako vojak na stráži.  

 
p. Čekanová, vedúca oddelenia sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program: Môžem odpovedať? Dovolím si ešte odpovedať na vašu otázku. 
Mali sme istý balík peňazí a my z tohto balíka sa na Slaneckej ceste sa pracuje viac ako 
2 roky alebo viac ako 3 roky teraz intenzívne a nové vedenie to zobralo, tak by som 
povedala zhurta aj v rámci vykúpenia pozemkov, tak vysporiadania majetkovej účasti 
teda pozemkov ku Slaneckej a poviem to takto, áno, výzva bola vyhlásená na autobusy, 
dobre viete, bola vyhlásená, ale priamo len pre tých, ktorí mohli byť žiadateľom. To 
znamená, tuším, že tam bol Banskobystrický a Žilinský kraj alebo teda mesto Žilina. 
Nebola určená pre mesto Košice, pretože takéto výzvy sa rokujú, pretože musia byť 
pripravené. Musia byť pripravené obce, mestá, kraje, práve na žiadanie týchto väčších 
investičných projektov a keďže my sme od začiatku deklarovali, že teda integrovane 
pôjdeme do Slaneckej cesty a na tom sme vlastne, ešte predchádzajúce vedenie 
rozhodlo a potom nové vedenie sa s tým stotožnilo, čiže vlastne ideme do tej Slaneckej 
cesty a mali sme už aj projektovú dokumentáciu v tom období, ktorá stála nemalé 
finančné prostriedky. Nebolo možné potom znovu sa zapojiť do nejakej inej výzvy 
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a teraz sme mali povedať občan, tak prepáčte, máme projektovú dokumentáciu na 
Slaneckú, máme už nejaké pozemky vykúpené, veď to stojí všetko peniaze našich 
daňových poplatníkov a teraz my ideme kupovať autobusy, lebo sme sa tak rozhodli. 
Nie, my nemusíme hľadať tieto zdroje v IROP-e. Netvrdím, že nie sú. Netvrdím, že 
budú v tomto programovom období alebo v ďalšom, ak treba autobusy, určite áno. 
Určite je to vec jednania, jednak vedenia s riadiaci orgánom, kde aké percenta nájsť, ak 
by to bolo vôbec priechodné. Ale vravím momentálne v tejto chvíli bola priorita 
Slanecká, čiže nebolo možné nejakých neviem koľko miliónov teda presunúť. Ešte za 
bývalého vedenia, ale ja len poviem, že už časť peňazí, za ktoré sa vlastne nakúpili tieto 
finančné prostriedky boli práve z financií z prioritnej osi jedna zo špecifického cieľa 
jedna presunuté do 1.2.1-tky na verejnú osobnú dopravu, za ktoré sa nakúpili autobusy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja by som mal niektoré otázky v súvislosti s tým, že ideme súrne 

nakupovať autobusy a tie otázky pôjdu od gruntu. Tá prvá vec. Mám jedného kamaráta, 
ten si kúpil topánky od renomovanej firmy a keď ich ojazdil, tak povedal, už nikdy viac. 
A tak sa teda pýtam. Ako je dopravný podnik spokojný s autobusmi z Libchavy? 
Pretože ja od šoférov počúvam, že im hovoria, že sú to hrkálky, že sa rozpadávajú, že 
nie sú vhodné, nie sú a z hľadiska cestujúcich tak isto nie sú nadšení tým, ako je 
usporiadaný interiér. Čiže ja sa opýtam prvú vec, že či bola robená nejaká, nejaké 
vyhodnotenie spokojnosti, lebo už sme ojazdili zopár tých autobusov, takže dalo by sa 
povedať, že áno, vyhodnotili sme, zistili sme, to to to, sú to výborné autobusy alebo 
naopak. Vy ste odborníci, ja sa môžem len pýtať, lebo ešte aj  Michala by som sa 
mohol opýtať, lebo on tiež sa vyzná. Hej. Takže, takže ide o to, že bola robená taká, 
taká správa je? A ďalšia vec, napríklad poruchovosť tých autobusov. Ja neviem, či 
všetky autobusy sú rovnako poruchové alebo tieto viacej, ale predpokladám, že to 
všetko ste vyhodnotili a teraz nám dáte správu, áno, zistili sme, že to je to najlepšie, čo 
Košice môžu mať, nič lepšie nie je. Lebo to, že to má na sklade ten podnik, už aj 
modro-žlto natreté ešte neznamená, že si to musím kúpiť. A ďalšiu vec ku tomu môžete 
pridať a to je parameter, kvalita a cena. Či kupujeme to najlepšie, za tú najlepšiu cenu. 
Alebo, alebo ja neviem... Michal hovorí, že hej, tak neviem, že či vôbec. Môžem ešte 
hovoriť? Dobre.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Budem mať aj ďalšie potom otázky. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ si píše, čiže pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia. Niekedy 

sa ťažko vyjadruje k príspevkom ku pánovi poslancovi Rovinskému ako predseda 
komisie dopravy očakávam, že doporučíte nejaký vhodný autobus aj s parametrami, aj 
s rozmiestnením, pretože ste predsedom komisie, tak verím, že na najbližšej komisii sa 
to dozvieme, ale prejdime ďalej. Ja verím, že mesto Košice miesto trestných oznámení 
na vlastnú spoločnosť si mohlo prečítať vlastnú dôvodovú správu, z ktorej to budem 
čítať a to znamená, v dôvodovej správe sa píše, že denne je z dôvodu opráv odstavených 
50 až 60 autobusov. Ja verím, že viete o tom už 2 roky. V roku 2019 v tomto stave sa 
podarilo zabezpečiť vypravenosť všetkých liniek a dodržiavať typovosť autobusov, ale 
keďže v posledných dvoch rokoch nedošlo v dopravnom podniku k obnove vozového 
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parku, dopravný podnik sa dostal do situácie, že stúpa výška nákladov na údržbu 
autobusov z dôvodu vyššej poruchovosti starších vozidiel. Je to správa, ktorú nám 
predkladá mesto Košice. A ja sa tu pýtam, keď aj teraz by sme objednali tých 21 
autobusov alebo iných autobusov, nám je to úplne jedno. Kedy prídu najbližšie nové 
autobusy do mesta Košice? Možno budúci rok. To znamená, tri roky nenakúpime ani 
jeden nový autobus pre Košičanov a zvýšime im poplatky za cestovanie? Budú sa pýtať 
občania, čo sme robili všetci 3 roky. To znamená, miesto trestných oznámení začnime 
robiť a konať, aby sa zlepšila doprava, ktorá má byť motiváciou. Ako má byť 
motivovaný občan mesta Košice cestovať verejnou hromadnou dopravou, keď bude 
chodiť na starých haraburdách. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený predsedajúci, kolegyne, 

kolegovia, môj predrečník povedal veľkú časť toho, čo som chcel povedať, preto by 
som len poprosil o podporu návrhu, ktorý je predložený. To znamená, brať, prihlásiť sa 
o možnosť o peniaze z európskych fondov na nákup autobusov. To je také dlhodobé 
hľadisko ktoré vidím, ktoré určite je potrebné pre obnovu vozového parku, ale tak isto 
je potrebné urobiť aj to krátkodobé riešenie, keďže tak ako môj predrečník povedal, 
autobusy sú v stave v akom sú plus údržba, prevádzka je zo dňa na deň drahšia. 
A myslím, že sme dlžní to aj obyvateľom mesta Košice, pretože za rok a pol aj niečo, čo 
sme tu, okrem toho, že sme pozvyšovali, čo sme pozvyšovali, čo sa týka daní, sme 
nejakú významnú investíciu pre obyvateľov nedali. Či sú to športoviská, či sú to nejaké 
opravy komunikácií súvislé, kde nás brzdí verejné obstarávanie. Čiže, ak by sme 
schválili nákup tých autobusov v tom krátkodobom riešení, aj keď je to rok, rok a pol, 
kedy nám dodajú tie autobusy, predpokladám, že skôr asi nie. To bude nejaká 
satisfakcia pre obyvateľov mesta Košice, kedy dáme takú väčšiu investíciu ako prvú 
v našom volebnom období. Tak vás poprosím všetkých, aby ste podporili jeden aj druhý 
návrh. Ďakujem.     

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keďže už veľa vecí, ktoré som chcel povedať, už 

povedali predrečníci, ale aj tak, nedá mi to včerajšie divadlo, lebo bolo to divadlo. Ste 
sa tu tvárili, že ste v živote netočili o tématike opcie alebo respektíve o téme opcie 
a kúpe autobusov. Hlavne ma to prekvapilo u člena predstavenstva pána Čopa. Takže ho 
teraz verejne vyzývam a dám aj 211-tku, určite budem chcieť doručiť zápisy 
z predstavenstiev za jeho funkčné obdobie, zápisy z dozorných rád a potom vám to páni 
vytmavím, ako ste tu včera hrali divadlo a ako ste sa tvárili, že o ničom neviete. A tieto 
vaše klamstvo. Toto vaše klamstvo, ktoré ste tu včera zinscenovali ma opäť, ma opäť 
prišlo, mi opäť prišiel na rozum citát od bývalého predsedu vlády Maďarskej republiky 
Ferenca Gyurcsányiho, ktorý povedal: Za posledné roky sme iba klamali a kradli. Áno 
kradli sme. Kradli sme ráno, večer aj v noci. Takmer som z toho skapal, keď som sa 
musel tváriť, že vládneme, hoci sme nevládli, ale iba klamali a kradli. Čo povieme 
ľuďom, keď sa nás opýtajú, čo sme robili za posledné 4 roky? Toto mi pripadá vaše 
vládnutie v tomto meste, páni. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, trošku ukľudnite. Bez emócií. Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, my sme tu vo 
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vedení mesta neboli šokovaní tým, že mestský dopravný podnik potrebuje autobusy. To 
tu vieme všetci. My sme tu boli šokovaní tým spôsobom a tým, čo ste vy predložil a 
spôsob, akým ste to spravil. A keď chcete vyčítať nám to, že sme nevedeli o tom, akým 
spôsobom to idete predložiť a čo tu vlastne ste vy zohrali za divadlo včera, nie my, vy. 
Tak mňa to mrzí, ale ste si to pomýlili, že tú stranu divákov a hercov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ poprosil, že by rád sa k tomu 

vyjadril, lebo ja som dúfal, že dnes to bude úplne iné, ale je to presne také isté ako 
včera. Je to celé zle. Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som uviesť na pravú mieru slová, 

ktoré sa mi teraz niekto snaží zložiť do úst. Včera, keď som reagoval, tak som reagoval 
nie na to, že niekto chce nakupovať nové autobusy pre dopravný podnik, ale na 
skutočnosť, že deň predtým som sedel s pánom riaditeľom a rozoberali sme práve 
skutočnosti, akým spôsobom nakupovať nové autobusy a napriek tomu, že vedel, že 
tento materiál pôjde do zastupiteľstva, ma o ňom neinformoval. Ďakujem. Tuná už 
dlhodobo prebieha diskusia o tom, že dopravný podnik potrebuje minimálne 20 %, 
10 % autobusov každý rok obnovovať. Bavíme sa o tých dvadsiatich autobusoch. Je to 
vlastne téma, ktorá sa tuná opakuje od nášho nástupu do mesta. Bola to téma, ktorá bola 
otváraná v prezentáciách, ktoré sa týkali dopravného podniku. Bola to téma, s ktorou 
pracovalo väčšina alebo mnohí kandidáti a záujemcovia o pozíciu generálneho riaditeľa, 
ale pri všetkých tých témach alebo pri všetkých tých záležitostiach vyskakovala otázka 
obstarania týchto autobusov, pretože sa bavíme o ročnom náklade na úrovni 7 až 8 mil.. 
Za posledné obdobie sa zvýšila dotácia pre dopravný podnik a pri všetkých diskusiách, 
keď sa pripravovala, pripravovala... pripravoval rozpočet som so všetkými, ktorí, ktorí o 
to mali záujem a keď sme sa bavili o kapitole doprava, upozorňoval na skutočnosť, že 
síce sme zvýšili dotáciu pre dopravný podnik, ale táto doprava, táto dotácia nepokrýva 
investičné potreby dopravného podniku a tuná sme vždy narážali na to, však 
dopravnému podniku už dávame veľa. Toto mu musí stačiť. Áno, dopravný podnik 
vzhľadom na to, že dlhodobo sa nepracovalo aj s položkami ako je tarifa, hoc je to  
nevďačná téma, ale áno, náklady na zamestnancov, ktoré sú tou najväčšou položkou, ak 
nepočítam investičné a ďakujem im, že pracujú pre tento podnik, sú z roka na rok 
vyššie. Dopravný podnik musí hľadať aj iné zdroje na dofinancovanie svojej prevádzky. 
Čiže preto, keď sa aj rozprávame o tom a tento návrh tuná je vlastne na stole práve 
preto, aby sme našli externé finančné zdroje na obnovu vozového parku. Dopravný 
podnik, tak ako som včera spomenul, má základný problém, je preúverovaný. Dneska si 
nemôže zobrať ďalší úver a v prípade, že by si ho aj zobral, nespĺňal by základné 
kritéria fungovania. Čiže toto je tá základná téma, áno. Áno, dá sa hovoriť o tom, že sa 
zvýši dotácia, že pošleme ďalšie peniaze do dopravného podniku, ale tak ako ste tuná 
dneska opakovane povedali alebo sa tuná otvára táto diskusia, je o tom, že každý rok 
musíte počítať, že tá dotácia, ktorá tam dneska je, je 21 mil. bežné výdavky, 900 tis. 
kapitálky, tak k tomu si pripočítajte minimálne 7 - 8 mil.. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte možno jedna informácia smerom ku mne. 

Ako poslanec, a stále to platí, mám veľké výhrady. Hovoríme tomu opcia, sa 
ospravedlňujem pani poslankyňa Slivenská, ale hovorovo vieme, o čom rozprávame. 
Mám výhrady k týmto autobusom, pretože sú 10 rokov staré, technologicky. Pred 
rokom a pol som požiadal, aby sa pripravila súťaž, nová súťaž v dopravnom podniku. 
Milión spôsobov prečo nie, až sme sa dopracovali k bodu, kedy som povedal, dobre nič 
iné nám neostáva, musíme túto opciou začať pracovať, aj keď nie z mojej strany 
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vďačne, lebo otázky, ktoré tuná aj boli podané a informácie, ktoré sú dostupné, tie 
autobusy nie sú komfortné, nie sú už dnes pre dnešnú dobu ideálne. Ani tá opcia nie je 
ideálna. A my sme za rok a pol súťaž nedostali do takého stavu v dopravnom podniku, 
ako sme chceli a od prvej chvíle som žiadal, aby sa súťaž vyhlásila, lebo vtedy by sme 
videli ceny a môžem ju porovnať aj s opciou, čo vysúťažíme. A mohli sme pracovať, 
ale urobilo sa všetko pre to, aby súťaž nebola a opcia bola stále na dosah a takouto 
salámovou metódou sme sa dostali k dnešnému rozhodovaniu. Ale na druhej strane platí 
a teda tento návrh tu je, musíme hľadať financie preto, aby tie autobusy tu boli, ale 
strašne nerád a som smutný, smutne to konštatujem, že tie autobusy nie sú také, aké si 
dnešná doba vyžaduje. A ja som chcel také, aby to boli moderné, také ako doba si 
vyžaduje, v cene, dnes nevieme povedať, či lepšej, horšej s akou dokonalejšou výbavou. 
A ja som chcel od prvej chvíle mať na stole súťaž a vedieť porovnať. Neviem porovnať, 
ale nemôžeme už čakať a tým pádom, ak naozaj sa chceme pohnúť, musel som 
sebazaprením aj tento bod, s ním súhlasiť a je tu pred nami. A urobme všetko preto, aby 
sme sa v tom hýbli, ale naozaj mám výhrady k týmto autobusom. Verím, že som nikoho 
neurazil. Pán poslanec Filipko, nech sa páči.  

 
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ospravedlňujem sa, že som sa rozohnil 

v predchádzajúcom vstupe. Pán primátor, skutočne, môžeme povedať, že zrejme nie sú 
ideálne tie autobusy, vedeli by sme si predstaviť lepšie, ale sú najrýchlejšie dostupné 
a my ich veľmi potrebujeme. A čo sa týka tej súťaže. Skutočne, v podmienkach ako ten 
útvar verejného obstarávania úplne z nuly sa poskladal a začal robiť, pripravil. Možnože 
to nebolo podľa vašich predstáv, že to nebolo hneď na druhý deň, ale nakoniec po 
konzultáciách a pripomienkovaniach, fakt tie súťažné podklady sa pripravili, došlo to do 
nejakého štádia. Ani u vás sa tie veci neriešia tak, ako ste sľubovali, že to bude tak 
a tak, lebo sú niekedy aj objektívne a aj subjektívne príčiny. Čiže, buďme teda skutočne 
objektívni. Mňa len mrzí, že už minimálne rok vieme o tom, že sme potrebovali riešiť 
úver na nákup tých autobusov a k tomu sa nič neurobilo. Ani dnes nevieme, z čoho ich 
kúpime tých 21. Ďakujeme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja som nebol osobný. Ad jedna. Ad dva, tá výhrada, 

nemôžeme bacnúť na stôl bez toho, aby sa na to finančníci pozreli. Bez toho, aby sme 
nastavili spôsob transferov, čo nie je jednoduché. Ono to nefunguje tak, dajte 10 
miliónov Eur dopravnému podniku a je to zákonná cesta. Taká cesta nie je, taká skratka 
neexistuje, aj keby sme tých 10 mil. mali na účte. A teda ma prekvapuje, že pán Lesňák, 
ktorý sa tvári ako veľký odborník na financie tieto základné veci nemá a takto to bafne a 
aký zámer mal, vie len on sám. Pán poslanec Lesňák. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Budem reagovať. Ďakujem za 

vysvetlenie pánovi riaditeľovi. Ďakujem za vysvetlenie vám. Názorne ste nám ukázali, 
ako si viete pekne protirečiť a klamať nás. Pán riaditeľ tu chcel dať peniaze alebo snažil 
sa nájsť peniaze na nákup nových autobusov, ale proste neboli. Vy ste chceli urobiť 
novú súťaž, nemali ste na to krytie. Ako ste chceli tú súťaž robiť, keď ste nemali to 
krytie? S čím ste to chceli potom porovnať tie tendrované podmienky, keď ste ich 
nemali vykryté alebo len tak? To ste si mohli nechať vypracovať cenovú ponuku, 
hotovo. Pán primátor, žiadam vás, nezavádzajte nás. A prečo som to tak bafol do pléna? 
Bafol som to tak, ako vy ste bafli štyri kryté plavárne pre sídliská. Presne tak isto som to 
bafol. Bez krytia ako vy. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Malá poznámka, pán poslanec. Čo myslíte, ako sme vysúťažili 
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tieto autobusy aj s tou opciou, ktoré sme nekúpili, lebo sme nemali dosť peňazí? Bez 
krytia, že? Prosím vás, naozaj, ja začnem tvrdo reagovať, ale potom tu budeme do noci 
a sme si povedali a ma o to mnohí kolegovia poprosili, že nereagujme takto. 
Jednoducho, prestaňme sa takto pingpongovať úmyselnými nepresnosťami. Pán 
poslanec Špak. Nech sa páči. Verím, že som odpovedal na tie otázky, čo boli v úvode.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Verím, že to je môj posledný 

vstup. Tak ako pán riaditeľ Čop, po pol roku, keď som sa ho na finančnej komisii pýtal, 
že jak to bude s tými vašimi prvými vecami čo urobíte, keď prevezmete mandát a to sú 
audity a štatút, tak povedal, že nastavíme procesy. Nastavujeme procesy. Teraz ste 
vlastne priznali, že po roku a pol ste procesy ešte stále nastavujete a vlastne mi to 
pripomína tú kauzu spred pol roka, keď ste nás všetkých oklamali, že všetko je 
pripravené robí sa a zrazu 2022 bolo na obrázku o mesiac na to. No a teraz len som 
chcel poopraviť možno pána kolegu Lesňáka, že tým pádom, že fakt vy nič nerobíte, tak 
vy naozaj, pán Lesňák sa pomýlil, vy nekradnete, lebo nič nerobíte, takže iba klamete. 
Takže tak to bolo presnejšie pán Lesňák.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja si dávam pozor na tieto slová, ale mohol by som aj vás pán 

poslanec, aj vašich predrečníkov takto označovať. Nerobme to, prosím. Nechoďme 
týmto smerom. Skončí to veľmi zle a zbytočne. Prosím, nerobme to. Každý si vie 
kusnúť do jazyka. Nerobme to. Pán poslanec Blanár. 

 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Nebudem určite útočiť na nikoho. 

Ja by som rád využil prítomnosť riaditeľa dopravného podniku, nakoľko k tejto téme sa 
už vyjadril aj pán riaditeľ magistrátu, tak isto pani Čekanová. Ja mám pripravených 5 
otázok naozaj technického charakteru, aby som si ja, prípadne aj kolegovia utvorili 
názor asi v akom stave je ten vozový park.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Kľudne dajte otázky, pani si píše....si písala.  
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ja by som to chcel, aby to odznelo aj pre kolegov, nielen pre mňa. 

Čiže moja prvá otázka je. Koľko stojí kĺbový a krátky autobus, aby sme tu všetci vedeli 
v hrubých číslach, o akých číslach sa vôbec bavíme? A k tejto otázke. Aké sú ročné 
náklady na údržbu celého vozového parku? Je asi každému jasné, že keď 
prevádzkujeme zastaralý vozový park nám stúpajú náklady na udržiavanie. Tak aby sme 
vedeli porovnávať, čo stojí nový autobus a ako nám stúpajú alebo sa udržujú náklady na 
udržiavanie. Moja druhá otázka. Aký je vývoj nákladov na opravy autobusov za 
posledné roky. Keď nám starne vozový park, bude to určite vidieť na týchto číslach. 
Musíme si uvedomiť, aj nemáme kapitálové výdavky, stoja nás prevádzkové náklady 
viac. Aby sme to vedeli, pretože predpokladám, že najbližší rok žiaden nový autobus tu 
nepríde. Tretia otázka. Koľko autobusov je už na, je nerentabilné opravovať 
z celkového počtu? Aký je typ týchto autobusov? Či sú medzi nimi aj autobusy naozaj, 
ktoré sú aj dnes ešte v opcii alebo tieto autobusy ešte sú v podstate naďalej 
udržiavateľné. Takže o akých autobusoch sa bavíme? Štvrtá otázka. Piata otázka. Aká 
bude stratégia dopravného podniku do budúcnosti, ak naozaj nebudeme nakupovať 
autobusy? Čo s tým chce robiť vedenie dopravného podniku? Budeme upravovať 
grafikon, budeme sťahovať autobusy? Jednoducho, aká je stratégia ďalšia? Týchto 5 
otázok by som rád tu počul odpovede, aby ich odpovedal pán riaditeľ. Je tu. Nevidím 
dôvod, prečo by nemohol odpovedať hneď teraz. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ si píše otázky. Poďme ešte ďalej, ak sú otázky, nech 
to máme zosumarizované naraz, naraz odpovie a prípadne potom faktickými sa 
podopĺňajú. Pán poslanec Strojný. Pardon, pán poslanec Karaffa má procedúru. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pozerám, že ešte je tam celkom slušný počet 

diskutujúcich. Ja by som rád dal, ja nie som fajčiar, ale myslím si, že by sa hodila v tejto 
chvíli fajčiarska prestávka, aby sa nejaké názory možno ujednotili. Dávam procedurálny 
návrh dobehnú tí šiesti a potom, aby sme teda už ukončili rozpravu, ďalší by sa nemohli 
prihlasovať. Pán riaditeľ dopravného podniku dostane slovo a prejdeme k hlasovaniu. 
Čiže môj procedurálny návrh je na ukončenie prihlasovania do rozpravy bez faktických 
poznámok.  

 
p. Polaček, primátor mesta: A neporozumel som tej prestávke. Áno, či nie? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Áno. Ale teraz kolegovia, chcete prestávku teraz hneď alebo si ešte 

vypočujeme tých šiestich? Teraz. Procedurálny návrh je na prestávku.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže, neriešme diskusiu faktickou ale prestávku? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Teraz prestávku. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dáme si 5, 10, 15, 20 minút? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: 10. 5.  
 
p. Polaček, primátor mesta: 10 minút.  
 
Hlasovanie č. 15 -  za: 20, proti: 2, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 10 minútová prestávka aj na ochladenie, aj hygienu, 

aj diskusiu.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Milé kolegyne, milí kolegovia, zaprezentovaná je 

väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, pokračujeme teda v rozprave. Nasleduje s 
procedúrou pán poslanec Huba? Pán poslanec, procedurálny návrh? Dobre. Omyl. 
S faktickou pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som chcel ako tak, ako 

navrhol pán primátor doplniť faktickou poznámkou otázky pre pána riaditeľa, teda 
doplniť kolegu Blanára. Pán primátor hovoril, že opcia je 10 ročná, že autobusy sú 
zastaralé alebo resp. necitujem ho presne, ale niečo v tom zmysle povedal. Čiže by som 
sa ja rád opýtal, že či sú to moderné typy autobusov alebo či došlo k nejakej 
modernizácii jednotlivých typov. Plus som zachytil od dozornej rady dopravného 
podniku, že sa, že vlastne dotazovali to, že tie autobusy potrebujeme čo najskôr, takže či 
vie, či existuje nejaký odhad ako dlho by trvalo, keby sme využili opciu, o ktorej je tu 
reč. Ďakujem pekne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karaffa s procedurálnym. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ten môj prvý procedurálny bol k 
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prestávke a tento procedurálny je k ukončeniu možnosti prihlasovať sa do rozpravy a 
zároveň by som to chcel spojiť s tým, že ak to budú teda otázky, aby dostal na záver pán 
riaditeľ z dopravného podniku slovo, aby sme ho nejak neobišli. Dá sa tak? Čiže návrh 
procedurálny je ukončiť možnosť prihlasovania sa do rozpravy a na záver ešte dostane 
pán riaditeľ slovo. Dobre? Koniec návrhu, Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujme teda o tomto procedurálnom 

návrhu.  
 
Hlasovanie č. 16 -  za: 25, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Procedúra prešla. Pokračujeme teda ďalej v diskusii. 

Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážené dámy, vážení páni, hovoríme tu o potrebe nákupu ďalších 

a ďalších autobusov a ja vám dám takú otázku. Kedy ste videli naposledy preplnenú 
erku do železiarní? Vy asi viete, pán starosta, jak často je tam také, že erka, že nezmestí 
sa človek dnu. Električka erka. Ja poviem, to vieš Michal, idem tak aby, aby postupne, 
aby sme... Niekedy na erke boli 3 vagóny používané, preto boli pred, preto boli 
predlžované aj nástupné ostrovčeky, potom dve a dneska jedna bohate stačí. A teraz sa 
pýtam. Prosím? Nie, ľudia používajú iné dopravné prostriedky, kolobežky od Boltu, 
bicykle, hej. Aj menej ľudí robí, nie trikrát menej ľudí. Je menej ľudí, lebo sú tam 
firmy, ktoré sú naviazané, ale menšia, väčšie sú parkoviska a menšia potreba hromadnej 
dopravy. Takisto, keď sa pozrieme napríklad ako vyzerá doprava do Barce, že koľko 
ľudí sa tam vozí alebo nevozí. Viete, my sa na to musíme dívať ekonomicky, podľa 
môjho názoru. V dlhej histórii dopravného podniku boli obdobia, keď doprava osobná 
jednoducho nešla a potom sa znova obnovila. Ja sa pýtam teda, aké je to ekonomické 
kritérium a na to by sme potrebovali vedieť odpovede na otázky. Koľko cestujúcich 
vlastne vozíme? Ja som tú otázku položil na komisii dopravnej, asi si tam nebol, a pýtal 
som sa, že ako to teda vyzerá s tým stavom, aká je metodika počítania cestujúcich. Zistil 
som, že v niektorých súpravách, tuším električiek, je možné, je tam počítadlo, ktoré 
celkom dobre funguje. Autobusy nie sú tým vybavené. Používa sa metodika jedna, 
odvodzuje sa to od toho, koľko lístkov bolo predaných a podľa optika čínske divadlo 
tomu hovoria. Čínske tieňové divadlo. Proste pozriem sa na súpravu a odhadnem, že 
koľko ľudí tam je. My potrebujeme vedieť presné čísla koľko ľudí vozíme. (pozn.: 
zaznel zvukový signál) Ešte si prosím nastaviť čas, je to veľmi dôležité. Aká je... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Druhé kolo pre pána Rovinského, nech sa páči.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: No a, potom ďalšiu otázku som položil. Aký je trend? To 

znamená, budú nám pribúdať cestujúci alebo jednoducho na Bolt presadnú na tie 
kolobežky, na tie bicykle, na bike, na car sharing. Čiže, my z toho musíme vychádzať. 
Vrátime sa ešte dakedy do dôb pred COVID-om? Nie je to iba naše zbožné prianie?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja sa ospravedlňujem, svieti jednotka, teraz vidím 

trojku.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Dobre.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Hej, asi som, neviem, či technici, či ja som zazmätkoval. OK. 
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Takže ďakujem pekne. Včera nás bolo 40, dnes nás je menej o 10 a viac ľudí nepoužíva 
rúško. Dohodli sme si, dali sme si normu. Prosím, dodržujme ich. Robia to novinári, aj 
média, aj naši kolegovia. Ďakujem. Pán poslanec Karabin, máte faktickú, nech sa páči. 
Ak boli zrušené faktické. Čiže diskusia je uzavretá a faktické bežia. Ďakujem pekne. 
Nech sa páči, pán Karabin, máte slovo. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja na pána Rovinského. Pán 

Rovinský, aj ja si tie časy pamätám, keď erka mala tri vozne. Boli plné. To bolo, ale po 
roku deväťdesiat, tesne. U. S. Steel nedotuje alebo nič nerobí preto, aby ľudia nechodili 
vozmi, aby nechodili autom. Ani mesto s tým nerobí nič. Viete, pokiaľ je parkovanie 
zadarmo alebo za pánboh zaplať, nebudú ľudia chodiť emhádéčkou a Padyšák sa tu 
môže ako riaditeľ poskladať, keď my nevytvoríme podmienky na to, aby individuálna 
doprava bola podstatne drahšia ako hromadná. Mesto preto nerobí nič. Čiže, nemôžeme 
očakávať naozaj, že sa tu naplní ten stav spred krízy, ale hovorím, my to robíme pán 
poslanec. Pokiaľ nespoplatníme, nespoplatníme naozaj státie, niekto povie pod svojim 
blokom. No figu deravú pod svojim blokom, na mestských pozemkoch, tak ľudia 
nebudú používať MHD.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči. 
 
p. Grega, poslanec MZ: V súvislosti s tými prestávkami a dodržiavaním, proste dochvíľnosti, 

mi napadá taká televízna inscenácia, kde exceloval môj priateľ Juraj Kukura. Ten 
povedal, tak vážení teraz nasleduje krátka 5 minútová pauza, ktorá sa ako obvykle 
predĺži na 10 minút, takže dovidenia o 15 minút. Padli tu slová, že diskusia aj včera aj 
tak, že to tu bolo také nejaké divadielko, že niektorí tu boli nejakí ako herci, 
protagonisti, no ako živil som sa niekedy aj divadelnou kritikou a musím povedať, že tie 
ich výkony boli hodné treťotriednych amatérov, Viete, chýbala im vierohodnosť 
a presvedčivosť, aby im divák, alebo aby sme im aj my uverili a mne sa zdá, že niekedy 
hovorili, že ani sami neverili tomu, čo hovorili alebo, čo museli hovoriť. Kritizoval sa tu 
aj pán Lesňák, že, že si dovolil predložiť nejaký návrh. Tak ja neviem či sa vôbec nad 
tým máme zamýšľať. Veď to je posvätné právo poslanca, aby mohol predložiť aj svoj 
návrh a je na nás či ho schválime  alebo ho neschválime všetci. Pán primátor mal takú 
buxu, kde boli plány, čo všetko chce urobiť. Všetci starostovia tak isto to mali, aj vy 
všetci poslanci ste mali, ale aj ja pred voľbami, čo chceme urobiť, čo chceme dosiahnuť. 
Takže je teda logické, že všetci sa za to bijú, aby sa to urobilo, aby sa to naplnilo. To, že 
niekto to propaguje, ja neviem, akým veľkým spôsobom na Facebooku a čo všetko si k 
tomu dodá, to je jeho vec, ale aby sa nestávalo to, že príde ten návrh bez nejakého 
prerokovania a aby sa nám podarilo naplniť to, čo sme sľúbili voličom. Ja by som 
navrhoval jednu vec, pretože tu sú stále len také, hovorím, prekáračky medzi sebou. Ten 
je proti tomu, ten proti hentemu, že priznám sa, že niekedy mám už nechuť tu prísť. 
Nebaví ma to. Ale čo by sa stalo, keby sme sa nejako stretli niekedy v septembri, urobili 
si kvázi nejaké školenie, ktoré by sme, ktoré by sa financovalo z nášho vlastného 
rodinného repre fondu, kde by sme si nejaký guláš dali a kde by sme si naozaj povedali 
to treba urobiť, to treba urobiť, to treba robiť, aby sme nevynechali ani jednu mestskú 
časť, dať si priority a to potom aby sme dodržiavali do konca volebného obdobia. V 
rámci demokracie ešte sa hovorí, že aj keď nesúhlasím s tvojím názorom, urobím všetko 
pre to, aby si s ním mohol vystúpiť. Takže robme tak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Netýkalo sa to síce žiadosti, nechal som vás pán 

poslanec rozprávať. Beriem vás za slovo, zavolám vám a pomôžete mi také niečo 
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zorganizovať. Súhlasíte? Ďakujem pekne. Spoločne. Máte skúsenosti, vyberiete miesto, 
poviete mi, ako to spraviť a ja to urobím, ako mi poradíte. Ďakujem pekne. A tým 
pádom všetkých pozývame obaja. Ale prosím, držme sa témy, predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok, ak chceme to stihnúť dnes a neprelomiť polnoc 
dnešného dňa. Nech sa páči, pán poslanec Špak. Tak nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som mal na predrečníka, pána poslanca Gregu. 

Dobre to rozpráva, presne takto je a chcel som vlastne ho len doplniť, že to predošlé 
vystúpenie, ktorému nestačilo 6 minút na to, aby nám objasnil, čo on všetko nevie, 
nemá a nedokáže zistiť, bolo vystúpenie predsedu komisie dopravy, aby ste vedeli. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Všetko? Pán poslanec Lesňák, nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem. Kolega, poslanec Grega už povedal všetko, čo som chcel 

povedať ja. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

skutočne, vecne, chcem poprosiť, pán primátor, povedzte nám, koľko času potrebujete 
na predloženie materiálu k riešeniu návrhu pána Lesňáka, respektíve riešenie nákupu, 
akútneho, rýchleho nákupu autobusov. Ja presvedčím pán Lesňáka, aby stiahol, aby 
netrval na hlasovaní nákupu tých 21 autobusov. Vieme, že sú potrebné. Skúste hľadať 
finančný mechanizmus, možnosti či úveru alebo iných možností. Hovoril som aj 
generálnemu riaditeľovi. Možno hľadajme dočasne hoci nejaký prenájom, kúpenie 
nejakých jazdených alebo niečo, čo nám pomôže preklenúť to obdobie, kým 
vysúťažíme, ale zložte nám na septembrové zastupiteľstvo nejaký materiál, ktorý bude 
aspoň niekoľko dní pred zastupiteľstvom, môžeme prerokovať a poďme skutočne riešiť, 
aj keď nebudete počúvať. Poďme skutočne riešiť, nechcem už útočiť. Skutočne je to 
vážne. Poďme sa, spojme sa a nastavme ten mechanizmus. Každý rok to budeme 
musieť riešiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Určite, mechanizmus je potrebné, aby sme vymysleli, lebo ako 

vravíte správne, 100 bodov, každý rok by trebalo systematicky to do rozpočtu zapojiť, 
nie pre nás, ale pre tie budúce generácie. Čiže verím, že s komisiou dopravy, tam to 
niekde musí začať a na komisii financií tam to, finančnej komisii tam to niekde by malo 
skončiť. To treba celé ukotviť. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja reagujem na pána Filipka, ktorý hovoril 

o niečom. Neberte mi to za zle, ale ja som vás rok a pol nepočul hovoriť o problémoch v 
dopravnom podniku. Nepočul som vás informovať ako predsedu dozornej rady o stave 
autobusov a o akútnej potrebe ich nákupu, až ste sa dostal do konfliktu s vedením mesta 
a zrejme pri príležitosti výberových konaní na nového generálneho riaditeľa. To je 
všetko fajn, len prečo tak rýchlo bol ten návrh napísaný a prečo je to také akútne. No 
preto, lebo naozaj nám to nemal kto povedať a nemáme, nemali sme prístup a dodnes 
nemáme materiálnu, k materiálom z dozornej rady, čiže nemali sme o týchto veciach 
informácie a dnes my nevyberáme ani spôsob kúpy, ani modely autobusov. My bavíme 
sa o financiách a nemám problém s tým, aby tieto financie boli dnes schválené. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko. 
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p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, pán primátor, neodpovedali ste mi na 

otázku, ktorú som položil, že koľko času potrebujete a nesúhlasím s tým, že to má začať 
na komisii dopravy a na finančnej. Povedzte nám, že magistrát v spolupráci s 
dopravným podnikom to dokáže predložiť na komisiu dopravy a finančnú a nám 
všetkým. Toto očakávame, povedzte.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nechcem vás zavádzať a nedokážem vám 

odpovedať na to, či sme schopní na september niečo takéto pripraviť, pretože tu nie je o 
tom len vyčleniť prostriedky a zobrať úver, ale celá tá transakcia, keď mi vysvetlili 
finančníci, je zložitá, je niekde na úrovni, keď sme robili možnože KFA. Nie, my 
nemôžeme robiť transfer tu a kúpte niečo v rámci kapitálových peňazí. Ten 
mechanizmus vôbec treba celý vymyslieť a to súvisí s tým, že dopravný podnik je 
zadlžený po uši, nemá zdroje a mesto na druhej strane je akcionár a to sú veci, tie musia 
zasiahnuť ani nie finančníci, ale v prvom rade právnici, aby povedali, aké možnosti 
majú tí finančníci, aby to vedeli vymyslieť. Toto je alfa a omega. A takto otázka nikdy 
predtým nestála a treba ju proste rozlúsknuť a nechcem dávať odpovede na to, kde 
všade ešte narazíme na problémy, ale hlavne aj tie finančné, pretože my dnes nemáme 
dosť informácií, čo ako bude vyzerať financovanie samotného mesta. Ale áno, model 
treba pripraviť a treba ho mať urobený, či bude v septembri? Nechcem sa nechať naozaj 
zatlačiť vami do nejakého rozhodnutia, ktoré potom budem ľutovať a budete ma tu 
nazývať klamárom. Nerád by som to tak urobil. Pán poslanec Balčík. 

 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Mňa osobne mrzí, že som sa o takej akútnej 

potrebe nákupu autobusov dozvedel až včera a ja proste nemôžem dnes hlasovať o tom, 
že či dáme 7 miliónov alebo nedáme, pretože to nie je 7 Eur ani 70 Eur. Akože na jednej 
strane dobré je, že bola takto v pléne otvorená debata o potrebe nákupov tých 
autobusov, ale zas na druhej strane to je proste táto vec vyžaduje troška aj iný prístup 
a... ako nejaké čísla, nejaké tabuľky, nejaké porovnanie. Proste ja súhlasím aj s tým, čo 
hovorí Filipko kolega, že my by sme proste potrebovali vidieť nejaké východisko z 
toho, že proste tieto autobusy áno za takúto sumu,  toľko v takých kusoch atď.. Takže 
ja nemám problém, samozrejme, že hlasovať, podporiť ten návrh z mesta na finančnú 
dotáciu z IROP-u, ale čo sa týka tej druhej veci, a áno súhlasím s tým, že je potrebné 
obnovovať vozový park v dopravnom podniku, ale nie takýmto rýchlym a rýchlym 
spôsobom, ktorý mi jednoducho nesedí, takže toľko k tomu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len dodám. Toto uznesenie alebo tento bod sem 

prišiel procesom, ktorý je na magistráte a v dopravnom podniku nastavený. Tento 
materiál vypracoval dopravný podnik a je tu pred nami a je to o tom, že vieme, že nám 
treba autobusy, však sa za tým nikto neskrýva. Tento materiál sa nevyrobil zvečera do 
rána, ktorý máme teraz pred sebou a je o tom, aby sme urobili všetko pre to, aby sme 
získali externé zdroje a nemuseli mestské peniaze používať, respektíve peniaze 
dopravného podniku. Potrebujeme ukázať, že vieme mať túto žiadosť v zásobníku, aby 
o nás na IROP-e vedeli, aby to v tabuľkách svietilo a už je na nás a vám poviem tu 
s kolegyňou, ja neviem, keď to zrátame spolu raz, dva, tri, ako sme s pánom riaditeľom 
a myslím raz aj  pani námestníčka, sme boli 10, 15 krát v tomto roku už na tom IROP-e 
pripravovať podklady. Predpokladám, že aj dopravný podnik bol, určite nie raz. Že to 
nie je márne a robíme preto, aby sme čerpali peniaze z vonku externé a nerobili peniaze 
naše. Prosím, dívajme sa na to tak, toto je to správne rozhodnutie, aby sme používali 
cudzie, keď nemusíme vlastné. O tom je ten dnešný deň. Čiže, my hovoríme, že 
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potrebujeme, my sme sa neskrývali, že nepotrebujeme. Je to tu spracované, ten materiál 
reálne šiel poradami primátora, na dopravnom podniku, cez predstavenstvo. Ten 
materiál sa pripravoval niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Druhá vec je samotná opcia, 
zmluva a samotné skutočné autobusy, tá hmota. To je iná, iný príbeh. Tento príbeh je 
o tom, že hľadáme externé zdroje. A musíme ten signál vydať, aby sme sa k tým 
peniazom dokázali dopracovať. Kolegyne kývajú, že toto je úmysel a to sú tie riešenia, 
ktoré hľadáme. Pán poslanec Knap s faktickou. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor. Ďakujem pekne. Keďže dobre som pochopil z 

diskusie, že priamo teraz nemáme pripravený model ako budeme nakupovať autobusy, 
tak nemusíme vymýšľať, to čo už je vymyslené. Mesto Prešov, včera som sa dočítal, 
nakúpilo alebo bude nakupovať 20 autobusov. Majú na to model. Možno treba len 
zavolať, stretnúť sa s predstaviteľmi mesta Prešov ako to oni robia, keďže to dokázali 
zvládnuť. Mesto Bratislava 84 autobusov. Sú to všetko krajské mestá, hlavné mesto, kde 
tá spolupráca podľa mňa by mohla byť a vieme to robiť podľa mňa aj podľa ich modelu, 
aby sme niečo nemuseli tvoriť, čo už je vymyslené. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, radíme sa, celá K8. Prešov má presne takéto 

uznesenie, presne z tých istých peňazí. My sa koordinujeme. Taký istý, nie je sa od 
koho učiť. My si to spoločne koordinujeme. Kolegyne zo SORO, všetky krajské mestá 
komunikujú, primátori komunikujú a my spoločne tento tlak vytvárame. Toto je nie 
agenda, že my jediní jednotlivo, spoločná práca, spoločné uznesenia. Čiže niet sa od 
koho, čo učiť, toto Prešov schválil včera, v stredu, už predvčerom. V stredu mali toto 
isté uznesenie a tie isté peniaze, ten istý zdroj. Nič nové. Nech sa páči, pán poslanec 
Saxa. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja chcem len na svojho 

predrečníka, pána starostu reagovať. Tú prvú časť, čo aj spomínal pán primátor, je to 
IROP, je to beh na dlhé trate. Uvidíme, či to vyjde a tak ako aj bolo povedané pani 
Čekanovou, je potrebné byť pripravený, lebo ten, kto je pripravený, môže byť úspešný. 
Iný nie. Ale si sa pýtal skôr na tú druhú časť, keď som pochopil, že prečo to takto dlho 
trvalo, respektíve, prečo to prišlo ako blesk z jasného neba. Neprišlo to ako blesk 
z jasného neba. O tejto problematike sme x krát rozprávali na dozornej rade. Dostali 
sme informáciu, že o tejto téme sa rozprávalo aj predstavenstvo. A podľa mojich 
informácií, aké som dostal, stále to skončilo na tom, že jednoducho momentálne teraz 
dopravný podnik je zadlžený, tadiaľ cesta nevedie, priamy nákup, úver. Mesto Košice 
nemá peniaze. Čiže o tomto probléme sa rozprávalo nie mesiac, nie dva, určite aj rok. 
Určite, keby sme sa opýtali, či už pána generálneho riaditeľa alebo predsedu 
predstavenstva. Nie, nie je to nová vec a na záver chcem poďakovať, že táto téma vyšla, 
že sa rozprúdila debata a predpokladám, že september, október k niečomu dôjdeme. 
Ďakujem.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ako jeden z pamätníkov, čo si 

vás pamätá pán primátor, ešte za minulé volebné obdobie, aj keď vedy som povedal 
oveľa viac interpelácií na dopravný podnik a na veci, ktoré sme pochybovali, že sa dejú, 
tak myslím, že dokonca aj pán námestník vtedy vykrikoval, že to jedno, že to nie sú 
naše peniaze, že to sú tie kvázi európske alebo štátne, že tak či tak je to stále z vrecák 
Slovákov. Tak vtedy sme mali pochybnosti. Ja som písal interpelácie, prišlo mi aj 5, 6 
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stranové odpovede na jednu otázku. Neviem koľko trestných oznámení ste vtedy podali 
na ten dopravný podnik atď., ale teraz vlastne nemám odpovede od vás, či naozaj chcete 
do toho podniku naliať tie peniaze, či naozaj nemusím mať pochybnosti, či naozaj ste za 
alebo mi dáte nejakú záruku. Ako chcete tu hmlu rozohnať? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Toto je predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pán 

riaditeľ vám vysvetlí ešte dvoma vetami, prečo toto a prečo nie peniaze v hotovosti od 
mesta. Prosím, pán riaditeľ, toto tu asi niekde buď sme nevysvetlili alebo to nebolo 
povedané. Pán riaditeľ Čop. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem. Ja len chcem, že tento materiál tak isto nadväzuje na 

schválený plán investícií dopravného podniku, ktorý sa schválil na valnom zhromaždení 
v rámci KAPEXU, kde práve sa schválilo financovanie obnovy vozového parku práve 
cez eurofondy, kde sa počíta v rámci, v rámci rozpočtu mesta, ktorý tak isto bol vami 
schválený a kde kapitálové prostriedky vlastne pokrývajú, pokrývajú asi spoluúčasť 
mesta na tomto obnove, na takejto obnove vozového parku. Čiže to sú kroky, ktoré na 
seba nadväzovali a tak ako hovorím, áno, na to, aby boli sme pripravení naozaj 
potrebujeme odsúhlasiť otázku schválenia možnosti čerpania formou nenávratnej 
finančnej pomoci, čiže tuná sa bavme o tom, že naozaj musíme byť v tomto zásobníku 
pripravených. Toto je pre nás dôležité. Ak sa dohodneme potom že, že ste ochotní 
navýšiť dotáciu pre dopravný podnik cez ďalšie úverové zaťaženie mesta, tak ako som 
vravel okolo tých 7 - 8 mil. ročne, tak áno, to je téma, o ktorej sa môžeme potom baviť 
v ďalšom kroku, ale doporučujem nebrzdiť tento krok, aby sme boli pripravení na 
prípadné čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie a z tohto programového 
obdobia, ešte z tohto programového obdobia. Čo sa týka vlastne investície do 
dopravného podniku a to, čo tuná hovoríme, treba si uvedomiť, že ak sa rozhodneme ísť 
cestou vlastných finančných prostriedkov, tak to že schválime dneska nákup 20 
autobusov nie je koncepčné riešenie. Koncepčné riešenie je nakupovať každý rok 20 
autobusov, čiže potom musíme počítať na to, že tá investícia do dopravného podniku z 
vlastných prostriedkov musí byť každoročná na takejto úrovni, aby to malo zmysel a 
ekonomickú návratnosť. Ale zároveň vás upozorňujem, že je potrebné počítať, že to nie 
sú len autobusy, to sú aj dielne, to sú aj električkové trate a ďalšie dopravné prostriedky, 
áno. Takže preto vravím, že treba aj takto uvažovať, ak je možnosť čerpať eurofondy, 
treba ju v každom prípade využiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu o tomto bode. Poprosím 

návrhovú komisiu, aby... Kto sa hlási? Pardon. Smerom k uzneseniam? Návrhová 
komisia vás môže vyzvať.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre. Pán poslanec Lesňák, chcete stiahnuť 

svoj návrh? Otázka. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, zapojte pána Lesňáka. Áno? Nie?  
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za otázku. Vzhľadom na to, čo tu bolo, včera a dnes 

prezentované, aj na verejné vyhlásenie pána riaditeľa magistrátu, pán inžiniera Čopa, že 
pokúsia sa pripraviť systémové riešenie, aby... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, nie, bola otázka. Prosím. Diskusia bola uzavretá. 
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p. Lesňák, poslanec MZ: Vzhľadom na tieto veci sťahujem svoj návrh na uznesenie. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lesňák. 

Ďakujeme pekne. Čiže s tým počítame. Dobre, čítame pôvodný návrh na uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 
ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 
realizácie projektu: Modernizácia vozového parku autobusov v Dopravnom podniku 
mesta Košice, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 
dopravy, kód výzvy v zmysle predloženého návrhu, vo výške celkových oprávnených 
výdavkov projektu 11.000.000,- Eur bez DPH, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Košice a platným programom rozvoja mesta Košice 
2015-2020-2025. Za 2.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; za 3.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. minimálne vo výške 
5 % z celkových oprávnených výdavkov – t. j. 550.000,- Eur bez DPH. Za 4.) 
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu DPMK; za 
5.) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po 
ukončení realizácie projektu.“ Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 -  za: 27, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 6 
Pokračovanie rokovania - Informácia o navrhovaných zmenách Stanov spoločnosti 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 6. Nech sa páči pani 

poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: No ja by som sa na úvod chcela opýtať, že aký je zmysel alebo 

cieľ tohto bodu, lebo bod sa nazýva Informácia o navrhovaných zmenách. Ak my ako 
poslanci nebudeme súhlasiť s nejakou zmenou, či to bude akceptované alebo aký je 
postup následne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tento bod je nastavený, aby sme vám dali plnohodnotnú 

informáciu, okolo vodární sa naozaj rozpráva dlhé, dlhé obdobie. Predpokladám 
a verím, že ste zachytili článok, ktorý hodil aj Denník N. Podstatné je, že fakt dlhodobo 
o tom hovoríme, verím, že viacerí aj v zastupiteľstve, že je potrebné aktualizovať 
stanovy vodárenskej spoločnosti, ktoré sú 18 rokov staré. To je motív. Motív, aby sme 
niektoré veci, na nové veci na v svete reagovali a zároveň, aby sme urobili opravy, ktoré 
nie sú úplne v poriadku. Ak v diskusii dnes naozaj prídeme na niečo, čo by bolo 
potrebné nejakým spôsobom zmeniť, my sme, nakoľko ten čas uteká a poznáme 
problém okolo skupovania akcií, asi všetci ste už zachytili, my sme požiadali asi pred 
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dvoma týždňami cca vodárenskú spoločnosť, aby zvolalo mimoriadne valné 
zhromaždenie, aby sme mohli o týchto stanovách diskutovať. Tie stanovy, keď budú 
pred nami na samotnom valnom zhromaždení a teoreticky tu bude nejaká vážna zmena, 
tak vždy sa dá nejakým spôsobom o zmenách diskutovať. Ale potrebujeme sa pohnúť v 
téme, pretože viete, že predkupné právo záujemcov uteká a ak nestihneme reagovať v 
čase, tak potom už tie zmeny nebudeme vedieť aplikovať. Čiže asi toľko. Nech sa páči 
pani Slivenská s faktickou, sa ospravedlňujem. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tento návrh stanov, ktorý je nám 

predkladaný aj dnes, už bol predmetom rokovania na valnom zhromaždení a nebol 
prijatý. Preto nevidím zmysel a dôvod jeho opätovného a opakovaného predkladania a 
za týmto účelom zvolávania mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré stojí nemalé 
finančné prostriedky VVS-ku a tak veľmi rýchlo sa budem snažiť akože vypichnúť tiež 
po právnej stránke tie najdôležitejšie body, s ktorými mám osobne problém a to teraz sa 
budem, teraz budem vystupovať ako právnička a možno v záujme celej spoločnosti, 
nakoľko mesto Košice si chce touto zmenou nejak garantovať nejaké postavenie v 
spoločnosti, čo ok, v poriadku, rozumiem vám, prečo máte zámer toto urobiť, ale na 
druhej strane nepozeráme možno na ostatných akcionárov, ktorí majú tak isto určité 
postavenie. Ale najdôležitejšie, čo je potrebné povedať... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...ste vo faktickej, čiže asi v diskusii navrhujem, keď sú konkrétne 

návrhy alebo pripomienky, budem rád. Ja len pripomínam, reagujem na to, čo ste 
povedala, že boli prerokované, neschválené. Toto je druhá verzia, pretože prvá verzia 
nereagovala na ten akútny stav skupovania akcií, čiže táto druhá verzia a mali ste 
zaslaný materiál tak, aby vám boli zvýraznené tieto zmeny v tejto verzii, sú ako keby 
upgrade-om stanov pripomienok, ktoré vznikli. Čiže toto je druhá verzia, ktorá sa 
posiela na valné zhromaždenie. Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor. Raz ste sa 

už zúčastnil valného zhromaždenia aj so svojou asistentkou. Sadli ste si do prednej rady 
ako, neviem, ako majitelia vodární, ale dobre, videl som tú fotografiu, ukážem vám ju, 
keď budeme spolu, ale nie o tom som chcel. V e-maily, ktorý sme obdržali preposlanom 
od inžiniera Stanislava Hrehu, generálneho riaditeľa je napísané, že vy ste už toto 
dvakrát na valnom zhromaždení predkladali. Nie otázka, ktorú položila pani Slivenská, 
že či už ste predkladali, to tu píše, že ste predkladali, ale ja sa vás pýtam, aký ste vy 
mali mandát na to, aby ste predkladali niečo v mene mesta Košice. Vy ste si povedali, 
že vy zmeníte stanovy, vy ste dali návrh a vy v mene mesta Košice ste ten návrh podali. 
Ja sa pýtam, čo ste vy pán Boh? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ja nepôjdem cestou vyvŕtavania, ale pôjdem cestou ako tu nejakého 

riešenia alebo poukázania. Chcem, prajem si naozaj pán primátor, aby už konečne 
vzťahy medzi vodárenskou spoločnosťou a medzi mestom Košice a samozrejme tým 
právom, ktoré ako mesto Košice má právo zaujať v týchto orgánoch, už konečne boli 
vyriešené a doriešené, akceptované a jednoducho tá spolupráca bola výborná. Tiež ako 
chcem poukázať na vodárenskú spoločnosť, že zase ako starostovia mestských častí 
vnímame tú vodárenskú spoločnosť, že aj spolupracuje s mestskými časťami, čoho 
výsledkom sú ako napr. realizované pitníky teraz dnes spustené na KVP napríklad a na 
sídlisku Ťahanovce. Čiže ľudia majú sa možnosť občerstviť a to tiež vnímame, by som 
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povedal, ako pozitívum v prospech tejto vodárenskej spoločnosti... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, to sú stanovy spoločnosti, prosím, držme sa... 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ok. Prajem si naozaj, aby sa vzťahy zlepšili, aby vás akceptovali 

jednoducho, aj pána Gibódu, aj vás pán primátor a konečne, aby sme fakt nemuseli čítať 
ako to, čo eventuálne ma irituje aj v médiách. Ako naozaj ma to irituje. To je všetko, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja na predrečníka, keďže má vzdelanie, 

čo má. Ja som čakal, že nám poviete, či je to super robené tie stanovy alebo sú zle alebo 
nejakú pripomienku, lebo rád si nechám poradiť od odborníka, tak mi to povedzte, ako 
máme hlasovať, ako odporúčate vy, ako budete vy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja by som chcel, lebo ja som sa už k tomu aj v minulosti vyjadroval. 

Ja stále si myslím, že tam je záujem na tom, aby tento spor pretrvával a nevidím 
konštruktívne riešenie tohto sporu. Ja som naozaj na začiatku volebného obdobia, pán 
primátora a pán viceprimátor, rešpektoval vašu žiadosť a sväté právo, že chcete byť v 
orgánoch spoločnosti. Ale teraz, bez toho, žeby ja som mal na tom nejaký záujem, lebo 
samozrejme budem označený všetkými konšpiračnými teóriami, neprehodnotíte ten svoj 
postoj? Myslím si, že v meste, aj v zastupiteľstve, aj na úrade je milión odborníkov, 
ktorí tam tak isto môžu zastupovať záujmy mesta. A keď tam budeme mať v orgánoch 
spoločnosti svojich zástupcov, ktorým vy budete veriť a zastupiteľstvo bude veriť, 
potom môžu začať presadzovať zmeny nejaké. Lebo ste trikrát zvolali valné 
zhromaždenie, trikrát neúspešne, sú z toho akurát tak titulky, ktoré samozrejme 
vyhovujú, lebo každý politik chce mať konfliktnú úlohu, len problém je, že keď je 
konfliktná línia, kritická a negatívna, z toho ešte nikdy nič nevzniklo. Áno, máte titulky 
v médiách, áno, máte vyjadrenie, áno, hráte to na to, že bojuje proti chobotnici, všetci sú 
skorumpovaní, ale to isté je v Steel Aréne, to isté je v DPMK a to isté je v K-13 a mohol 
by som pokračovať všetky iné kauzy. Len my chceme to vyriešiť. Ja som to povedal aj 
minule, keď to chcete vyriešiť, sú tu poslanci národnej rady, tak dajte návrh zákona, aby 
sa zmenili celoštátne pre všetky vodárenské spoločnosti alebo to vyriešme zvnútra. Ale 
zvnútra to vieme vyriešiť jedine, keď tam mesto Košice, nie vedenie mesta Košice, 
mesto Košice bude mať svojich zástupcov. A to bez toho, žeby som vás chcel 
znehodnocovať alebo ísť proti vám, ja si naozaj nemyslím, že objektívne a to je teraz na 
vás, vážené zastupiteľstvo, jedine primátor a viceprimátor sú osoby jediné, ktoré musia 
byť v orgánoch tejto spoločnosti. Lebo ak prijmeme túto dogmu, ktorú, samozrejme 
tipujem, že pán Rovinský bude reagovať na to, že nie VVS-ka si má vybrať nominantov 
a tak ďalej, a tak ďalej, ale keby tam bol pán riaditeľ Čop a pani viceprimátorka, čo by 
sa stalo? Nič. My namiesto toho rok a pol žijeme kauzou, ktorá pre Košičanov 
nepriniesla nič a nič nevyriešila. Ale áno, sme na titulkách novín, lebo lepšie je byť na 
titulkách novín pre nejakú kauzu, ako nebyť vôbec, lebo keby sme sa bavili o tom, že čo 
sa spravilo, tam veľa neodprezentujeme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, predstavenstvo vodární, ale aj dozorná rada má 

stanovený počet členov. Pozície sú obsadené. Obsadené politicky. Nie konštruktívne, že 
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s tým chcem, s tým chcem, politicky. Pozrite sa na to, ako to tam vyzerá. Čiže koho 
vykopneme, alebo dozorná rada z predstavenstva alebo valné zhromaždenie z dozornej 
rady, dá preč, aby tam mohol prísť zástupca mesta. Ak to chceme urobiť, potrebujeme 
zmeniť stanovy, tam niekde treba začať u akcionárov, nie u dozornej rady 
a predstavenstva, lebo akcionári dávajú pravidlá. A my dnes s akcionármi 
komunikujeme, máte to v dôvodovej správe napísané, kde navrhujeme úplne nové 
prerozdelenie územných obvodov, akým spôsobom budú zasahovať do vedenia 
spoločnosti. Od Rožňavy, Prešova, Michaloviec až po Vranov. To je cieľom. Akcionári 
sú s tým viac-menej stotožnení, len musia istým spôsobom prelomiť, tak z takej 
opatrnosti.... to sú veci, ktoré hovoria stanovy, čiže vysvetľujem....niekde tu treba začať, 
pretože môžeme vyriešiť 15 nominácií, ale prečo by k tomu malo dôjsť, prečo by k tej 
výmene malo dôjsť. A ak chce niekto spochybniť to, čo sa tu naozaj popísalo a nepísal 
som to ja, o bratoch, sestrách, priateľoch, známych v rámci vodární a chce niekto naozaj 
spochybniť to, že nie je potrebné zastaviť vstup tretích strán, to nazvem asi všetci 
rozumieme, do rodiny akcionárov, tak potom toto celé nemá zmysel. Pred rokom som 
pred vás vystúpil a povedal som, sú indície, že k takémuto skupovaniu môže dôjsť. 
Dnes sa to deje, dnes sa o tom píše, dnes sme predtým a ďalší bod hovorí o tom, ako sa 
pohnúť. Aby sme boli akční a aktívni, riešime dnes stanovy spoločnosti a potrebujeme 
urobiť všetko a mali by sme byť kompaktní k tomu, aby sme ich pokúsili sa presadiť 
spoločnou pomocou. Pán poslanec, pán námestník, pardón. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán kolega a poslanec Lörinc. Je nám tu vyčítané aj 

ostatnými kolegami, že sme tu stáli pred určitým časom na konfliktnej línii voči 
spoločnosti EEI. Aj to bola konfliktná línia, aj tá mala svoj základ a dôvody. Riešenie 
tejto situácie nie je iba v rukách mesta Košice a to, aby v dozornej rade alebo v 
predstavenstve sedel iba primátor, nie je to nevyhnutnosť. Pozrime sa kto je dnes 
predsedom Dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a pozrime sa, 
akým spôsobom ostatní pristupujú k tomu ako rešpektujú  20-percentného akcionára 
tejto spoločnosti. A my sa tu dnes bavíme o týchto stanovách, ktoré sme navrhli tak, aby 
zabezpečili aj mestu Košice, aj ostatným regiónom, aj ich zastúpeniu v týchto orgánoch. 
To je celé, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som rád, že ste sa vrátili k téme, ktorou riešil 

pán kolega Lörinc, lebo pán Polaček odišiel asi iným smerom a len chcem vlastne 
vysvetliť, prečo tam nemôže byť napr. pani námestníčka, lebo však keď verím iba 
jednému človeku, ktorý sedí vedľa mňa, tak ťažko tam môžem niekoho iného poslať.  

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán námestník, ľudsky to skúsim. Dobre, na 

pána primátora budem reagovať, lebo bol. To je všetko pekné, pán primátor, keď si to 
pozrie občan, určite uverí tomu, že sa úplne nezištné účely. Na druhej strane viac ako 
sedemsto akcionárov VVS-ky musí väčšinou rozhodnúť, aby vás tam zvolilo. Asi ťažko 
vám dajú dôveru a zvolia vás a zoberú medzi seba, keď vy dopredu ohlásite, že všetci sú 
skorumpovaní zlodeji a jediné, čo sa tam robilo, sa kradlo. To si nemôžte...sa hrať, že 
chcem byť s tebou partner, ale najprv na teba nakydám cez médiá, poviem o tebe všetko 
zlé, ale potom chcem byť s tebou v klube. A ja nehovorím, že tam neboli pochybenia, 
média o tom písali, pravdepodobne boli pri vedení, ale ten posledný 760. starosta 
nejakej malej obce nepotrebuje počuť, že je skorumpovaný za to, že raz ročne ide na 
valné zhromaždenie a hlasuje podľa toho, aké má informácie. Však vy máte aj 
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primátorov tam, ktorí sú napríklad za koaličné strany, ktoré vás podporovali. A ešte ani 
tí za vás nehlasujú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Pardon. Pardon, že opäť budem 

čítať z cudzieho e-mailu, ale naozaj ho skrátim. Tentokrát to nie je žiaden anonym, ako 
včera, ale je to generálny riaditeľ. Konečnú časť. Predkladá rozhodnutie akcionárom už 
po tretíkrát. Na riadnom zhromaždení, na mimoriadnom, dvakrát v rozpätí šiestich 
týždňov akcionári odmietli schváliť, pričom právne analýzy, ktoré VVS disponuje, 
konštatujú nezákonnosť nezákonnosť návrhu mesta, ktoré predkladá na schválenie 
valnému zhromaždeniu. K tomu sa ešte dostanem, lebo som sa tomu trošku venoval, čo 
je na nich nezákonné. Nechceme hodnotiť právne pohnútky, čiže pred zhromaždením 
takmer stovky ostatných akcionárov, primátor a jeho právny zástupca , podľa tohto 
e-mailu, vyzývali ostatných akcionárov a zamestnancov VVS, členov dozornej rady, pri 
svojom rozhodnutí v konkrétnej otázke, aby úmyselne a vedome porušili svoje 
povinnosti dané stanovami s odvolávkou na neudržateľný argument, že stanovy 
akciovej spoločnosti nie sú zákon. Primátor a jeho právny zástupca navyše bagatelizujú, 
že ak by dozorná rada VVS a aj jej členovia porušili svoje povinnosti VVS a.s., s 
vysokou pravdepodobnosťou by bola účastníkom sporov najmä o náhradu škody. Potom 
na nás apelujú, aby sme viac sa zaujímali na výkon akcionárskych práv. Na chvíľu 
odbočím k tomu, čo hovoril pán kolega pán Lörinc a tak isto sa stotožňujem s tým, že je 
to absolútne neakceptovateľné, že ideme hlavou proti múru, samozrejme, že sme 
vyskúšali aj zastupiteľstvo potvrdilo primátora a jeho nomináciu do spoločnosti, ale 
opakovane akceptovaná nebola. Dôvody už boli spomenuté pred chvíľou tak isto 
kolegom Lörincom, ktorý povedal, že ja tak isto by som medzi seba nepustil niekoho, 
kto ma roky uráža. Neviem, nemám vytiahnuté hlasovanie pán kolega, ale keď som ja 
navrhoval námestníčku pani Gurbáľovú a keď všetci, ktorých som vás čítal, ste boli, s 
prepáčením nechcem, aby mi pán primátor neubral slovo, ste sa báli povedať, že máte 
záujem, lebo tak ste držali tie dva kluby, ako brat so sestrou alebo otec so synom, keď 
ste ešte držali pokope, tak ste sa ešte aj báli povedať, že hej, ja by som tam šiel. Dávno 
sme tam mohli mať zástupcu a pozriem sa to, ako ste hlasoval vy. Ale k tomu, že v čom 
je to protizákonné. Napríklad aj v tom, včera som si to čítal. Napríklad poviem môj 
názor, sú tu právnici, ale nemusia mať oni lepší názor ako ja. Napríklad sú v tom 
protizákonné, že presne určujú, že kto môže byť v orgánoch podľa teritória a to je 
protizákonné. Lebo aj každý, aj malý funkcionár môže byť podľa zákonov orgánoch 
aspoň navrhnutý. Vy nemôžete povedať, že ty si odtiaľ, ty tam budeš. To je 
protizákonné a preto tu je toto protizákonne predkladaná zmluva. A ten predaj mimo ste 
spôsobil vy pán primátor, lebo ste dali cenu o 3 centy vyššiu, ale to je ďalší bod. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, asi naozaj bude lepšie, keď sa budú právnici 

vyjadrovať, právnici nech sa vyjadrujú, ako určite pani poslankyňa Slivenská možno má 
pripomienky, ale verím, že nie tohto typu. Hlboké nedorozumenie kolegovia, použijem 
slová, ktoré tu už niekoľkokrát odzneli, nikto nechce, aby sa porušovali stanovy a preto 
navrhujeme tie stanovy zmeniť, aby nemusela dozorná rada schvaľovať vstup tretej 
strany medzi akcionárov, aby toto schvaľovanie patrilo akcionárom, ale zároveň zákon, 
obchodný zákonník hovorí, že predaje akcií môžeme obmedziť, nie zakázať a my v 
týchto stanovách a to je nový fakt, nové stanovy, nové prvky, nastavujeme pravidlá 
obchodovania s akciami tak, aby sme ich nezakázali, ale obmedzili tým, že sa bude 
obchodovať, poviem to tak jednoducho, v rodine akcionárov. Tým zabezpečíme, aby 
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neprišla tretia strana ku týmto akciám. Nemôžeme im to zakázať, je to veľmi zložitý 
proces, ale my nepotrebujeme meniť zákony, lebo si to vieme vyriešiť sami 
v stanovách. S akcionármi sme v komunikácií, rozumejú tomu a na to samozrejme, aby 
sme ich schválili, treba nám tuším tri pätiny vo valnom zhromaždení, nebude to ľahké, 
ale máme v tejto chvíli podporu a chceme ju využiť. Pán poslanec Špak má 
procedurálny, som si nevšimol, sa ospravedlňujem. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Stane sa, že máte lepší odhad ako ja a teraz sa to podarilo, keď ste 

hovorili, že to bude plodná debata, tomu som fakt neveril a vidím, že bude plodná. Mám 
procedurálny návrh na ďalšie dva vstupy do diskusie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 18 - za: 8, proti: 13, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh prijatý nebol. 

Ma len upozornili, že opäť kuchyňa funguje do jednej, aby sme nejakým spôsobom, tak 
uvidíme, ako sa bude vyvíjať diskusia, prípadne asi prerušíme bod. Je to na vás, 
uvidíme, ako to pôjde. Buďme k veci. Pán námestník, Strojný a pán Lörinc s faktickou. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. S faktickou na predrečníka pána 

poslanca Djordjeviča. Pán poslanec pekne ste z odcitoval z e-mailu a z materiálov, ktoré 
vám niekto pripravil, len chcem poukázať na to, roky uráža, roky uráža koho? 
Akcionárov alebo vedenie spoločnosti, o ktorom poukázali aj novinári, že sú tam 
pochybenia. A kto nás nechce teda v tej spoločnosti a kto o tom rozhoduje, pán 
poslanec, ten riaditeľ, ktorý sľúbil, že nebude zasahovať do voľby členov 
predstavenstva a dozornej rady alebo tí akcionári? Toto je tá otázka, kto tu zasahuje do 
celého procesu nominácie členov dozornej rady a predstavenstva. A neviem, čo je 
protizákonné na tom, aby existovalo regionálne zastúpenie. Lebo to nie je 
obmedzovanie možnosti zastupovať daný región, to je iba stanovenie regionálneho 
zástupcu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Djordjevič reagujem na 

vás ohľadom toho hlasovania, ktoré ste spomínali. Tak okrem výsledku hlasovania si 
pozrite aj záznam, lebo vy ste síce navrhli pani námestníčku, ale ona to odmietla. Preto 
sa hlasovalo, ako sa hlasovalo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, len na doplnenie, lebo keď to 

sledujú nejakí diváci, áno teraz napríklad nie je miesto v predstavenstve a dozornej rade 
a na začiatku volebného obdobia bolo. Ono bolo obsadené až po niekoľkých pokusoch, 
kedy nominant Košíc nebol zvolený v predstavenstve najprv a teraz aj v dozornej rade 
bol dovolený nejaký človek, čiže toľko k tomu by som povedal. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Tak v prvom rade ja nadviažem na kolegu, pána 
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poslanca Lörinca. Pán primátor, vy sa nazývate momentálne mestom Košice, ale mesto 
Košice, ale my sme orgán zastupiteľstvo. Nepredložili ste návrh tejto spoločnosti na 
iného kandidáta v orgánoch v tejto spoločnosti a viete, že vy sám ste nepriechodná 
osoba. Viete, že vás nechcú, že vás neschvália. Takže mne toho vyplývajú len dva 
závery a tým jedným je, že buď vám ide čistom o medializáciu tejto veci alebo ja 
neviem, aký sledujete zámer, to mi môžete vy objasniť ten skutočný, ak tento nie je 
pravdivý, pretože ak by ste naozaj pristupovali k tomu zodpovedne a chceli by ste mať 
vplyv a kontrolu nad touto spoločnosťou, tak by ste tam navrhli osobu, ktorá by možno 
bola priechodná a možno by bola reálne zvoliteľná v týchto orgánoch. No teraz nám tu 
prezentujete, že chcete reálne niečo zmeniť a chcete zamedziť vstupu tretích osôb do 
spoločnosti. Ale keď viete, že vy ste nepriechodná osoba, viete, že stanovy nie je zámer, 
aby sa zmenili v tejto podobe v akej ju predkladáte, tak ako to chcete dosiahnuť? Ja 
nezvyknem byť konšpiratívna, ale z tohto tu celého mne vyplýva záver, že vlastne vy 
máte ten zámer, aby tretie osoby vstúpili do spoločnosti. Tým, že viete, že tieto návrhy 
neprejdú. Teraz sa vyjadrím k tejto právnej stránke zmeny stanov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Rozprávate v mene pána Krátkeho, predpokladám teraz. Vášho 

bývalého zamestnávateľa. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Vyjadrím sa k zmene stanov. Vy navrhujete, aby bol 

reprezentačný princíp nastavený a zároveň chcete si vymedziť to postavenie mesta 
Košice v orgánoch. Je pravdou, že na poslednom mimoriadnom valnom zhromaždení 
bol predložený bod na rozšírenie počtu členov predstavenstva? Tento bod mal podľa 
mojich informácií predložiť mesto Prešov a bolo to urobené z dôvodu, aby malo mesto 
Košice zastúpenie. Vy ste hlasovali proti. Tak toto naozaj chcem, aby ste vysvetlili tuná 
kolegom lebo, lebo rácio v tomto vašom konaní je nevidím absolútne žiadne. V tých 
navrhovaných zmenách stanov, ja čo najdôležitejšej vnímam je, že v záverečných 
prechodných ustanoveniach vy ste upravili to, že funkčné obdobie všetkých členov 
predstavenstva končí dňa 31. augusta 2020. Táto úprava je absolútne v rozpore so 
zákonom, pretože funkčné obdobie členov nie je možné skrátiť zmenou stanov. To 
vidím za veľmi zásadný problém a ak niekto tu z prítomných poslancov vezme na 
vedomie túto zmenu stanov, tak bude hlasovať v rozpore so zákonom. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Rozporujem tento váš právny názor, je odkonzultovaný. 

Obchodný zákonník nehovorí o tom, ja mám k tomu aj právnu analýzu, žiaľ, no možno 
ju nájdem v mobile, vám ešte prečítam, ju dohľadám, lebo mám na to odpoveď, mám na 
to právnu analýzu práve na tento bod, lebo ho pán doktor Krátky spochybnil. Čiže som 
bol na túto tému pripravený, čiže vám prečítam. A čo sa týka stanov, mesto Prešov to 
predložilo v rozpore so stanovami v tom čase a teda dali sme námietku o tom, že nie je 
možné v danom čase, tak ako to bolo predložené o tom hlasovať. Ale áno, predložené to 
bolo a schválené to následne ani nebolo. Pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, že si sa prihlásil pán primátor, ešte 

jednu vec som chcel, taký detail k tomuto bodu a nestihol som ho v diskusii, tak 
s faktickou. Ak chceš, aby sme sa k tak zásadným materiál vedeli vyjadriť, tak ich treba 
poslať skôr. Materiál bol poslaný 28.07., čo je utorok o 16:57. Zastupiteľstvo začalo vo 
štvrtok ráno. No musel by som venovať celú stredu tomu, aby som zmeny stanov takej 
spoločnosti ako je VVS, vedel vôbec dočítať, prečítať, zistiť, prezistiť, sú tam 
paragrafy, odseky, proste.... Ja sa musím zdržať. Ja som toto naštudovať nestihol. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská. Idem hľadať ten text. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja som veľmi rada, že kolega, 

môj predrečník, pán poslanec Strojný toto povedal, lebo to som už nestihla vo svojom 
výstupe, ale určite by bolo od vás  korektnejšie, ak by ste tento návrh poslali riadne 
vopred, bolo by ho možné prejsť aj v legislatívnej komisii a mohli by sa k tomu vyjadriť 
aj osoby z radov poslancov a nie takto si tu budeme zase predlžovať bod o hodinu - dve 
kvôli tomu, že nie sú jasné závažné veci. Môžeme si tu teraz rozprávať, čo je vhodné, čo 
nie je vhodné, čo je správne, čo nie je správne, ale tento bol prerušený a uplynuly 
mesiace, kedy nám mohli byť tieto stanovy opakovane predložené a mohli byť 
prediskutované v komisiách a tiež v rade. Nebolo tak urobené. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. Sa ospravedlňujem, hľadám tie veci, 

v mobile. Nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takto. Prv ku forme akciová spoločnosť je ako obchodná 

spoločnosť, táto forma sa používa práve preto, keď počítame s tým, že dôjde veľký, 
silný, strategický investor, ktorý zainvestuje peniaze a pozdvihne celú spoločnosť. 
Skúsme si položiť takú otázku. Na celom Slovensku prebieha proces privatizácii 
vodárenských spoločností. Možno čítate noviny aj také, v ktorých o tom píšu a tu si 
môžme položiť otázku. Že bude pre nás lepšie, keď vodárenská spoločnosť bude 
privátnou spoločnosťou? Keď áno, nemáme čo váhať. Je to úžasné, voda bude lacnejšie, 
pitnikov bude viacej, čiže skúsme si tú otázku položiť tak, že kam dospeli tí, u ktorých 
ten proces prebehol. A keď povieme o tom, že či je to skorumpované alebo nie, no je. 
Napríklad tými pitníkmi naviac, napríklad ponúkaním niekomu áno a niekomu nie 
kanalizácie, vodovodov atď. A to si zodpovedzme tú otázku, chceme, aby to tak bolo? 
Tak potom nemáme, čo sa... a posledná. Vy si ozaj myslíte, pani doktorka Slivenská, nie 
je tu, že keby tam bol niekto iný, tak že už by boli spokojní, že je to skutočne len na 
osobe? Že keby tam šiel Špak napríklad, pardon, prepáčte - poslanec Špak, že 
počkajte....ešte raz. Vy si skutočne myslíte, že keby tam bol hociktorý poslanec mesta, 
ktorý by dôsledne presadzoval záujmy mesta vo vodárenskej spoločnosti, žeby bol 
priechodný? Ja nie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Saxa má procedúru? Nech sa páči. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Môžem? Ďakujem pekne. Keďže už prechádzame do osobných útokov 

a mnohé veci sa opakujú, dávam procedúru na ukončenie diskusie bez faktických, bez 
možnosti prihlásenia s faktickou poznámkou. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 19 - za: 19, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, teda bez faktických sa ide, ale ešte 

dokončí pani Iľaščíková svoj vstup. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Reagujem na pána 

kolegu Rovinského. Z vášho vystúpenia som nadobudla pocit, že tí, ktorí nepodporíme 
tento bod, tak sme za a, aby sa voda a vodárne privatizovali, aby do nich vstúpil nejaký 
tretí sektor, resp. nejaký súkromný vlastník, čo nie je pravda. Nie je to prvýkrát, čo sa 
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bavíme o tejto téme, ja som čakala, že možnože navrhnete nejakého iného poslanca, 
spomenul ste pána Špaka a keďže ja to nemôžem cez faktickú urobiť, tak chcem 
poprosiť niektorých kolegov, aby sme vyskúšali a navrhli možno iné meno ako to, ktoré 
sme schválili a uvidíme aká bude reakcia vodární, uvidíme ako schvália, aký bude 
výsledok, či budeme mať viac informácií alebo menej. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Po tom, čo čítam v novinách, že 

mesto Košice podalo trestné oznámenie na dopravný podnik, čítam ďalší článok, 
Košický magistrát žaluje vodárov. Viete, ja by som bol veľmi nerád, žeby sme sa stali 
mestom trestných oznámení a žalôb, ale občania čakajú skôr dohodu medzi 
jednotlivými spoločnosťami a vedením mesta Košice, to čo vás aj vyzýval pán poslanec 
Filipko o spolupráci. Nehľadajme všade nepriateľa, ale skúsme sa dohodnúť, lebo 
skutočne sledujú nás občania mesta Košíc a nie je im veľmi dobré z toho, čo vidia. To 
znamená, ak sú neprípustné osoby vo vodárňach, ťažko budete meniť cez akcionárov 
stanovy, ale skúste nájsť nejakú ústretovú cestu, lebo to je jediné riešenie, kam sa mesto 
posunie. Aj keď ma nepočúvate teraz, v poriadku, debatujte pán primátor, hej, lebo je to 
na vás mierené. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, vráťme sa teda ku tej podstate toho 

materiálu. Návrh na uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
informáciu o navrhovaných zmenách stanov v spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť. Na otázku kolegu, že skadiaľ zobral pán primátor to právo 
navrhnúť tieto zmeny, chcem len pána kolegu upozorniť, vo všetkej dobrote, že pán 
primátor je štatutár tohto mesta. Páni kolegovia, kolegyne, pani poslankyňa Slivenská, 
nepáči sa vám spôsob predkladania tohto materiálu, nepáči sa vám forma predkladania 
tohto materiálu a vyčítate nám tu alebo resp. čítate nám tu výhrady vedenia VVS, ktoré 
o sebe samo vyhlasuje, že nezasahuje do rozhodovania akcionárov. Ale zrazu podľa vás 
má mesto meniť svoje autonómne rozhodnutie v tom, koho nominuje ako zástupca 
20-percentného vlastníka akcií spoločnosti VVS. V dozornej rade a v predstavenstve by 
sme vzhľadom na svoj podiel mali mať podľa správnosti nie jedno alebo po jednom 
mieste, ale po dvoch miestach. Nemáme ani jednu. Ale čo vám vadí na týchto 
stanovách, ktoré mali stabilizovať postavenie mesta Košice, ako aj obcí, ako vlastníkov 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, to naozaj ja netuším. Ja vedzte, netuším, 
aký máte problém s tým, že pán primátor sa snaží obhájiť záujem obcí a miest 
Východoslovenského Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, ktorí sú 
akcionári tejto spoločnosti, aby mali jasné postavenie, aby tu existovali pravidlá, aby 
nieže ako hovorí pán poslanec, že príde ten starosta, ktorý mal 0,07 % percenta, nie, 
lebo vybavovači hlasujú a vybavovači volia a potom máme takých členov v týchto 
orgánoch, ako máme. Potom preto si 20-percentný vlastník nedokáže presadiť svoje 
práva, ktoré by mu, vzhľadom na jeho podiel, mali plynúť. Lebo vybavovači, lebo 
vedenie nezasahuje, ale očividne zasahuje, pretože dnes sa tu bavíme o tom, ako 
vymeniť nomináciu primátora, štatutárneho zástupcu mesta. Je to podľa mňa smutné, 
celá táto debata a nepočul som jedinú vecnú výhradu voči posilneniu mesta Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská má procedurálny návrh, nech sa páči. 
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p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dávam procedurálny návrh na prerušenie bodu rokovania a 
nech nám sú relevantne poskytnuté všetky informácie, ktoré tu boli nezodpovedané, 
nech je nám predložený riadne návrh stanov, nech si všetko odkomunikujeme v 
komisiách a vedeniu mesta mimo tohto procedurálneho návrhu dávam na zváženie, či 
naozaj neprehodnotí iné osoby, ktoré nominuje. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak stanovy naozaj budeme blokovať a dáme barličku tým, ktorí 

ich nechcú dať, budú sa tým oháňať, neprejdeme. Máme 30 dní, nie viac, zastaviť to, 
aby sa nedostali akcie do tretích rúk. Prosím, nehovorte ako pán Krátky a pán Hreha 
a kolega Birč. Prosím hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 20 - za: 8, proti: 6, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme a pokračuje pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Toľko tej diskusii ide, že človek si nestíha ani písať poznámky. 

Naozaj, sorry, opäť opakujem nie som ani právne vzdelanie ani neuniverzitne a niektorí 
trepete dve na tri. Pán primátor tu hovorí o 24percentách a hovorí o nejakom práve. Kde 
je to právo zakotvené? Kde? Morálne právo? Nie je nikde zakotvené a práve to sú tie 
urážky akcionárov, vy sa povyšujete, že ty, malá dedina ty nemôžeš nič, ty si nikto. Ale 
poďme k tomu, že tu bolo odznené. Predaj mimo akcionárov vyvolal sám primátor, 
nakoľko na základe uznesenia, za ktoré som nehlasoval so smiešnym 0,03 centovo 
vyššou ponukou, oslovili spoločnosť, teda mesto oslovilo oficiálne spoločnosť a tak sa 
obce motivovali. Doteraz kto mal záujem predávať akcie teda pardon každý, kto mal 
záujem predávať akcie dostal ponuku od VVS a tá samotná vykúpila akcie od nich. 
Potom spoločnosť znížila základné imanie a tak všetkým ostatným sa zvýši podiel bez 
peňazí. Teda aj mestu. Teda aj mesto zhodnotilo svoj podiel. Celý ten predaj fungoval 
doteraz tak, že spoločnosť sa chránila, sama skupovala akcie, ale primátor sa s tým 
všetkým zahráva a teraz hrozí, že akcie kúpi súkromná osoba. Ďalej, keď nebol ten časť 
návrhu pani Slivenskej, že neprebehlo odbornými referátmi, bol by som rád, keby tu 
niekto predložil právnu analýzu, či tieto stanovy sú v poriadku, lebo ja sa to môžem 
prekárať s primátorom, ja tvrdím, že je to protiprávne, on tvrdí, že je to právne. Ale 
stále až výsledok, teda súd rozhodne o tom, či je to právne v poriadku, ale OK. On, keď 
si myslí, neni problém, predložte to, schváľte to, kľudne skončte na súdoch, ja sa za toto 
hlasovanie nepodpíšem a ja a tým pádom za toto uznesenie hanbiť nebudem. A teraz, ak 
by sa schválili tieto stanovy, ktoré sa navrhujú, valné zhromaždenie bude schvaľovať 
ako predaj samotný, ak teda samozrejme v prípade splnenia podmienok. A ak 
samozrejme budú podmienky splnené, tak sa to bude musieť schváliť. Čiže vlastne, čo 
sa tým návrhom vyrieši? Natiahne sa iba čas. To, že sa presunú kompetencie z dozornej 
rady na valné zhromaždenie nič nevyrieši. Ale to, čo to bolo spomenuté, je treba skúsiť 
nových kandidátov a uvidíme až potom ako sa k tomu pristúpi spoločnosť, že či budú 
schválení a či sa pre nich miesto nájde. A samozrejme, že je momentálne stav plný, lebo 
akonáhle pána primátora a pána námestníka valné zhromaždenie respektíve orgány 
spoločnosti neschváli, tak podľa zákona počet členov doplnili. Čiže oni neurobili nič 
proste nezákonné, ale to neznamená, že pre tak významného partnera ako mesto Košice 
miesto nenájdu. Takže v najbližšom poďme smelo do toho. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. V tomto volebnom období, pán primátor, ste raz 
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vo večerných, neskorých večerných hodinách informovali, že, s takým tichým, 
pokojným hlasom, ako vy to viete v poslednej chvíli, že vodárenskú spoločnosť riadi 
mafia. Dnes máme hlasovať o zmenách stanov, ktoré na váš príkaz urobil možno nejaký 
zamestnanec magistrátu. Z uvedeného je vidieť, že táto zmena stanov má trhliny, 
minimálne polovica z nás si nestihla preštudovať tieto zmeny, teda ťažko je sa nám k 
tomu vyjadriť. To, že vo vodárňach do dnešného dňa mesto Košice nemá svojho 
zástupcu, je, pán primátor, len vaša vina. Vy nie ste akceptovaný vo vodárňach 
riaditeľom, nie ste vo vodárňach akceptovaný primátormi, dokonca ani starostami. Som 
presvedčený, že ešte pred rokom by vodárne do svojich orgánov za mesto Košice 
schválili hociktorého kandidáta, hociktorého poslanca s výnimkou vás, pán primátor 
a vášho námestníka. Tam otvorene, v úvodzovkách, by schváli aj káčera Donalda, aj 
jemu by viac verili ako vám. A na záver, pán primátor, ja už neverím, že chcete niečo 
pozitívne pre Košičanov urobiť. Naozaj vaše poslanie je v tejto chvíli jasné. Byť za 
každú cenu, naozaj za každú cenu, na titulkách košických a bulvárnych plátkov. Nič iné, 
nič viac. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vy ste nikdy neverili. Pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám len dve otázky vecné. Kto pripravoval 

tieto návrhy úprav, čo sa týka stanov, pretože, ak pani poslankyňa Slivenská tvrdí, že je 
to v rozpore so zákonom, vy keď tvrdíte, že to nie je v rozpore, tak ja si uvedomujem, 
že keď sa stretnú dvaja právnici, tak sú tri právne názory, ale vtom by som chcel mať 
jasno, či je alebo nie je to v rozpore. To je prvá otázka. Druhá otázka. Ak som vás dobre 
počúval, tak ste vravel, že máte za sebou väčšinu akcionárov. Alebo niečo v tom 
zmysle, že budú nejakým spôsobom alebo čakajú na ten návrh a máte tu podporu, aby 
prešli tieto zmeny. Tak už v podstate toto je ten tretí návrh, lebo prvýkrát, dvakrát 
neprešlo a tretíkrát ide doplnený teraz tá jedna úprava. Tak počítate s tým, že to už 
prejde alebo ako? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja si tu popíšem otázky, ktoré tu boli a vám postupne na nich 

odpoviem. Ešte pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, nechcel som to 

ja uzavrieť, ale ďakujem, že to raz takto vyšlo. Dovolím si aj z výpisu obchodného 
registra nejaké veci odcitovať, plus nejaké svoje poznámky. Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, pripojujem Košice Sever. Áno, 
preto som chcel, že Sever, áno. My, čo sme sa tu už bavili niekoľkokrát o vodárňach, 
máme nejaké informácie, mne stále vychádza, že my tu na východe platíme najviac za 
vodu, vodné, stočné, zrážkovú vodu. Firma, ktorá je, nazvem to istým spôsobom, 
zriadená na to, aby poskytovala službu obyvateľom, obyvateľom Košíc, obyvateľom 
celého východného Slovenska v podstate, okrem Popradského regiónu, ale aj časti zase 
Banskobystrického kraja, platia, podľa mojich informácií, asi najviac za tieto položky. 
Firma vykáže zisk cez šesťsto tisíc eur za rok. Prečo ich neminula na nejaké investície. 
A dovolím si vám prečítať členov štatutárnych orgánov. Predstavenstvo: Ing Stanislav 
Hreha, predseda, Kavečianska cesta Košice, pripomeniem Košice-Sever, pani Ing. Anita 
Gašparíková, Dúbravská, Košice, pokiaľ viem, je to Šaca, pán MUDr. Boris Hanuščák, 
Bardejov, Mgr. Elmér Jakab, Veľké Raškovce, PhDr., Ing. Miloš Meričko, Humenné, 
Ing. Andrea Turčanová, podpredseda, Prešov, Ing. István Zachariáš, člen, Moldava nad 
Bodvou, Ing. Gabriel Fedák, Drienovec, Viliam Záhorčák, Michalovce, Ing. Ján Ragan, 
Vranov nad Topľou. Toto bolo predstavenstvo, no a dozornú radu. Dozorná rada: JUDr. 
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Ondrej Brendza, Stropkov, Ing. Karol Pataky, Kráľovský Chlmec, Ing. Róbert Puci, 
Trebišov, Michal Domik, Rožňava, Ing. Richard Majza, predseda dozornej rady, 
Košice, Lesná ulica, to je Košice-Sever, RNDr. Daniela Babincová, Humenné, Ing. 
Martin Dunčko, Košice, Juhoslovanská, pokiaľ sa nemýlim, to sú Ťahanovce, však? 
Poprosím spojiť mi príspevky. Marta Bačová, Trebišov, Ing. Peter Molčan, Sabinov. 
Čiže dámy a páni, ja sa chcem spýtať, máme dvoch členov dozornej rady, máme dvoch 
členov predstavenstva, ktorí sú Košičania, chcem sa vás spýtať, či títo ľudia podľa vás 
hája záujmy obyvateľov, občanov tých, ktorí vás volili, lebo sedíme tu v zastupiteľstve, 
je tu nejaké vedenie mesta. Ja neviem, je síce to akciová spoločnosť, ktorá má valné 
zhromaždenie, ale stojí veľmi za zváženie, mesto, ktoré má jednu pätinu akcií, ja 
nevidím niekoho, koho by sme zvolili, kto by nám tu poprípade prišiel urobiť aj nejaký 
odpočet alebo nejaké informácie, keď nám tu pri iných veciach toto chýba. Takže 
skúsme veľmi zvážiť, či skutočne potrebuje táto spoločnosť nejaké zmeny a možno 
tlačiť na to, aby sme dostávali relevantné informácie a možno ovplyvňovali chod tejto 
spoločnosti na prospech obyvateľov a občanov tohto mesta. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Faktické boli, pán Saxa, zrušené, ak sa nemýlim, čiže nie možné 

pán Djordjevič. Pani poslankyňa Slivenská ste oznámila na úvode, že som mal pocit, že 
rozdrvíte právne stanovy. Vznikli tu dve námietky, jednu dal pán poslanec Djordjevič 
ústami pána Krátkeho, že územné obvody nie sú v súlade so zákonom, správne si 
pamätám? Územné obvody, ktoré sme nastavili v stanovách nie sú v poriadku a vy pani 
poslankyňa vravíte o tom, že máte výhrady voči času obmedzeniu, funkčného času, 
ktoré obmedzujú tieto stanovy, ktoré tiež napadol váš bývalý zamestnávateľ. Dovoľte, 
aby som vám prečítal stanovisko právne k dvom námietkam, pretože rozprávame o tom, 
či sú alebo nie sú v poriadku. Námietka poslanca Djordjeviča bola alebo obsahom 
námietky je tvrdenie, že rozdelenie akcionárov do územných obvodov na účel 
navrhovania členov predstavenstva a dozornej rady by znamenalo zásah do práv 
ostatných akcionárov, či obmedzenie ich práva podieľať sa na riadení spoločnosti 
zároveň. Toto oponujúce stanovisko naznačuje, že takáto úprava stanov by nezákonne 
obmedzovala práva akcionárov, z čoho by mohlo údajne vzniknúť ktorémukoľvek 
akcionárovi právo podať žalobu o určenie neplatnosti uznesení prijatých valným 
zhromaždením a ako príklad sa v tých správach, ktoré nám dal pán Krátky, uvádza 
voľba členov predstavenstva. Právo akcionára napadnúť na súde uznesenie valného 
zhromaždenia vyplýva akcionárovi zo zákona a týka sa akéhokoľvek uznesenia. 
Akéhokoľvek uznesenia. Ak oponujúci názor naznačuje, že by takáto žaloba mala byť 
úspešná, vychádza z tvrdenia, že rozdelenie akcionárov do územných obvodov na účel 
nominácie členov dozornej rady a predstavenstva, by malo obmedzovať ostatných 
akcionárov a rovnako obmedzovať právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení 
spoločnosti. Toto tvrdenie však nie je podpreté žiadnym ustanovením zákona, konkrétne 
Obchodného zákonníka a je v skutočnosti zavádzajúce a nepravdivé. Obchodný 
zákonník zakotvuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na 
jej riadení, § 155 odseku 1 Obchodného zákonníka. Jednoznačne teda umožňuje upraviť 
účasť akcionára na riadení spoločnosti stanovami spoločnosti. Pri možnosti spoločnosti 
stanovami upraviť účasť akcionára sa riadi spoločnosť...riadení spoločnosti platí 
zásadné obmedzenie, že spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so 
všetkými akcionármi rovnako a že akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu 
práv a oprávnenia a ostatných záujmov akcionárov, § 186b zákona. Takéto následky 
však navrhovaná zmena nenavodzuje, keďže upravuje podmienky výkonu práva 
akcionárov rovnakým spôsobom. Tento rovnaký spôsob zároveň vylučuje, žeby výkon 
práva akcionárov mohol byť v tomto prípade na ujmu práv a oprávnených záujmov 
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ostatných akcionárov. Akcionárov zároveň Obchodný zákonník priznáva právo 
zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a 
vysvetlenia týchto záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných 
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať 
na ňom návrhy. Žiadne z týchto práv nie je návrhom zmeny stanov dotknuté. Pani 
poslankyňa Slivenská dala námietku, ktorej obsahom je námietka jej tvrdenia, že úprava 
funkčného obdobia členov predstavenstva a dozornej rady je v priamom rozpore s 
Obchodným zákonníkom a zároveň v sebe opäť obsahuje údajne hrozbu žalôb a 
neplatnosti skončenia funkcie a s tým spojené úhrady trov súdneho konania, ale aj 
odškodnenia členov predstavenstva. Opäť je potrebné zdôrazniť, že ani táto námietka 
nemá oporu v Obchodnom zákonníku. Obchodný zákonník výslovne stanovuje, že 
členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, § 194, rovnako ako členov 
dozornej rady, § 200, s odchýlkou týkajúcou sa voľby členov dozornej rady 
zamestnancami. Členovia oboch orgánov sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá 
nesmie presahovať dobu piatich rokov. Obchodný zákonník zveruje valnému 
zhromaždeniu právo voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady. Na 
odvolávanie člena žiadneho z týchto orgánov Obchodný zákonník nesmeruje žiadne 
podmienky, inak povedané, žiadny člen predstavenstva ani dozornej rady nemá právo 
zakotvené, či už v Obchodnom zákonníku alebo v stanovách spoločnosti vykonávať 
svoju funkciu celé funkčné obdobie, na ktoré bol zvolený, ani nemá právo byť odvolaný 
z takejto funkcie len na základe kvalifikovaných dôvodov, pretože ako už bolo uvedené, 
Obchodný zákonník na odvolanie člena predstavenstva, ani člena dozornej rady 
nevyžaduje splnenie žiadnych podmienok. Odvolanie člena predstavenstva alebo 
dozornej rady ponecháva zákon v neobmedzenej kompetencii valného zhromaždenia a 
je otázkou jeho suverénnej autonómnej vôle odvolať kedykoľvek, ktoréhokoľvek člena 
predstavenstva alebo dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených 
zamestnancami. Je preto doslova absurdnou námietkou, že by sa tak ktorýkoľvek z 
týchto orgánov mohol domáhať neplatnosti skončenia funkcie dôsledky navrhovanej 
zmeny stanov, konkrétne prechodných ustanovení. Osobitne je neopodstatnenosťou 
tejto námietky, opodstatnenosť tejto námietky vzdialená zo skutočnosti, že na 
rozhodnutie o zmene stanov, ktorým by sa skrátilo funkčné obdobie členov 
predstavenstva a dozornej rady, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina prítomných hlasov, 
zatiaľ čo v ostatných záležitostiach, vrátane voľby a odvolanie členov dozornej rady, 
postačuje prostá väčšina a dokonca podľa súčasného znenia stanov členov 
predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Návrh zmeny stanov predložených 
mestom Košice sleduje zmenu týchto stanov spôsobom, ktorý umožní všetkým 
akcionárom efektívnejšie využívať svoje práva akcionára a podieľať sa tým účinnejšie 
na riadení a fungovaní spoločnosti. Ďakujem za váš čas, ale ak tu vznikli námietky, bolo 
potrebné ich vyvrátiť. Ale ja som nevedel, že máte námietku. Ja som tieto námietky, pán 
Krátky už pozná, vy ste ich použili nanovo, tak som ich...ale ja....takto, existuje tých 
námietok plno. Pozrite. Prepáčte. Kolegyňa návrh povedala, že má námietku, pokúsil 
som sa jej to čo najodbornejšie to vysvetliť. Ďakujem pekne, diskusia je uzavretá 
procedurálnym návrhom, prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 
Ide o to, aby sme ako mesto mali barličku a mohli naozaj povedať, že má zmysel urobiť 
stanovy modernejšími. 

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

zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie informáciu o navrhovaných 
zmenách Stanov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 21 - za: 7, proti: 2, zdržali sa: 12 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ok. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Predkupné právo na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. od obce 
Čerhov 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 7 Predkupné právo na akcie Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. obce Čerhov. Dávam hlasovať o tom, či ideme na obed 
alebo pokračujeme. Nech sa páči, prosím, aby sme sa demokraticky rozhodli, aká je 
vôľa. Nech sa páči. Kto je za obed, nech dvihne ruku. Kto je proti, chce pracovať. 
Pardon, pardon. Nie ruku, ale hlasovacie zariadenie. Takže, nakoľko nie sme ani 
uznášaniaschopní vyhlasujem prestávku. 

- - - prestávka - - - 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prezentovaných je 22 poslancov. Dobre. Poprosím 

všetkých ešte raz, aby sa opakovane zaprezentovali. Pán Karabin je tuším tuto hore 
v sedačkách vo vestibule. Pán Karabin. Pani námestníčka príde za minútku dolu, bola v 
Historickej radnici spraviť jedno oficiálne prijatie. Budeme dosť, kolegovia. Prosím, 
prezentujte sa. Je nás 26, dobre.  
Dámy a páni, pokračujeme v programe rokovania. Nasledujúci bod dnešného rokovania 
je predkupné právo na akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. od obce 
Čerhov. Dámy a páni, ospravedlňujem sa, pán primátor sa nevie zúčastniť tohto bodu v 
tomto momente a poprosil ma, aby aj vzhľadom na vývoj situácie, ktorý nastal v 
predchádzajúcom bode, som za vedenie mesta, respektíve, aj ja ako poslanec mesta 
pociťujem tu potrebu vlastne reagoval. Preto predkladám pred vás dva návrhy na, dve 
návrhy na uznesenia, dva návrhy. Pardon. Prvý návrh, prvý návrh je totožný s prvou 
časťou pôvodného uznesenia a jeho jediná pozmeňujúca zmena je, že namiesto 
neschvaľuje je schvaľuje uplatnenie predkupného práva na akcie Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti. To je môj návrh poslanecký pozmeňujúci. Druhý návrh je 
v znení: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona a predpisov žiada 
primátora mesta Košice, aby za mesto Košice ako akcionára Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a. s. predložil na schválenie Valnému zhromaždeniu VVS 
návrh na zmenu stanov VVS za účelom ochrany akcií pre mestá a obce. Po druhé 
poveruje primátora mesta Košice apelovať na akcionárov VVS vo veci nerealizovania 
prevodu akcií tretím stranám z dôvodu, aby nedošlo k ovládnutiu spoločnosti 
súkromnými subjektmi, ktorých záujem môže byť iný ako je záujem miest a obci. 
Záujmom miest a obci, ako akcionár VVS, je predovšetkým ochrana prírodného 
bohatstva, ktorým je voda. Dámy a páni, ja osobne reagujem na tú situáciu, ktorá, ktorá 
tu nastala a zároveň aj na tú situáciu, ktorú tu máme. Mali sme tu na návšteve poslancov 
Národnej rady za východné Slovensko, ktorým sme túto situáciu ozrejmili a ktorí sami, 
keďže sú z tohto regiónu, túto situáciu poznajú. Všetci sme zhrození z toho, že môže 
dôjsť k tomu, že stratíme časom, možno nie dnes, možno nie zajtra, našu 
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a keď tu ako pán starosta a pán poslanec 
Ténai hovoril koľko dnes už platíme za vodu a odpad alebo zrážkovú vodu, tak neskôr 
to môže byť viacej. A ešte vás musím upozorniť na jednu vec, ktorú napriek tomu, že 
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som Košičanom, som zažil ako dieťa iba ako veľmi malý. V momente, keď sa tuná 
budú musieť robiť nejaké veľké opravy alebo údržba napr. na privádzacom vodojeme 
zo Stariny, Košice spadnú do bodu, kde bude voda na prídel. My sme závislí od vody z 
tohto regiónu. My si nemôžeme dovoliť, aby sme prišli o túto vodárenskú spoločnosť. 
Toto nie je otázka politiky teraz, toto je otázka naozaj toho, že si potrebujeme zachovať 
túto spoločnosť pre mestá a obce tohto kraja. Ďakujem za pozornosť. Ospravedlňujem 
sa za tento, možno pre niekoho dlhý, úvod a s faktickou nech sa páči pán poslanec 
Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujme pekne, pán námestník. Časovo to 

vôbec nebol dlhý úvod, aj keď pripomínal záchranu, záchranu ľudských zdrojov, ale 
prečítajte si záver správy, ktorú vypracoval referát riadenia a to je neodporučiť schváliť, 
neodporúčame schváliť vzhľadom na neexistujúci zdroj krytia kúpy predmetných akcií 
VVS. To ešte ani by som tak neapeloval, ale neexistujúci aktuálne znalecky odborný 
posudok, ktorý by potvrdil efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov mesta 
Košice na uvedený účel. Keď sa pozrieme na odkúpnu cenu jednej akcie 19,44, podľa 
mojej vedomosti 6, 7 krát vyššia cena ako vodárne ponúkajú. Dobre hovorím? Čiže vy 
ako zástupcovia mesta a my ako poslanci máme chrániť efektívnosť vynakladania 
vynaložených prostriedkov. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Hovorili ste niečo, že všetci sme z toho 

vystrašení. Teraz neviem, či vy všetci traja, čo ste spomínali, lebo ja zatiaľ vidím len 
konšpirácie a dohady a neviem čo. Ja som vystrašený medzi tými všetkými, čo sledujú, 
čo rok a pol robíte s vodárňami, že sa tam snažíte dostať už pomaly aj cez škáry v 
murive, ale nejde vám to. A to nie je naša chyba, lebo tu viete, ono to je také smiešne, ja 
som sa smial teraz na obede, že sa tu snaží niekto konšpirovať, aký ja som developerský 
kamarát atď., však 25 rokov robím s developermi, a preto ma nechcú atď.. Lenže vás, 
úprimne, len kvôli tomu akí ste nechcú. Viete, toto je problém. To znamená, jak ja vám 
mám teraz, čo len na chvíľku veriť, že ste všetci vystrašení a mať nejaké dôkazy, keď si 
spomeniem na tú reláciu v telKE, kde Hreha vyhral na celej čiare. Nechápal som. 
Anonymy sú jediným argumentom primátora. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať. 

Spomínal ste, že v rámci vášho pozmeňujúceho návrhu o stanovách, sú to tie stanovy, o 
ktorých sme hlasovali v predchádzajúcom bode alebo sú to nejaké iné stanovy, ktoré má 
predložiť primátor? A po ďalšie, chcem sa opýtať, ak to, čo celé vlastne tuná ideme 
riešiť je, aby nevstúpil žiaden súkromný investor do vodární, pretože to spôsobí to, že 
ten súkromný investor potom nebude musieť informovať predstavenstvo vodární a bude 
potichu skupovať napr. akcie ostatných akcionárov? Tak, hej? Dobre som tomu 
porozumela? Dobre. Ďakujem.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Prvá vec, na ktorú veľmi dobre upozornil kolega 

Djordjevič je to, že niekto tu vytvoril nejaký dopyt, vy ste sa chytili a teraz namiesto 
desať korún ideme dať 100 korún za niečo, lebo asi to niekto chce kúpiť. Moja mama 
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raz kúpila 5 topánok pre deti, pritom ani sme nečakali, ale ľudze to brali, ta som aj ja 
kúpila. Tak malé, čo viete, to dieťa potrebuje asi na mesiac, na dva. A 5, lebo bolo po 
eure. To je jedna vec. Vy ste prišli teraz o 10 minút po dvanástej, nie o 5 minút 12, že 
máte stovku vo vrecku, myslím sto tisíc a že idem si kúpiť 0,007 percenta, či čo to je tu. 
Asi tak nejak. Nepotrebujeme na to súdnych znalcov, lebo však to nepotrebujeme, lebo 
taká je cena. Myslím, že to aj v dôvodovej správe je. Lenže ono to tam naopak je 
napísané. Takže, to je k tej vašej nápade po výdatnom obede, lebo zrazu ste stovku 
niekde našli v zdrojoch našich mestských a ja ju tam nevidím. A druhá vec, čo je taká 
už kvázi len mňa sa týkajúca, nie všetkých Košičanov a nie 100 tis. Eur, ktoré patria 
Košičanom a nie vám, že si teraz idete kúpiť 0,07, je tá, čo sa týka iba mňa. Je to dosť 
zaujímavé, lebo znova tu zopár kolegov môže konšpirovať, ale to meno, ktoré bolo 
v novinách na P, ten advokát, máme veľké podozrenie, že to je ten, ktorému teraz 
dodávame rodinný dom, niektoré komodity na ten rodinný dom. To znamená, že cítim 
konflikt záujmov a tým pádom nemal by som sa zúčastňovať hlasovania. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Budem reagovať na pána 

poslanca Špaka a ešte dodám okrem tých informácií, ktoré som povedal, že 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Gibódu je v rozpore s uznesením zo septembra 2019, 
kde toto mestské zastupiteľstvo explicitne vyjadrilo, že cena akcie, za ktorú si, za ktorú 
mesto môže skupovať akcie 3,35 a dnes sa tu bavíme o 19,44. Čiže, pán námestník by 
mohol ešte samozrejme doplniť návrh na zrušenie pôvodného uznesenia, lebo jeho 
návrh je v rozpore s platným uznesením. A čo tým sleduje,  vie len on. Ale myslím, že 
zbytočne tu budeme viesť debaty. Mám taký pocit, že toto zastupiteľstvo už niekoľko 
mesiacov je racionálne zmýšľajúce a vôbec sa tu nepúšťajme s týmto pánom do debát. 
Odhlasujeme to, čo chceme.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Keď už robíš pre toho 

advokáta Pirča, mohol by ti vysvetliť tie ustanovenia Obchodného zákonníka...  
 
(pozn.: krik v sále) 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič. Poprosím vás, prestaňte tu 

vykrikovať po sále. Ďakujem. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ:  ...ale ja reagujem na pána poslanca Špaka. Môžem. Môžem 

pokračovať? Áno. Treba si naštudovať tie ustanovenia Obchodného zákonníka, prečo je 
to tak ako to je. Advokátska kancelária Pirč, keď dobre z toho vychádzam, sa prihlásila 
do súťaže, dala nejakú ponuku a keďže my sme jeden z akcionárov, je potrebné na to 
reagovať, čiže keď dáme nižšiu ponuku, no tak akože to nemá zmysel, takže prosím 
fabulujete tu a trošku, trošku tuná viacerí kolegovia akože motáte. Ale v tom 
Obchodnom zákonníku je to popísané jasne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán námestník, kolegyne, kolegovia, taká 

poznámka k pánovi Špakovi. Poprosím, aby si pozrel bežný rozpočet, kapitálový 
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rozpočet, sumarizácia. Je tam riadok číslo 52,  účasť na majetku nákup akcií VSS, 
150 tis. je vyčlenené v rozpočte na rok 2020. Ono, samozrejme, mali sme prijaté 
uznesenie na nejakej, nejakú sumu, na akcie, na jednu akciu. Ak si pozriete dôvodovú 
správu, ktorá je, na jej tretej strane je menovitá hodnota jednej akcie 33,19. Stále si 
napr. ja myslím osobne, ak by sme mali do toho stúpiť ako súkromná osoba, kúpiť 
hodnotu akcie vo fungujúcej spoločnosti pod nižšiu hodnotu, ako je menovitá hodnota, 
je výhodná investícia. Takže, treba sa nad tým zamyslieť. Áno, je tu nejaké licitovanie 
dneska. Keď sme vybavovali možno nie naším rozhodnutím záujem možno, možno 
obec Čerhov je v nejakej finančnej situácii, ktorá vyžaduje, aby predala alebo je tlačená 
do toho, aby predala akcie s tým, že je to 19,44. Áno, bavili sme sa o inej sume, ale 
zopakujem ešte raz, je to stále menej, ako je menovitá hodnota jednej akcie v hodnote 
33,19. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickými pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za info, pán kolega. Som rád, že sa 

dozvedáme tieto veci teraz 10 minút po dvanástej ako som povedal. Som veľmi rád, že 
aj kolega Polaček, primátor Polaček, nám čítal veci z SMS-ky asi ja neviem asi 10 
sekúnd pred hlásením, hlasovaním. To znamená, ak sa vám zdá, že takéto vážne veci 
ako záchranu životov jak ste teraz to pred chvíľou definovali, je normálne dávať 10 
sekúnd pred hlasovaním tieto informácie, tak to nie dobre. Vy chcete dosiahnuť nejaký 
výsledok, dúfam, tak ho dosiahnite tak, že nám to poviete, nás o tom oboznámite a 
potom začne diskusia. Nie že, uzavrieť diskusiu a začať čítať esemesky. To znamená, ja 
teraz vôbec, ja tieto veci nemám naštudované, lebo nemám z čoho ich mať naštudované 
a teraz jednám ako normály sedliak. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Pán primátor. Pán poslanec. Pani 

poslankyňa Kovačevičová.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja chcem len upozorniť, že 

v pôvodnom materiáli, ktorý spracoval Referát riadenia obchodných spoločností z 24. 6. 
2020, v tej dôvodovej správe, záver, bod č. 4. 4 záver píše: neodporúčame schváliť 
vzhľadom na neexistujúci zdroj krytia kúpy predmetných akcií VVS a neexistujúci 
aktuálny znalecký odborný posudok, ktorý by potvrdil efektívnosť vynaložených 
finančných zdrojov mesta Košice na uvedený účel. Teda, komu máme teraz veriť 
pánovi námestníkovi alebo v podstate referát riadenia zavádza?  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Rovinský. Nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja dám taký protinávrh. Najlepšie by bolo, keby sme naše akcie 

predali, lebo stejne z nich nič nemáme a takto by sme si aspoň mohli kúpiť po zmrzline. 
Tu chcem toľko povedať, že my máme mať s tým akciami ide aj to, že máme právo 
ovplyvňovať, máme právo do toho hovoriť a pokiaľ my toto právo nemáme, tak vážne 
sa treba zamyslieť nad tým a teraz sa opýtam takto. Je to tak nenormálne, že akcionár, 
vlastník tých akcií chce ovplyvňovať chod spoločnosti. Podľa môjho názoru nie. Tu sa 
skutočne schyľuje k tomu, že ovládne túto spoločnosť niekto iný a našich terajších 
25 %, 20 % nám bude ... áno, na to, presne jak hovoríte. Takže, ja si myslím, a keď 
niekto hovorí, že prečo to nebolo skôr, no tá situácia je tak, tak premenlivá a teraz 
máme nejaký čas, kedy sa môžeme rozhodnúť alebo to potom odložme na rok 2222 a 
uvidíme ako to dopadne, ale dobre to nedopadne. Lebo v podstate o to ide, že pokiaľ by 
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tu vstúpil strategický investor, ktorý dá do toho peniaze s tým, že tie peniaze bude 
vyre..., vyberať 50, 100 rokov, tak to má význam, ale pokiaľ tu vstúpi taký investor, 
ktorý dnes dá a zajtra bude chcieť mať výnos, tak to dopadne ako Drukos výnos. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kúpa týchto akcií neznamená, že sa stávate 

investorom. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Rovinský, skúsme sa vráti k tomu 

áčku. Áno, však my tam chceme mať nejaký vplyv, chceme tam mať nejakých ľudí, tak 
sa nesnaž do detského autíčka na ihrisku natlačiť vnuka, keď tam nevojdeš, tak tam daj 
niekoho menšieho, niekoho kto tam napasuje, koho tam pustia alebo neviem ako ti to 
mám vysvetliť, ale nie týchto ľudí, čo ich tam nechcú pustiť na tretíkrát. Však ako 
nemáme, čo riešiť. Vysvetlil to kolega Lörinc. Vysvetlil vám to, že keď budeš na 
niekoho pľuť a o 5 minút za ním prídeš, že poď, poutieram ti pusinku, ideme sa 
porozprávať, tak to nebude fungovať. To je to isté ako keď ste Burdigu poslali 
s Fellegim jednať. To čo je? Haló. No už len oni dvaja si dajú kávu, toto chcem vidieť. 
Takže, fakt sa, chceme to ovládnuť, tak tam pošlite ľudí, s ktorými bude schopné toto 
vedenie jednať. Sme len maličký. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Balčík.  
 
p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja reagujem na kolegu 

Rovinského. Ja si myslím tak, že my máme vyčlenený balík 150 tisíc Eur na kúpu tých 
akcií. Je to zanedbateľné číslo percentuálne. Vlastne naša pozícia rozhodovacia alebo 
nejaká akcionárska sa týmto spôsobom nijako nezmení. A vy neviete, že či na budúci 
týždeň sa nebude predávať ďalší balík v hodnote jeden milión Eur. A vy chcete chytať 
tých, týchto, proste, keď sú nejaké skupiny, ktoré chcú nejakým spôsobom riešiť 
ovládnutie akcií, tak samozrejme, že mesto Košice im nebude stíhať. Lebo vy nemôžete 
odkupovať od každého akcie, ktoré budú na predaj. No, no, určite že sa nedá tak, lebo ... 
Ďakujem pekne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcela som povedať v obdobnom duchu 

ako pán Balčík. Úplný súhlas, čo ste povedal, ale chcem sa opýtať vlastne, čo tým 
vyriešime, keď odkúpime tieto akcie, nespustíme ešte väčší proces  vykupovania akcií 
vodární? Prečo za ten čas odkedy riešime vodárne, nebol navrhnutý niekto iný, aby sme 
možnože mohli zachrániť našu situáciu alebo situáciu vo vodárni. Prípadne ešte ďalšia 
otázka. Čo iné sa dá v tomto prípade robiť? Jedine zmenou stanov sa dá zachrániť to, 
aby nevstúpil niekto tretí? 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia poslanci, pani poslankyňa, pán poslanec 

Špak. Prosím, skúste ma vnímať. Asi sme sa nepochopili, o čom je tento bod. Tento bod 
nie je o personálnych nomináciách. Tento bod je o záchrane VVS pre mestá a obce. Pán 
poslanec, už viac ako rok a pol tu máme informácie, že k tejto situácii dôjde a to bolo 
bez ohľadu na to, či by tam sedel ste vy za mesto alebo ktokoľvek iný. Dnes tu máme 
pred sebou situáciu, že máme síce schválené uznesenie z 2019 na sumu, ale teraz máme 
inú situáciu, máme tuná sumu, ktorá, o ktorej máme rozhodnúť a máme odpovedať tejto 
obci Čerhov. Čo sa týka racionálneho zmýšľania, áno, vzhľadom na predchádzajúce 
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predaje to možno nie je najvýhodnejšia suma, ale ako poukázal pán poslanec Ténai, 
stále je to pod nominálnu hodnotu akcie. Máme tu dve alternatívy, to je to, na čo sa 
pýtala pani poslankyňa Iľaščíková. Máme tu alternatívu, že vykúpime týchto 100 tis., za 
týchto 100 tis. tieto akcie a zabránime tomuto prvému ohlásenému kroku, ale zároveň 
musíme spraviť aj b a to je tá zmena týchto stanov. Zmena stanov tak, aby bez ohľadu 
na to, čo si niekto myslí, že kto chce z nás tam sedieť v tej spoločnosti, boli ochránené 
akcie pre mestá a obce. Ak povie zajtra Prešov, že predáva pán poslanec a bude jasné, 
že môže predávať iba v rodine akcionárov, tak to bude potom otázka na všetkých nás 
akcionárov, či sa nájde jednotlivý akcionár alebo tak ako VVS doteraz odkupovala, 
odkúpiť tieto akcie a rozdelí ich medzi všetkých akcionárov. Ja tu teraz nehrám 
o stoličku v dozornej rade. Ja tu hrám o to, že keď tuná budú sedieť naši nasledovníci o 
20 rokov, tak nebudú riešiť otázku, naši nasledovníci, tak nebudú riešiť otázku, odkiaľ 
zoberú vodu pre Košice a prečo tá voda stojí toľko koľko stojí. A prepáčte, riešili sme tu 
zimnú údržbu, riešime tu cenu odpadu, ale voda je taká istá komodita a ešte dôležitejšia 
pre naše mesto. Čiže, ak neschválite, poviem to tak, ak neschválite bod A a to je to, tu 
kúpu tých akcií, ale schválite to, aby sme naďalej bojovali o to, aby sa zmenili tie 
stanovy, aby ostali tie akcie ochránené pre mestá a obce, vždycky je to lepšie ako 
nespraviť nič. Ale ja sa osobne bojím toho, že možno pán Špak sa môže spýtať pána 
Pirča komu kupuje tie akcie, ale pán Pirč to doteraz nikomu nikdy neprezradil a my 
nevieme pre koho ich kupuje a bojíme sa toho a to je oprávnená obava a pozrite sa ako 
to sa to vyvinulo v iných krajinách ako je Taliansko, čo sa stalo s vodnými zdrojmi. Ak 
chcete sa tam dostať, tak mi je ľúto tohto mesta, naozaj. Pán poslanec Špak 
s procedurálnym návrhom. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Mám procedurálny návrh, keďže ste neboli schopní doteraz vysvetliť 

veci a začína diskusia, ktorá, možno sa dozviem aj ja niektoré fakty od vás, tak by som 
naozaj chcel diskutovať a chcem nájsť riešenie. To znamená, tí ľudia, čo majú záujem, 
aby sme našli nejaké spoločné riešenie, verím, že ma podporia. Navrhujem ďalšie dva 
vstupy pre každého poslanca.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu.  
 
Hlasovanie č. 22 -  za: 10, proti: 5, zdržali sa: 11 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento procedurálny návrh nebol podporený. Ešte aby 

som len doplnil, to čo pani Iľaščíková sa pýtala, aj som iba prikývol hlavou. Áno, ak si 
týchto 100 tis. Eur niekto kúpi tých málo percent akcií, už sa nebude musieť pýtať 
žiadneho akcionára, keď bude chcieť kúpiť od ostatného a už nikdy nikto sa nás takto 
nespýta ako tento Čerhov, že či chceme predať tieto akcie alebo kúpiť, pardon. Pán 
poslanec Vrchota s procedurálnym návrhom.  

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dávam procedurálny návrh na ukončenie 

a možnosti prihlasovať sa do diskusie s príspevkami, s možnosťou reagovať na aktuálne 
prihlásených faktickými. Ďakujem.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o predloženom procedurálnom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 23 -  za: 16, proti: 3, zdržali sa: 7 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh prešiel. Nasleduje pán poslanec Karaffa 
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s faktickou poznámkou.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická poznámka na pána námestníka, aby sa 

nikto neurazil alebo na mňa nevyskočil. Mohol by so dostať tie pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy, neviem ako boli formulované, mailom aspoň, aby som si to vedel 
prečítať? V zásade v tom problém nevidím. Bude to tak, ako bolo povedané, beh na dlhé 
trate, pretože tie ekonomické záujmy po tých ôsmich rokoch, niektorí politici odišli 
dobre nabalení, čiže peňazí bude dosť a komodita voda ako komodita je lukratívny 
biznis. Takže, mne je smutno z toho, čo hovorí pán kolega Špak a neviem celkom kam 
to kormidluje tú debatu, ale to už ja nechám na jeho svedomie. V zásade asi tie návrhy 
podporím, len si to musím ešte prečítať. Nemám s tým problém. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, to už je štvrtá. 

Ospravedlňujem sa. Prosím? Ale to už je štvrtá z dvoch. Pán poslanec Balčík. Budete 
mať diskusný príspevok, pán poslanec Špak. Takže verím, že sa dostanete k tomu. 

 
p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán námestník, ja na vás chcem 

reagovať, že či ja ostatné obce zdieľajú, otázka moja. Či aj ostatné obce zdieľajú tú vašu 
obavu? A ja už osobne, keby som sa mal rozhodnúť pri tom návrhu, aký ste dali, tak 
určite by som nehlasoval za odkúpenie tých akcií a to považujem za proste vyhodené 
peniaze a ak už by som mal hlasovať, tak za tie stanovy, aby proste nemohol tretí 
subjekt vstupovať ako akcionár do spoločnosti východoslovenských vodární. Ale ako z 
hľadiska mesta Košice, proste nič nerieši odkúpenie 0,0 neviem koľko percent akcií za 
100.000,- Eur, tak radšej tých 100.000,- Eur dajme na niečo užitočnejšie, lebo naše 
postavenie ako akcionára sa tým nezmení, len budeme mať v kase menej o 
100.000,- Eur. A jak hovorím, že môže prísť na druhý týždeň niekto s odpredajom 
ďalšieho balíka akcií a na to už nezareagujeme. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán námestník. Dlhé roky žiadna z obcí, ani 

žiadne z miest nepredávalo komerčne akcie tretím stranám, neorganizovalo, pardon, 
verejné obchodné súťaže, neponúkalo žiadne akcie trhovo. Zázračne, po vašom 
predložení a navýšení ceny 3,32, ktorú ponúkajú vodárne za vlastný odkup 
a každoročne vytvárajú fond na vykupovanie akcií. Boli ste práve to vy alebo primátor, 
ktorý do tohto zastupiteľstva vnukli myšlienku alebo vniesli myšlienku, ktorá sa aj 
pretavila v uznesenie vykupovať akcie po 3,35. Zázračne, po vašom liste, ktorý ste 
adresovali všetkým akcionárom sa chytila prvá rybička, obec Čerhov, ktorá obchodnou 
súťažou ponúkla na predaj svoje akcie a zareagovala na ňu už spomínaná právnická 
kancelária, resp. štatutár tejto kancelárie. Správne, poslanci, ako kolega Balčík aj ostatní 
spomenuli, že toto riešenie je riešenie možno na tri dni, možno na týždeň, možno na 
mesiac, ale je to riešenie krátkodobé a je to doslova vyhodenie mestských peňazí, 
peňazí, z ktorých sa dajú vybudovať detské ihriská, chodníky. Nebudem tu menovať. 
Každý vie, koľko je 100 tis.. Je to, je to veľa peňazí. No veru, hojdačky, pán Rovinský, 
sa dajú kúpiť, zdravý rozum nie, čiže... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím pán poslanec ... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Opakovane... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nie ste...  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno. Váš pán kolega kričal zozadu. Som ho iba tak... 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: A vy tu vykrikujete celé zastupiteľstvo. Poprosím vás, 

buďte slušný. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno. Slušný. Sedemnásobne prevýšená cena. Je to absolútne 

nemiestne, nevhodné. Je to napadnuteľné. Nemáte žiaden posudok. Keby spomínaný 
advokát ponúkol 100 Eur za akciu, aj tie by ste dnes kupovali. Jednoducho, nemá 
zmysel podporiť toto uznesenie v rozsahu skupovania akcií. Nebudem sa k tomu aj viac 
ozývať, aj už mám vyčerpané faktické poznámky. Hovorím, vy ste to spustili, neviem to 
dokázať, ale zázračne, 20 rokov bol kľud. Ako náhle ste poslali obciam list, obce 
začínajú svoje akcie ponúkať. Spustili ste špirálu, za ktorej následky ponesiete vy.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja by som len chcela poprosiť, aby nám niekto z právneho 

mohol ozrejmiť celú túto situáciu, ak je to možné. Tí, ktorí sa venovali tejto téme 
vodární. Pretože tu padajú také rôzne všelijaké úvahy a po pravde, som aj ja 
v rozpakoch, aj keď na druhej strane si myslím, že voda je veľmi dôležitá komodita, v 
budúcnosti možno jedna z najdôležitejších a podľa môjho názoru by sme mali všetko 
preto urobiť, aby sme ochránili vodu, pretože nám bude zbytočne hojdačky a materiálne 
hodnoty do budúcna, ak nebudeme mať prísun pitnej vody, čiže vás poprosím, aby celú 
túto situáciu nám niekto ozrejmil. Aké možnosti sú? Ako bude prebiehať proces, ak 
schválime zmenu nejakých stanov alebo odporučíme, aby boli stanovy predložené. Ako 
to bude prebiehať, či je to vlastne reálne a prechodné na vodárňach, prípadne, kto s tým 
príde, či automaticky, keď to my odsúhlasíme, tak vodárne budú povinné sa tým 
zaoberať, čiže to by som chcela poprosiť. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Áno. Poprosím niekoho z právneho oddelenia, aby sa 

pripravil. Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len toľko, že musíte uznať, že ak pripravíte 

nejaký materiál, ktorý sa opiera o nejaké odborné stanovisko a tomu zodpovedá aj návrh 
na uznesenie a potom v hodine dvanástej príde negácia toho pôvodne navrhovaného 
uznesenia, tak je to minimálne trošku čudné, ale tu by som ešte chcel poprosiť, aj keď je 
pokročilý čas, dať priestor alebo možnosť na vyjadrenie pánovi kontrolórovi, či je 
nejakým spôsobom to hospodárne, účelné, efektívne, aby sme kupovali akcie v hodnote 
19 Eur, ak sa predávajú za 3 Eur. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Ešte raz pripomínam, nominálna 

hodnota akcie je okolo 30 Eur. Pán poslanec Špak, nech sa páči. Môžete kľudne na 
mikrofón. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ja by som bol veľmi rád, keby najprv pán kontrolór povedal, či je 
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hospodárne vynakladať viac ako 20 % z tej hodnoty, ktorú ste vy teraz povedali a potom 
mi dajte prosím slovo, lebo teraz ste zrušili debatu o vážnych veciach. Poprosím, urobte 
to tak.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja som žiadnu debatu nerušil, pán poslanec a keď pán 

kontrolór je pripravený, tak mu týmto si dovolím odovzdať slovo. A potom vás, 
samozrejme, zapnem do diskusie, pán poslanec. Máte moje slovo. 

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Otázka hospodárnosti a účelnosti nákupu akcií je 

momentálne na druhom mieste. Na prvom mieste je to, že či v rozpočte mesta boli na 
tento rok schválené prostriedky na takýto nákup a ďalšia vec je potom posudzovať, že či 
zo strategického hľadiska je to pre mesto osožné alebo nie. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Asi v tomto bode môj posledný výstup. Tento bod by 

ste, no vy nie, ale tí, ktorí by boli v tej, v tom predstavenstve a v tých orgánoch, ktoré tu 
čítal kolega Ténai, tí naši zástupcovia by tento bod riešili so svojimi kolegami vo 
vodárňach a neprišiel by vôbec na zastupiteľstvo. Je to iba vaša chyba. Nie naša. My 
sme teraz tí, ktorí majú vyriešiť túto vašu poobedňajšiu náladu a kúpiť za 100 tis. niečo, 
čo má hodnotu 20 a, čo sme dokonca schválili v oveľa nižšej hodnote. Tú chybu, čo ste 
urobili, tak tá by mala zakázať hlasovať všetkým poslancom v tomto bode a to je to, že 
ste nezrušili, to čo rozhodol poslanecký zbor v predošlom uznesení a to znamená cenu 
akcie. To je vaša chyba, nie naša. My by sme chceli zachrániť aj tie naše podiely, aj celé 
východné Slovensko, aj celé Košice, ale vy ste urobili dnes chybu, že ste nepripravili to 
zrušenie pôvodného uznesenia, tzn. nikto tu by nemal stlačiť tlačítko za tento váš návrh, 
ktorý je proti rokovaciemu poriadku, je proti uzneseniu, ktoré sme sa uzniesli, je proti 
všetkým poslancom, čo tu napríklad teraz nesedia. Takže, je to vaša chyba. Druhým 
faktom je a to mám možno také rozumy od ekonómov a ak to nie je pravda, vyvráťte mi 
to, ale tú hodnotu, ktorú spomínal pán Ténai, to je pravda, ale údajne je nehospodárne 
dať za 20 percent z tejto hodnoty vyplatiť pri nákupe akcií. Ak to nie je fakt, treba mi to 
vyvrátiť. To je druhý fakt. A posledný fakt je, že sme k tomuto bodu, povedal to váš 
najbližší, takže urobili ste chybu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. S faktickou. Neviem. 

Odhlasované bolo bez faktických? Tak poprosím. Ako kolegovia, aj technika ma 
upozorňuje na to, že s faktickými, tak neviem, či to vieme pretočiť záznam. Asi nie. 
Dobre. Pán poslanec. Pán poslanec Špak, ja viem, že máte súrny telefonát, ale chcem na 
vás reagovať. Pán poslanec, budem reagovať iba na jeden z faktov, ktorý ste menovali 
vo svojom vystúpení. A ten z faktov, ktorý ste menovali a nie je pravdivý je, že ak by 
sedel v predstavenstve alebo  dozornej rade zástupca mesta, jeden z deviatich alebo 
z desiatich, žeby toto dokázal zvrátiť. Preto tu predkladáme návrh na zmenu stanov, 
pretože za aktuálnych okolností to tak veľmi nie je. A mňa to mrzí, lebo to je príklad 
toho ako váš fakt je iba fabuláciou. Pán poslanec Rovinský.   

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dám trošku žartu do toho. Takže, to prvé je 

cena akcií. Dôležitá otázka je, kupujeme alebo predávame? A druhý žart, že sa plazia 
dvaja po púšti, už umierajú od smädu a jeden druhému hovorí, že tak súdok piva, to by 
bolo. A ten druhý odpovedá: no to by bol kšeftík. Čiže tá cena, cena je vždy závislá od 
toho, čo sa deje na trhu. Keď teraz je cena taká, predtým bola taká, tak ty keď máš 
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o cent menej ako je cena na trhu, no môžeš ísť domov. Hej. Čiže, buď chceme alebo 
nechceme. A teraz ďalšia vec. To riziko. Počkaj! To riziko, že kúpime niečo, čo nám 
bude na nič. No, je veľmi pravdepodobné, že potom príde niekto, kto bude chcieť aj to, 
čo sa nám dnes zdá na nič. Až budeme musieť predávať, tak potom budeme môcť 
predať, ale můj dědeček mi říkával, neprodá. No. Nič, dobre.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Knap. Poprosím, 

poprosím páni poslanci, kľud. Pán poslanec Knap.  
 
p. Knap, poslanec MZ: Môžem? Ďakujem pekne. Ja som si dal len pár čísel, ktoré sú uvedené 

v dôvodovej správe dokopy. Mesto Košice má 20,44 % akcií. Chystáme sa kúpiť 
0,07 % akcií, ak by tento návrh prešiel. To znamená prejdeme na 20,51. Hodnota akcií, 
ako ste spomínali, na trhu je 33,19. My sme na zastupiteľstve pôvodne schválili 3,35. 
Momentálne ideme na kúpnu cenu devätnástich eur. Ja nevidím význam získať 0,07 % 
akcií. Ak by sme spustili reťazovú reakciu a začnú predávať obce. Môžem dokončiť? 
Ak my sme spustili listom a začnú ostatné obce predávať, to budeme kupovať od každej 
obce akcie a otázka je: za čo? Prečítam vám záver dôvodovej správy, ktorá je z mesta 
Košice. Neodporúčame schváliť vzhľadom na neexistujúci zdroj krytia kúpy 
predmetných akcií VVS a neexistujúci aktuálny znalecký odborný posudok, ktorý by 
potvrdil efektívnosť vynaložených finančných zdrojov mesta Košice na uvedený účel. 
Materiál z mesta Košice. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, dovoľte mi, lebo už asi tretí poslanec 

odcitoval záver z tejto správy. Ja by som vás chcel upriamiť, vašu pozornosť, na bod 
číslo 3.2 v tejto dôvodovej správe aj úplný záver, kde v rámci štvrtej zmeny rozpočtu 
bolo navrhnuté presunutie týchto prostriedkov, nakoľko štvrtá zmena rozpočtu nebola 
uskutočnená, pretože sme tento materiál de facto hodili za hlavu, tak tieto prostriedky 
stále na tento účel vyčlenené sú. To znamená, ten záver, o ktorý sme sa opierali 
pôvodne v tomto materiáli, nie je aktuálne platný. Nie je to o tom, že by vás niekto 
chcel zavádzať alebo klamať, ale predpokladom tohto záveru bolo, že dôjde k prijatiu 
štvrtej zmeny. Aktuálne stále máme ešte vyčlenených 150 tis. Eur. Nech sa páči, pán 
poslanec Gibóda. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dámy a páni, dámy a páni, súhlasím s pánom 

poslancom aj Balčíkom, aj ostatnými z vás, že pokiaľ by sme za túto sumu, sa na ňu 
mali dívať, na túto kúpu, ako iba na zvyšovanie nášho imania na tejto spoločnosti, 
možnosť predchádzajúcich kúp to nevyzerá ako najvýhodnejšia investícia. Ale my sa 
tuná úprimne nerozprávame o tom, že ideme kupovať akcie, ale vzhľadom na veľkosť 
našej samosprávy sme jediní, ktorí môžu za, pristúpiť k tomu, že zachránia tieto akcie a 
tieto akcie sa nedostanú mimo rodiny samospráv východného Slovenska a časti 
Banskobystrického kraja. My samosprávy, nie sú súkromní investori a samosprávy by 
mali v prvom rade hájiť obecný záujem. Pre tohto investora vstúpiť do tejto spoločnosti, 
to bude stáť 100 tis. Eur. Pre niektorých z vás je to veľká suma, pre toho investora je to 
prvotná akcia a vďaka nej sa už potom nebude musieť pýtať všetkých ostatných 
akcionárov, keď bude chcieť kúpiť od vedľajšej obce a od vedľajšej obce a od vedľajšej 
obce a my sa to nedozvieme, lebo iba raz ročne sa dozvieme, ako sa zmenila 
akcionárska štruktúra. A zrazu možno budeme sledovať, ako sa každým rokom narastá 
podiel súkromného investora. A táto prvotná reakcia, tento prvotný kamienok je 
najdôležitejší. Mňa mrzí, že musíme jednať o tom, že musíme dať za to 100 tis. Eur. 
Určite to nebolo naším cieľom, preto je veľmi dôležité aj druhá časť, respektíve, druhé 
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uznesenie, ktoré som predložil a to je požiadať primátora a zároveň ho poveriť, aby sme 
predložili zmenu stanov tak, aby zostali uchované v rámci tejto rodiny miest a obcí. Aby 
sa táto akcionárska štruktúra nemenila a aby rozhodnutie o tom malo valné 
zhromaždenie. To je celé. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec. A pán poslanec Špak, nech sa páči.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ono nakoniec je dobré, že som tú jednu paletu 

farby predal tomu advokátovi, aspoň to nebudem mať na krku. Takže, toto je super, ale 
ešte stále ste nevysvetlili ten fakt, ktorý vy voláte fabuláciou. A môžete mi povedať, 
prečo je fabuláciou to, že by poslanci dnes nemali hlasovať za iné uznesenie, ak je 
platné to staré? Môžete mi povedať, čo je na tomto fabuláciou? Vysvetlite mi to, 
prosím. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne za upozornenie. 

Ja návrhovej komisii doplním toto uznesenie tak, aby ako vy vravíte, sedelo fakticky s 
tým ostatným. Pán poslanec, pani poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán námestník, mám otázku na vás, 

čo ste nám predložili ten pozmeňujúci návrh, či sa o každom tomto jednom bode bude 
hlasovať zvlášť. Čiže, poprosila by som potom, pretože určite s niečím sa môžeme 
stotožniť, s niečím nie. Pán námestník, počúvate ma? Dobre, čiže stačí, keď kývnete 
hlavou. Čiže, chcela by som vedieť, či o každom tomto bode v uznesení sa bude 
hlasovať zvlášť. Ak áno, tak niečo podporím, niečo nie.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa, tak ako som to predniesol, sú to dva 

návrhy na uznesenia. Dve. Dva návrhy. Prvý návrh je alternatívou k tomu pôvodnému. 
Čiže, ak tento návrh prejde, tak pôvodný návrh sa neschvaľuje a druhý návrh je, 
pojednáva o tom, že primátora mesta žiada, aby ako akcionára Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti predložil na schválenie VVS návrh na zmenu stanov za účelom 
ochrany akcií pre mestá a obce. Toto je ten, to druhé uznesenie. Pani poslankyňa 
Iľaščíková, nech sa páči. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja sa len chcem opýtať, že či nám niekto z 

právneho vysvetlí to, čo som sa pýtala. Aby sme si tu svojvoľne nevykladali veci 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Áno. Poprosím, niekoho z právneho. A, dobre. Pán 

poslanec Špak, nech sa páči, faktická, keď už stojíte aj vy. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Úplne jednoduchá, v médiách bolo napísané, že to 

nie je tak strašidelné, ako ste hovorili, že keď sa tu objaví niekto. Ja som čítal, že cez 50 
akcionárov chce predať akcie. Je to pravda, či nie?  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Možno, ak je záujem, toto môže okomentovať pán 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice, ktorý bol na prítomný na stretnutí klubu akcionárov a 
môže vám zreferovať stanoviska pána Krátkeho z Krátky Global, vlastníka 
Košice:Dnes, v ktorom vo veľkom v poslednej dobe inzeruje VVS Košice, pardon VVS 
a. s.. Nech sa páči, pani doktorka. 

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Ďakujem. Dobrý deň. Vlastne, už sa to tu bolo celé 
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povedané, len by som to zhrnula možno. Situácia je taká, že medzi rodinu akcionárov sa 
môžu dostať tretí subjekt, ktorým nie je obec. Obchodný zákonník hovorí, že nemožno 
zakázať prevoditeľnosť akcií, avšak možno obmedziť prevoditeľnosť akcií. O to vlastne 
sa mesto snaží v súčasnosti práve zmenou stanov, aby nebolo možné pustiť medzi túto 
rodinu iný subjekt, ako sú obce. V súčasnosti však už jeden z takýchto subjektov má 
nárok vlastne na kúpu akcií, ak si my neuplatníme predkupné právo. Preto, aby sme 
zabránili vstupu nejakého tretieho subjektu, ktorý nie je obcou, je potrebné urobiť dva 
kroky. Po prvé, nedovoliť  tretiemu subjektu, aby sa dostal do rodiny akcionárov, lebo 
ak sa dostane, už bude akcionárom navždy a už nebude možné obmedziť jeho nárok na 
kúpu akcií. Čiže prvá vec je, aby sa nedostal iný subjekt ako je obec medzi ostatné obce 
a druhým krokom je zmena stanov, aby sa už nestala takáto situácia v budúcnosti, aby 
nebolo možné, aby iný subjekt sa mohol dostať k akciám vodárenskej spoločnosti, iný 
ako je obec. Každý z týchto krokov vlastne má súvislosť jeden spolu s druhým. Nie je 
možné, aby sme zabránili takémuto kroku, ak vlastne, ak urobíme b, jeden krok, v tom 
prípade nezabránime vstupu tretých subjektov medzi rodinu akcionárov, medzi obce. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková s faktickou. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Na vás som mala otázku ak môžem. Ja 

podporím určite tento materiál, ale chcem sa ešte opýtať. Ak schválime alebo poveríme 
primátora zmenou stanov, je to záväzne pre vodárne, alebo je to len možnosť rokovať, 
ale môžu to odmietnuť? Ešte to by som chcela vedieť. Ďakujem. 

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Čo sa týka zmeny stanov, sám primátor je 

kompetentný konať za mesto Košice a vlastne by ani nepotreboval súhlas zastupiteľstva. 
Zo štatútu vyplýva, že on sám je kompetentný túto zmenu stanov navrhnúť a je na 
valnom zhromaždení, či prejde alebo neprejde. Toto je vlastne len politická podpora 
primátora, či zastupiteľstvo ho podporí v tejto jeho snahe. Oni to môžu odmietnuť.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Balčík, nech sa páči. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som mal ešte otázku, ako, že či poznáme 

celú štruktúru akcionársku vodárenskú, či tam už nie je niekto mimo obce, mimo 
verejný subjekt. 

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Pokiaľ viem, nie zatiaľ. Toto by bol prvý subjekt, 

ktorý by bol takýto. V prípade, ak by sa takýto subjekt dostal medzi obce, potom by už 
ostatní, lebo medzi akcionármi neplatí predkupné právo. Čiže, ak raz bude akcionár 
niekto iný, už navždy vlastne nebude potrebné, aby obec ponúkla aj ďalším akcionárom 
svoj podiel. Tento jeden ak sa, ak bude mať záujem o podiel obce, my ostatný nemáme 
predkupné právo na takýto podiel. Čiže on ak raz už bude akcionárom, v tom prípade aj 
on prejaví záujem, už obec neponúkne ostatným akcie. Ani to nemusíme vedieť, lebo 
vlastne obec vyhlási verejnú súťaž, nemusíme o tom vedieť, že takáto súťaž existuje. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, tú odpoveď som mal dostať od niekoho na tú 

otázku, či vieme, či je pravdou, čo nie je, čo bolo v médiách o tých päťdesiatich. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dostaneme sa, dostaneme sa aj k tomu, pán poslanec. 
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p. Špak, poslanec MZ: Dobre. A druhá vec ohľadom týchto. Ja nie som právnik a nie to ešte, 

aby som mal naštudované stanovy VVS-ky, to už vôbec nie a fakt si ale veľmi dobre 
spomínam a mám naštudované, ako ste už, tak ten... také právne rady dávali a 
momentálne máme na krku 8, 9 mil. súd. Už som to písal, že ako taký Voldemort to tu 
lieta okolo nás a čakáme, takže ja, ja fakt neviem teraz, že komu mám veriť. Lebo toto 
sú veci, kde ja mám niečo stláčať, respektíve, ja nie. Takže kolegovia jak chcete.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ja len nerozumiem o akom 8, 9 

miliónovom súde rozprávate? Žiadna žaloba, nič za 8 alebo 9 mil. tu nie je. Prosím, 
nefabulujte. Pán poslanec, neexistuje žiadna žaloba na 8 alebo 9 mil.. Pán poslanec 
Karaffa s procedúrou, nech sa páči.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Môj procedurálny návrh sa týka úpravy tohto rokovania. Je tu podľa 

mňa 30 stupňov. Je nás tu menej a za tie 2 dni, keď sme nechytili koronu, tak sme cítili, 
že niečo iné. Bolo by možné zapnúť klimatizáciu? Lebo mne je tak teplo, že sa zbalím 
a idem domov, ale je tam len 25 čísel, takže budete mať problém. Môžeme sa na tom 
zhodnúť, že sa zapne klimatizácia alebo sa to budeme dusiť? Vy máte rúška, vám je ešte 
horšie. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, veľmi rád by som s vami súhlasil, ale 

podľa nariadenia RÚVZ... Ak, dámy a pán, ak Národná rada za nás zaplatí pokutu, to už 
necháme na nich. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči s faktickou. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ešte sa chcem opýtať k tým stanovám. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja ešte pardon, pani poslankyňa. Pán poslanec, vážne 

potrebujeme 25. Pani poslankyňa, nech sa páči.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja sa chcem ešte opýtať k tým stanovám. 

Sú tu spomínané stanovy, že pán primátor predloží zmenu stanov. Sú to tie stanovy, 
o ktorých sme hlasovali, je to také isté znenie ako bolo bod predtým alebo nastala 
nejaká zmena? A ak áno, tak by som chcela vedieť aká.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nemôžem hovoriť za 

pána primátora. Ako už bolo tuná vysvetlené právnym, zástupkyňou právneho 
oddelenia, je to plne v kompetencii pána primátora. Ale tento návrh, ktorý som ja dal, 
som dal v dobrej viere, aby sme schválili tú časť, ktorá sa týka zachovania podielu miest 
a myslím si, že s touto časťou by akcionári nemali mať problém a budem navádzať pána 
primátora, aby aj ten návrh, ktorý budeme dávať do valného zhromaždenia, bol tak 
povedzme to, že rozdelený, aby mohlo, bolo možné schváliť možnože túto časť a tú 
druhú časť, ktorú neviem z akého dôvodu vnímajú ostatní akcionári konfliktne, 
schválené byť nemohlo. Ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková s procedúrou? Áno. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Chcela by som poprosiť pána primátora, keďže je tuná, aby, 

nemusíte ho prosiť, myslím, že pán primátor by sa nám mohol vyjadriť k tej otázke, čo 
som položila. Ďakujem pekne.   

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Saxa. Pán poslanec Saxa, 

poprosím.  
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p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Výborne. Ďakujem. Ja mám jednu otázku, ak 

môžem. Či takého kroky, ako my robíme, tzn. ochranu voči vstupu tretej osoby do tejto 
skupiny, či robia aj iné mestá a obce, alebo či s niekým spolupracujeme v tejto otázke.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ospravedlňujem sa pán poslanec, fakt, naozaj.  
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Jasné. Ešte raz sa opýtam. Či tieto kroky také, ako 

my robíme, ochranu voči vstupu tretej osoby ako iné, ako obce, či robia iné mestá 
a obce, Prešov alebo niekto v rámci tej skupiny.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Na to, ako som už povedal, odpovie, respektíve možno 

pán primátor. Nech sa páči.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobrý deň, ešte raz z tadiaľ, tak netradične, sa ospravedlňujem, 

ale už som nechcel vstupovať, keď, musel som aj iné pracovné veci robiť. Či robia iné 
mestá, určite áno. Včera som sa napríklad stretol s pánom poslancom Potockým 
poslancom z Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň pôsobí v Michalovciach, 
ktorý tiež vykonáva podobné kroky a snaží sa michalovskú samosprávu a okolie 
motivovať v tejto veci. To súvisí aj s tým stretnutím, ktoré sme mali asi pred 2, 3 dňami. 
Bol tam aj pán poslanec Liba, kde sme zavolali všetkých poslancov Národnej rady 
z východného Slovenska a téme Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sme sa 
takú dobrú hodinu venovali, možno takú trištvrte hodinu, kde všetci uznali, aj som na 
nich apeloval, že aby si urobili tú domácu úlohu vo svojich regiónoch a aby o tom 
rozprávali. Čiže, myslím si, že môžem povedať a pán Liba potvrdí, že myslím si, že 
každý rozumel a každý vie a chápe aké to je dôležité. Na druhej strane, nemôžeme 
chcieť alebo očakávať, že obce naozaj tie malinké jednoducho dokážu toto zvrátiť 
a nejakým spôsobom to riešiť. Zároveň som sa dohodol s pánom Potockým, poslancom 
Národnej rady, ale aj zároveň s poslancom od Trebišova, pánom poslancom Hylekom, 
že pôjdeme spolu do Čerhova za pánom starostom a skúsime ho aj osobne nejak 
presvedčiť, vysvetliť, rozprávať s poslancami, my ako najväčší akcionár a oni ako 
poslanci Národnej rady. To je ďalší krok, ktorý plánujeme. Čiže toto všetko my ešte 
urobíme, ale ak sa nám to nepodarí, tak, tak ako bolo povedané vyriešiť túto situáciu a 
urobiť naozaj maximum pre to, aby sme si povedali, že sme urobili maximum, je potom 
pristúpiť k odkupu, respektíve, následne aj k zmene stanov. A čo sa ma spýtala pani 
poslankyňa Iľaščíková k tým zmenám stanov. Pre nás je dôležitý vlastne v stanovách 
bod čl. 5 ods. 5, ktorý znie, ktorý chceme zmeniť a to je: Akcie spoločnosti nie sú 
prevoditeľné na inú osobu, ak akcionára spoločnosti toto. Pardon. Akcie spoločnosti nie 
sú prevoditeľné na inú osobu ako akcionára spoločnosti. Toto obmedzenie sa netýka 
nadobudnutia akcií spoločnosťou postupom podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Čiže napríklad samotnými vodárňami alebo tam môžu vzniknúť podľa 
obchodného zákonníka niektoré veci. Toto je zmena, ktorá dokáže v zmysle zákonníka, 
Obchodného zákonníka nie síce zakázať, ale obmedziť obchodovanie s akciami. Takáto 
jednoduchá veta.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, nech sa páči, 

s faktickou. Neviem, či teraz na pána primátora alebo? 
 
p. Špak, poslanec MZ: Nie, na vás, lebo vy ste otočil. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ospravedlňujem sa.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ale vlastne ono, však to tu už je, že to je už včera, 

dneska budú iné noviny. Zajtra budú, že Gibóda otočil. Sorry, dám vám sedemkrát viac. 
Drahá kampaň, vášho primátora. Takže, aj tak vám idem pomôcť, aby ste videli, že ja 
do tohto vášho kšeftu nevidím vôbec a dnes už boli konšpirácie riadne a vyzerá to tak, 
že nad vami je tá, to strašidlo. Chcem vám poradiť, lebo vy vo faktickej nemôžete dať 
návrh uznesenia. To viete, dúfam. Vy ste urobili chybu a vy ste neumožnili tým 
ostatným poslancom, ja nie, lebo však ja nesmiem hlasovať, hlasovať normálne, oni by 
nemali vôbec teraz, tento váš návrh odhlasovať. Takže buď to posuňte pánovi Ténaiovi 
alebo Karabinovi, nech ten váš návrh prečíta, lebo bude zle.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Knap s faktickou. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Takže, myslím, že udalosti 

nabrali nejaké obrátky, lebo aktuálne predáva už akcie aj obec Komárany. Zároveň už 
predá, poslanci odsúhlasili v Hažíne 0,11 % akcií, takže môžeme začať kupovať akcie 
vo veľkom. To, čo sa avizovalo, že môžeme spustiť reťazovú reakciu ponukou akcií sa 
práve deje. 50 obcí chce predať svoje akcie, aktuálne. Ďakujem pekne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, mám nápad. Kúpme si, ako mesto 

Košice, kúpme si akcie ropy. Dnes je barel ropy na historickom minime. Ja vám 
garantujem, že bude len stúpať. Naozaj, kúpme si tú ropu, zarobíme. Dobre počujete. 
Dobrá blbosť, však. Mesto nie je obchodníkom s cennými papiermi, aby sme si tu 
kupovali akcie kto, kedy, kde zapíska a mesto bude len kupovať, kupovať. Samospráva 
nech zabezpečuje servis pre svojich obyvateľov. Nie kupovať akcie. Dnes máme 
kupovať akcie 0,07 %. To je nič, hej. Za 100 tis. Eur. To je 3 mil. korún. Pán Gibóda, 
vy ste tu hovorili o budúcnosti. Vy máte asi takú vešteckú guľu, nám tu opisujete, aká 
bude voda drahá. Ja viem, že bude drahá, alebo že bude dokonca na prídel. Hej. Ja už sa 
cítim ako v Egypte, do frasa. S tou pitnou vodou. Viete, čo je zvláštne? Pred rokom 
a pol tu taký problém nebol. Nebol absolútne. Po vašom neúspešnom vstupe, vašom pán 
Gibóda a pán Polaček, taktiež aj jeho vstupe, do vodární za každú cenu, po vašom 
úspešnom návrhu dať do rozpočtu balík 150 tis. Eur na kúpu akcií sa objaví advokát, 
ktorý ponúkne 100 tis. Eur. Doteraz tu nikto nechcel od nikoho kupovať akcie, až 
potom, čo vy vystrájate dvaja, naozaj ako Pat a Mat, zrazu sa tu objaví advokát a núka 
akcie na predaj. A dnes 50 obcí ide predávať akcie. Ja to neviem pochopiť. My ideme 
kupovať akcie od obce Čerhov? Kde je starosta Čerhova? Kde je pán primátor, kráľ 
monarchie? Teraz prišiel. Ja to nechápem. Kde je pán Pirč? Ten, ktorý má o to záujem. 
Ja by som si ho rád vypočul, čo s tým mieni robiť. Ja naozaj, kolegovia. Za tých 100 tis. 
Eur už môžeme kúpiť kolotoč, najlepšie nejaké ruské kolo.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, poprosím vás kľud, poprosím vás kľud. 

Pán poslanec pred vami sedí poslankyňa, ktorá vám vysvetlila, že hojdačky, kolotoče 
vám budú nanič, keď nebude pitná voda. To nie je o Egypte. Tu voda bola reálne na 
prídel. Možno vy si to nepamätáte a ja si to nepamätám, ale Košičania, ktorí žili v 
osemdesiatych rokoch si to pamätajú. Poprosím, s faktickou pani Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Čiže, chcem v podstate. Situácia sa 
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mení každou sekundou, dochádzajú nejaké nové informácie, že v obehu alebo predávajú 
aj iné obce, možno aj vo väčšom množstve, v objeme tie akcie. Čiže naozaj sa bude 
náročné, komplikované rozhodnúť. Len sa chcem opýtať, toto je návrh na predkupné 
právo, čiže ak niekto príde s rovnakou ponukou. ako naše mesto. ako sa potom 
postupuje alebo keď príde s vyššou ponukou, tak samozrejme asi bude uplatnená vyššia 
ponuka. Takže pán námestník, čiže chcela by som vedieť odpoveď ako sa postupuje, 
keď dvaja akcionári prídu, vy a príde iné mesto s takouto ponukou, ako mesto Košice. 
Ako sa rozhodne?  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec Špak s faktickou. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže ďakujem za slovo. Kolegyne mi pomohli 

troška s informáciami. Máme tu uznesenie zo 6. novembra 2019. Schvaľuje zámer 
mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť bla bla odkupovania akcií VVS za 3,35 Eur 
akciu v počte do 44 tis. ročne. To znamená,  maximálne 150 tis. Eur na rok. Ja to 
prenesiem na autobusy, ak mám čas. Mám ešte. Tak si teraz predstavme, že sme si 
vyčlenili na autobus, kde jeden autobus stojí 3 mil., tak sme si vyčlenili 150 mil.. Vy 
teraz za tých 150 mil., respektíve, naopak, vy teraz idete kúpiť namiesto 19 autobusov 
3, ale miniete toľko isto. Všetci budete spokojní. Toto ma na tom starší, takže zrušte 
toto tu.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ja som vám porozumel a poprosil som aj 

kolegyne z právneho oddelenia, aby buď vám to vysvetlili alebo aby to dali do ažuritu 
tak, aby to dávalo zmysel, aby žiaden poslanec nevidel v tom problém. Pán poslanec 
Vrchota s faktickou. Najprv dokončíme faktické. Pán primátor počká. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Možno sa tie nákupy 

tých akcií zdajú byť ako úplne drobná záležitosť, ale predstavuje to značný problém, tak 
aby sme naozaj do toho, do tej akcionárskej rodiny nepustili, poviem, že súkromných 
investorov. Ono platí pravidlo, že teraz sa to možno mnohým nezdá, ale naozaj platí 
pravidlo, že kým sú problémy malé, tak sú veľmi ťažko viditeľné, keď sú problémy ale 
potom veľké, sú potom veľmi ťažko riešiteľné. Ďakujem pekne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec. Dám teda slovo pánovi 

primátorovi, aby mohol odpovedať na otázku, ktorá tu padla od pani poslankyne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dosť vážny, informácia asi zarezonovala, keď pán poslanec Knap 

prečítal z Košice:Dnes tú informáciu. Treba si uvedomiť jednu vec, to, že niekto má 
záujem, je jedna vec, to, že sú v títo starostovia v skupine takzvaných akcionárskeho 
klubu, ktorý vedie pán doktor Krátky, je druhá vec. Podstatné je, že každý kto by chcel 
predať, musí v prvom rade z týchto obcí nielen prejaviť záujem, že chce predať, ale 
musia spustiť verejnú obchodnú súťaž a všetky procesy, ktoré budú trvať ešte nie jeden, 
niekoľko týždňov si dovolím povedať. Následne tieto obce, tie ďalšie mimo Čerhovu, 
musia využiť, alebo teda oboznámiť všetkých 770 akcionárov s tým, že máme nárok na 
predkupné právo, ak by chceli predať svoje akcie tej tretej strane, nie dovnútra. Toto 
všetko je ešte pred nami a máme ešte dostatok času. Je ho strašne málo a ideme na 
tenko. Neviem, či som bol zrozumiteľný. Záujem je jedna vec, procesy trvajú týždne, 
musí prísť papier do každej jedného mesta, obce, že teda si máme a máme možnosť 
uplatniť právo. Obec Čerhov je najďalej, urobili to pred cca štyridsiatimi dňami, možno 
tridsiatimi piatimi a títo všetci ostatní, ktorí sú za nimi možno hovorujú, hovoria, 
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deklarujú svoj záujem a práve preto je potrebné rýchlo zakročiť. Ďakujem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem a na ten zákrok nie je iba tak kúpa, ale 

hlavne zmena stanov. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keď je treba tak rýchlo zakročiť a považujete to 

za tak fakt životne dôležité, že až, až taký pátos som ešte nevidel u vás a to zvyknete 
často, tak ste to mali pripraviť. Mne teraz kolegyne vysvetlili drobnosti, ktoré tu sú a 
ktoré vy ste nevysvetlili nikomu, vy ste prišli z obedu a ideme kupovať. Mám stovku, 
idem na to. To znamená, aby som bol korektný, áno, je to troška inak, sú tam iné 
vzťahy, od iných ľudí atď., ale prečo ja toto riešim po osemnástich hodinách jednania 
a roku a pol debát vašich s VVS-kou. Však to je... Ja fakt, Bohu vďaka, jak sa vraví, že 
nehlasujem.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, pán poslanec, osobne si nemyslím, že 

sme sa tomu nevenovali. Myslím si osobne, že bod 3 dôvodovej správy pojednáva o 
legislatívnom rámci a dôvode, prečo jednáme o predkupnom práve. Pán poslanec Ténai. 
Nech sa páči. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja hneď na začiatku vo svojom prvom vstupe som povedal, 

že menovitá hodnota akcie 33,19 ako investor, ako súkromná osoba by som to veľmi 
rád kúpil za 19,44 a dostal by som sa do toho systému, do tej siete akcionárov. Čiže, 
kolegyne, kolegovia, treba si uvedomiť jednu vec. Sme najväčší akcionár v tejto 
spoločnosti, máme 20,44 % akcií, čo je presne 1 429 940 akcií. Myslím si, že našim 
záujmom a našou snahou, a preto sme aj tam, aby sme chránili obyvateľov, chránili 
ostatné obce, ako najväčší akcionár, tak by sme to mali takto konať. Práve preto som aj 
ja za to, aby sme udržali túto skupinu akcionárov ako nejakú uzamknutú skupinu, ktorá 
všetky svoje rozhodnutia musí konať istým spôsobom spoločne. Čiže ešte raz. Mesto 
Košice je ďaleko najväčší akcionár. Takže bol by som rád, keby sme to vedeli udržať 
a práve preto ja podporím návrh pána námestníka, aby sme poverili primátora, aby 
apeloval na akcionárov a súčasne aby sa ochránili záujmy mesta a ostatných malých 
akcionárov práve aj tým, aby sa zmenili stanovy. Na druhej strane, keď odsúhlasíme 
nákup akcií, osobne si myslím, že spustíme nejakú kvázi inflačnú špirálu. Áno, to čo 
som povedal, súkromne by som to kúpil, myslím si, že je to veľmi dobrý biznis. Pre 
mesto je dneska cena akcií 19,44. To čo tu povedal pán kolega Knap. Áno, zajtra môže 
byť 30 Eur, pozajtra 100 Eur a môžeme licitovať, kto na čo má, kto čo môže kúpiť. 
Čiže, toto nepokladám práve za najšťastnejšie, aby sme dneska ukázali, že je tu niekto, 
kto z tri aj niečo je ochotný dať 19,44, je to mesto. Zopakujem ešte raz. Ako 
súkromnému investorovi, ktorý by sa chcel dostať do tohto systému, je to perfektné 
úplne. Ďakujem.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Horenský s faktickou. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na margo toho, čo tu 

hovoril pán poslanec Ténai. Ešte raz by som chcel poprosiť, aby ste dali slovo pánovi 
kontrolórovi práve v tejto veci, o ktorej som sa pýtal, alebo o ktorej hovoril teraz pán 
poslanec Ténai. Čo sa týka toho, či z hľadiska mesta by bolo hospodárne, efektívne a 
účelné, aby sme kupovali v takejto výške bez ohľadu na to, že akcia sa pohybuje vo 
výške 30 Eur. Ďakujem pekne. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, došli sme teda na 
koniec diskusie. Poprosím teda návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy tak ako boli 
predložené, čiže začnem tými dvoma pozmeňujúcimi návrhmi. Ako predkladateľ, 
poprosím prečítať najprv návrh, kde... Prosím. A, ospravedlňujem sa. Tak, ak je žiadosť 
na vyjadrenie kontrolóra, tak nech sa páči, pán kontrolór.  

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne. Možno niektorí si budete myslieť, že 

dávam vyhýbavú odpoveď. Ja odpoviem citáciou zákona. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím kľud. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: V zmysle zákona o obecnom zriadení § 1 ods. 2 základnou 

úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a 
potreby jej obyvateľov. Obec pri výkone samosprávy, v obci pri výkone samosprávy 
možno ukladať povinnosti atď.. Dôležitá je prvá veta. Budeme si tým plniť výkon 
samosprávy, postaráme sa o všestranný rozvoj územia, postaráme sa o každodenné 
potreby obyvateľov tým, že nakúpime tie akcie. Podľa tohto postupujte. Ďakujem 
pekne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Teda poprosím návrhovú komisiou, aby 

dala hlasovať o návrhoch. Najprv v tom, ten návrh žiada a poveruje, potom kupuje a v 
prípade neschválenia toho kupuje, ten pôvodný návrh. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401 z roku 1990 
Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 písm. e) Štatútu 
mesta Košice po 1.) žiada primátora mesta Košice, aby za mesto Košice, ako akcionára 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti predložil na schválenie valnému 
zhromaždeniu VVS návrh na zmenu stanov VVS za účelom ochrany akcií pre mestá 
a obce; po 2.) poveruje primátora mesta Košice apelovať na akcionárov VVS vo veci 
nerealizovania prevodu akcií tretím stranám z dôvodov, aby nedošlo k ovládnutiu 
spoločnosti súkromnými subjektmi, ktorých záujem môže byť iný, ako je záujem miest 
o obcí. Záujmom miest a obcí ako akcionárov VVS je predovšetkým ochrana 
prírodného bohatstva, ktorým je voda.“ Koniec návrhu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto prvom 

návrhu.  
 
Hlasovanie 24 -  za: 21, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Prejdeme teda k 

druhej časti alebo druhému návrhu, ktorý som predložil. Nech sa páči, návrhová 
komisia. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa 

§ 10 ods. 3 písm. c) zákona 401 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 53 
ods. 2 písm. j) Štatútu mesta Košice schvaľuje uplatnenie predkupného práva na akcie 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., ktorým vlastníkom je obec Čerhov 
v počte 5 144 kusov za kúpnu cenu 100.000,- Eur. Jeden kus akcia – 19,44 Eur.“  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu na 
uznesenie.  

 
Hlasovanie č. 25 -  za: 4, proti: 4, zdržali sa: 16 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh nebol schválený. Teda prejdeme ku 

pôvodnému návrhu.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo, pán viceprimátor. 

Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 písm. 
j) Štatútu mesta Košice po 1.) neschvaľuje uplatnenie predkupného práva na akcie 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., (ďalej iba VVS), ktorých vlastníkom 
je obec Čerhov v počte 5 144 kusov za kúpnu cenu 100.000,- Eur. Jeden kus akcie 
19,44 Eur. Po 2.) poveruje primátora mesta Košice apelovať na akcionárov VVS vo veci 
nerealizovania prevodu akcií tretím stranám z dôvodu, aby nedošlo k ovládnutiu 
spoločnosti súkromnými subjektmi, ktorých záujem môže byť iný, ako je záujem miest 
a obcí. Záujem miest a obcí ako akcionárov VVS je predovšetkým ochrana prírodného 
bohatstva, ktorým je voda.“ Všetko.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu na 

uznesenie. Je to pôvodné uznesenie, pán poslanec. No, je to každého slobodná vôľa, pán 
poslanec. Nie. Nie. Dámy a páni, neprijali sme pozmeňujúci de facto návrh k tomu 
pôvodnému uzneseniu, ktorý som predložil a teda musíme hlasovať o pôvodnom 
návrhu. O pôvodnom návrhu ideme hlasovať. Poprosím technikov stop. Zastaviť 
a pustíme ešte raz hlasovanie. Ďakujem. Pustíme hlasovanie ešte raz.  

 
Hlasovanie č. 26 -  za: 16, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 8 
Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“ 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, dámy a páni, prechádzame k bodu 8 Návrh 

na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja, predkladá pani poslankyňa 
Gurbaľová. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Ak sa nikto do diskusie 
nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov odporúča zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja udeliť Cenu 
Košického samosprávneho kraja v kategórii jednotlivci - doktorovi Jozefovi Kirstovi, 
v kategórii kolektívy - kolektív Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach (popularizačné tým Masterclasses).“ Koniec návrhu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 27 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 9 
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 9 - Vyhlásenie dobrovoľnej 

zbierky Polievka svätej Alžbety a ustanovenie jej podmienok. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som na mestskej rade hovoril, že budem mať k 

tomu jednu otázočku. Dúfam, že dakto si pripraví odpoveď. Pýtal som sa na to, aké sú 
vstupy a výstupy pri tejto akcii, keďže to už druhýkrát organizujeme. Čiže u tej prvej 
akcie by sme mali vedieť čísla, čo nás to stalo a aký bol výnos z tejto zbierky. Ďakujem.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Bude reagovať pani námestníčka, nech sa 

páči. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Takže 

minulý rok nás Polievka svätej Alžbety dokopy, ale aj so všetkými propagačnými 
materiálmi a so všetkými prezentačnými predmetmi, upozorňujem, že išlo o rok 
vyhlásenia svätej Alžbety uhorskej za patrónku mesta Košice, takže preto tie 
propagačné náklady boli teda vyššie. Dokopy nás to stálo 5.600 Eur a vyzbieralo sa 
1.021,70 Eur, ale polievka, čisto polievka stala 3 600 aj s pečivom. s chlebom. Ale 
chcela by som ešte, môžem doplniť tú myšlienku, aby sme propagovali vzor 
dobrovoľníctva a poskytovania pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja si iba dovolím doplniť, že nakoľko Visit Košice 

organizuje Anjelskú kapustnicu, tie ceny nie sú natoľko, nie sú natoľko odlišné pri 
organizovaní podobnej aktivity, keď to tak poviem. Nech sa páči, pán poslanec Karabin. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Tak tomu hovorím peniaze vyhodené hore komínom. Nič viac, nič 

menej.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, len vás chcem upozorniť, že pani 

námestníčka na to poukázala. Súčasťou toho bolo, bolo to podujatie, ktoré bolo zároveň 
s tým, že bola pani, svätá Alžbeta vyhlásená za patrónku mesta Košice. Nech sa páči, 
kto ďalší v diskusii? Pán poslanec Strojný. Nech sa páči. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ja chápem, že celá táto akcia má aj iný rozmer, ale naozaj správajme 

sa rozumne. Ak nás to stálo 3 tis. a vyzbierali sme 1000, no nie je potom lepšie, 
hospodárnejšie tým dvom inštitúciám, ktorým ide výnos, dať radšej ten väčší balík 
peňazí. Prípadne sa možno v tomto ročníku zamyslite nad tým, že ako to ináč urobiť, 
aby sme tie peniaze ušetrili a aby fakt potom ten suma sumarum, čo tých peňazí to stálo, 
aby tie spoločnosti, ktoré, respektíve tie občianske združenia de facto tá charita, aby z 
toho mala ten reálny výnos. Nie. Dúfam, že sa rozumieme. Ja nechcem naozaj rýpať do 
týchto vecí, ale správajme sa rozumne. Nemôžem urobiť akciu za 3 tisícky a výnos je 
1000 a rozdám tú tisícku. To je, to je blbosť. Fakt. Ďakujem. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán, pán poslanec, ja vám plne rozumiem. Vidím, že 
sa kolegovia hlásia. Bol to prvý ročník a verím, že ďalšie už budú efektívnejšie aj z 
pohľadu vybratej sumy. Pán poslanec Rovinský s procedurálnym návrhom. Nech sa 
páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja som omylom. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre, ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec 

Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Naozaj sa budem snažiť rýchlo. 

Nebuďme všetci po vojne generálmi. Takého akcie v Amerike desiatky a stovky rokov 
bežia. Tu vedenie mesta nemôže za to, že ľudia sú držgroši a jediný krok, áno, ale to aj 
poslanci sú držgroši, lebo som videl v skajboch buksičku a niekto na drahý hokej na 
majstrovstvá sveta nebol ochotný 10 Eur dať do pokladničky. Takže sa pozrime aj na 
vlastných radov, do spoluobčanov a jediné riešenie, keď chcete vybrať niečo, tak dať 
dobrovoľný príspevok povinný ako pri punči a dať jednoducho polievku za 3 Eur a nie 
dobrovoľný a niekto tam hodí 20 centov. Jednoducho taký človek nedostane polievku, 
bohužiaľ.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcela vyzdvihnúť takéto 

akcie. Nedá sa všetko len takýmito financiami merať, pretože je tam určitá pridaná 
hodnota. Potom by sme museli zrušiť aj rôzne polievkové festivaly, museli by sme 
zrušiť primátorský punč, starostovské punče, kapustnice, ktoré sa realizujú, či už v 
meste Košice alebo v mestských častiach. Možno taký maličký návrh do budúcna. 
Mesto je, myslím si, že seriózny partner. Máme tu množstvo obchodných spoločností, 
ktoré by možno radi zasponzorovali nejakým tovarom práve takéto aktivity. Takže to 
len tak na inšpiráciu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Stotožňujem sa s pánom Strojným a tak 

isto aj s návrhom, aby sme potom, keď tak stanovili možno nejakú cenu, tej polievky, 
toho dobrovoľného v úvodzovkách, príspevku, aby tá vyzbieraná suma bola aspoň 
vyššia ako tie náklady a ak nie, tak potom prerozdeľme tie peniaze medzi tie 
organizácie. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za pripomienku. Pani námestníčka.  
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ja by som chcela povedať, 

že je to charitatívne podujatie a charitatívne podujatie sa nerobí kvôli peniazom a kvôli 
zárobku alebo ja neviem, nejakého zisku. Charitatívne podujatie sa robí, pretože 
pomáhame, a preto že vychovávame a vzdelávame v tom, že pomáhať treba. Takže, 
myslím si, že tá myšlienka tej akcie nie je v tom, že máme za každú cenu ušetriť 
peniaze, ale za to, že máme naučiť ľudí pomáhať a všímať si ľudí, ktorí pomoc 
potrebujú. A chcem ešte povedať, že z tej polievky okrem toho, že teda sa vyzbieralo, 
tie peniaze sa vyzbierali, ktoré sa vyzbierali. Tou polievkou sme nakŕmili všetky 
organizácie, ktoré sa starajú o ľudí bez domova v ten deň, hej, ešte večer. A ešte chcem 
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povedať, že naozaj, čo sa týka propagačných a prezentačných predmetov toho roku už 
nebudú výdavky na tieto veci, pretože ich máme z minulého roka alebo ich už, keďže už 
nie je rok vyhlásenia, tak už ich nebudeme potrebovať, čiže bude len čistý náklad na 
polievku a na chleba.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Blanár. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som reagoval ešte na 

predrečníka Laca Strojného. Taktiež by som sa prikláňal, aby to malo nejak rácio. Ja 
rozumiem, že je to charita, ale malo by to byť nejak logicky. Keď to bude tohto roku 
druhýkrát, tak som zvedavý, ako sa ponaučíme. Ak to budeme robiť takto, že zadarmo 
naozaj, tak to potom môžeme nakŕmiť celé Košice a najbližšie okolie na ďalší rok aj 
o ďalšie okolie. A potom zistíme, že máme rozpočet 15 tis.. Jednoducho, mali by sme sa 
správať troška aj v prípade charity ekonomicky. Aspoň je to vyvážené, nech je to jedna 
k jednej. Aspoň nech to pokryje náklady. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Oj a ja som myslel, že sme to ukončili. Dámy a páni, 

ešte, ešte jednu skutočnosť pani námestníčka nespomenula v tej správe o tom minulom 
ročníku. Okrem tej vyzbieranej sumy v sume peňazí sa zároveň zbierali aj potraviny a 
tie sa nevyčísľovali v akej, akej hodnote. Pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dámy a páni, ja som naozaj nechcel spustiť 

lavínu. Ospravedlňujem sa, v dobrej viere som  len chcel, aby sme sa správali 
ekonomicky a ja úplne chápem charitatívny rozmer akcie, že sa najedli ľudia bez 
domova a že dávame príklad, že má to mať aj istý výchovný rozmer a viesť ľudí 
k charite. Všetko chápem. Dúfam, že a budem hlasovať za, budem hlasovať za. Len som 
potreboval mať jasno aj v tých ekonomických veciach. Odpoveď som dostal a chcel by 
som, aby sme sa možno tento ročník skúsili správať ekonomickejšie, aby to malo 
ekonomický rozmer nie pre nás, ale pre tú charitu, aby sme tej charite, tým dvom 
organizáciám vedeli dať viac peňazí. To je všetko. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Kolega Filipko, nech sa páči.  
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som vlastne sa prihlásil, lebo som chcel 

rezervovať jeden vstup pre pána Ténaia, lebo odišiel zo sály. Mal jednu dobrú 
myšlienku, ale asi sa stihne prihlásiť.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja sa prihlásim. Idem na svoje miesto. Hneď sa prihlásim. 

Takže, mám jednu myšlienku.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Berberich, nech sa páči.  
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vzdávam sa slova.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Dve sekundy má ešte pán poslanec, 

neviem, či sa stihne prihlásiť. Nechcem. Prosím, zapojte pán poslanca. Pán poslanec 
Špak bol rýchlejší. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 
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p. Špak, poslanec MZ: To som držal slovo kolegovi.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Ténai.  
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ale bol som pod tlakom veľmi 

veľkým. Takže, ja sa vrátim k takej myšlienke, ktorú sme tu riešili možno pár mesiacov 
naspäť, keď sme mali požiadavku od prevádzkovateľov terás a reštaurácií v centre 
mesta. Chcem sa spýtať, či by nám oni nemohli nejakým spôsobom pomôcť teraz 
recipročne v rámci toho, že by sa každý odprezentoval, každý by nám uvaril nejakú 
možno svoju špecialitu a možno by sme do toho mohli zapojiť aj Visit Košice. Keďže 
sme mali vlastne 3, 4 mesiace tu nejaký problém zdravotný, podniky boli zatvorené. 
Tak dajme im tento priestor, túto možnosť sa odprezentovať a možno v konečnom 
dôsledku teraz nemusíme nedostať nič alebo niečo symbolické. To znamená, každý 
podnik by tie náklady, ktoré má nejak znesie, možno zaplatíme za nejaký tovar alebo za 
materiál, ktorý je potrebný. To znamená, zminimalizovať náklady a dať im priestor na 
tú prezentáciu. To je moja myšlienka. Keď sme raz pomohli niekomu, nech skúsi 
recipročne nám teraz vyjsť v ústrety. Nie pomôcť, vyjsť v ústrety. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Čo sa týka toho prepojenia na visit 

a reštaurácie určite budem túto iniciatívu tlmočiť ďalej. Pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Perfektný nápad. Súhlas. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Uzatváram týmto diskusiu a poďme ďalej 

dámy a páni, lebo je nás 26 a čakajú nás tie osobitné zretele, tak nech to možno 
zvládneme. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči za návrhovú komisiu.  

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

v Košiciach podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov po A) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku Polievka svätej 
Alžbety; po B) ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe 
tohto uznesenia, čiže v zmysle prílohy.“ Všetko. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 28 -  za: 25, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 10 
Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu horného osobitného 
zreteľa pre nájomcu Hádzanársky školský klub pri Športovom gymnáziu Košice, Trieda 
SNP 104, Košice 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni prechádzame k bodu číslo 10 - Prenájom 

telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 pre nájomcu Hádzanársky školských klub pri 
Športovom gymnáziu Košice, Trieda SNP z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja len držím pánovi Filipkovi miesto, keďže potrebujeme 3 
pätiny, aby bol každý na svojom mieste. Takže, naozaj ako sú to ušetrené finančné 
prostriedky, aby nedošlo k takej situácii, že o jeden hlas neprejde a potom tu budú 
situácia aké boli a tak ďalej. Dobre. Zdržal som. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujeme. Pán poslanec Saxa s faktickou. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. V súvislosti s tým, čo povedal kolega, ja sa trošku 

tak nešportovo opýtam, respektíve vyzvem tých, ktorí majú problém s akýmkoľvek 
z týchto návrhov, ktoré budú, aby to vopred povedali, pretože počty nepustia. 25 hlasov 
nám treba a môj osobný názor je, tie veci, ktoré tam sú osobitný zreteľ si zaslúžia 
podporu a v tom prípade by som potom radšej dal procedúru na prerušenie tohto bodu. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja rovnako vyzývam, aby ak nejaký poslanec 

konkrétny má, tak nech sa v tom konkrétnom bode ozve. Ďakujem. Pán poslanec Špak, 
nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ja sa chcem opýtať predsedu majetkovej komisie, či to prešlo 

rokovaním.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Predseda majetkovej komisie sa nenachádza v sále. 
 
p. Špak, poslanec MZ: A čo teraz urobíme? 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ale neprešlo to, pokiaľ mám informáciu správnu.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, to znamená, že majetková komisia neurobila, čo má a tým 

pádom porušíme rokovací poriadok, keďže osobitné zretele majú prejsť cez komisie. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nie, neporušíme. Poprosím, kolegyňu z právneho, aby 

to vysvetlila. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Riešili sme to tu od včera večera. Poprosím kolegyňu. 
 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Dobrý deň. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

schválilo obsahovú náplň činností komisií. Okrem iných komisií si zriadila komisiu pre 
vzdelávanie a majetkovú komisiu. Vo všeobecnosti sa majetkovými vecami zaoberá 
majetková komisia, avšak pre komisiu pre vzdelávanie vyčlenilo konkrétne 
vyjadrovanie sa k návrhom na osobitné zretele pri prenájmoch škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. To znamená, že špeciálne v tomto 
prípade sa k tomuto vyjadruje komisia pre vzdelávanie. To je jedna vec. Preto vlastne 
tieto materiály patria prioritne komisii pre vzdelávanie tak ako napr. VZN-ka patria  
prioritne legislatívnej komisii. Iné komisie si môžu predkladať tieto materiály, ale 
vieme, že vlastne v tejto komisii legislatívnej vždy VZN-ka vlastne zaradíme do 
programu. Čiže toto je jedna vec. Druhá vec je, že komisie sú poradnými orgánmi 
zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že mestské zastupiteľstvo si môže 
takéto komisie zriadiť. Nie je to povinnosť. Ani by nemuseli vôbec byť, ale samozrejme 
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je to dobré, aby zastupiteľstvo malo takýto poradný orgán. Čiže komisie sú, je dobré, ak 
zasadajú, ak si preberú tieto materiály a poradia. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, poprosím kľud. Ďakujem 
 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Čiže je to vhodné, aby komisia... 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec! 
 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Je to vhodné, aby komisia prerokovala materiál a jej 

výstup sa dostal k mestskému zastupiteľstvu. Poslanci zastupiteľstva takto 
kvalifikovanejšie vedia rozhodnúť o konkrétnom materiáli. Avšak ak sa tak k takémuto 
prerokovaniu, ak sa k tomu nepríde, pretože napr. komisia nebola uznášania schopná, 
táto skutočnosť nemôže ochromiť činnosť zastupiteľstva. To znamená, že ak komisia 
neprerokuje materiál, pretože sa napr. nevedela zísť, to neznamená, že je nezákonné 
o ňom rozhodnúť. Poslanci majú právo rozhodovať aj o takomto materiáli a urobiť si 
vlastný názor na vec. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Horenský s faktickou. Nech sa 

páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Keďže tu nie je pán 

predseda komisie športu a aktívneho oddychu o týchto piatich bodoch, čo sa týka 
prenájmu telocviční hlasovala aj komisia športu a aktívneho oddychu a podľa mojich 
informácií všetky boli za.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: A pokiaľ mám informáciu aj komisia pre vzdelávanie. 

Poprosím, pani poslankyňa Kovačevičová.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja len chcem povedať, že už nejak dlhšiu dobu z dôvodu 

osobitného zreteľa robíme na tomto zastupiteľstve nejakého veľkého strašiaka, pritom 
množstvo poslancov malo vo svojich volebných programoch práve podpora detí, 
mládeže, športu atď.. Práve tieto body, ktoré teraz nasledujú, je to prenájom školského 
majetku pre školské športové kluby, občianske združenia, ktoré robia záslužnú prácu 
pre toto mesto, pre našich obyvateľov, pre naše deti. Keď si pozriete dôvodové správy, 
tak sú tam hodiny, popoludňajšie hodiny, zopár hodín, 23 hodín. Čiže ak chceme zdravé 
deti, zdravú mládež, pretože raz tieto deti o nás sa v budúcnosti musia postarať. Je 
vhodné, aby sme takéto body podporili aj dnes, aj z hľadiska budúcnosti. Je to forma 
podpory obyvateľov deťom, mládeži. Je to forma podpory z mesta, čiže netreba v tom 
vidieť nič pokútne, zlé, pretože ak by sa to prenajímalo, preboha, za komerčné ceny, 
však kto by to zaplatil. Rodičia týchto detí? Čiže to je nereálne, nemožné. Preto je to 
legálny nástroj pri nakladaní s majetkom obce práve tento dôvod osobitného zreteľa, 
ktorý sa potom špecifikuje prečo sa prenajíma za jedno euro, za tri eurá, atď.. Takže 
bola by som aj do budúcna veľmi rada, aby sme nedopadli ako minule, keď tu takmer 
telocvikár sa nám psychicky zložil. Ľudia, tréneri robia záslužnú filantropickú prácu. 
Takže toľko z mojej strany.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pani poslankyňa. Ja len doplním lebo padla 

tá otázka na mestskej rade. V každej dôvodovej správe máte určenú aj minimálne 
nájomné v zmysle štatútu mesta, čiže v tomto prípade by to bolo 23.000,- Eur aktuálne 
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schvaľujeme 575 Eur + energie. Nech sa páči, pán poslanec Špak s faktickou. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Som absolútne za tento návrh. Ja s tým vôbec 

nemám problém. A to čo povedala aj pani poslankyňa Kovačevičová, 100 % súhlas. Aj 
hlasovať budem za. Len my sa tu nebavíme o obsahu alebo forme tej, že a to ja, hej, 
s majetkovou komisiu a predsedu idem ja obhajovať. To si tiež akože spojte. Čo ten 
chlapec mi povystrájal. Ale i tak, neviem, či ste všetci poslanci čítali tú červenú vetu na 
záver mailu, ktorou jasne pán predseda majetkovej komisie napísal: Prosím, zvážte, ako 
sa k návrhom postavíte. Či sa opätovne necháme zatlačiť primátorom do kúta, veď to je 
pre deti. Čo áno, jasné. Ja už som zatlačený, ja viem jak budem hlasovať. Ale je tu ešte 
tá vec, že vedeniu ukážeme, že požadujeme férové jednanie. To máme asi všetci 
v mailoch, kolegovia, takže len toľko.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Karabin, nech 

sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Bolo povedané, že to neprešlo majetkovou 

komisiou a poviem otvorene, ani športovou komisiou by to neprešlo. Prešlo to 
z jednoduchého dôvodu, nebola by uznášania schopná, hlasovalo sa per rollam. Viete 
čo, už mi to pripomína také, také zneužívanie. To môžeme rovno s telefónmi hlasovať 
v ruke, tip made in Facebook. Načo to je dobré, takéto komisie. Buď, kúrnik šopa, mám 
komisiu aj športu alebo ju nemám. Čiže môj názor, neprešlo to v komisii a ja som sa 
zdržal, nebol som za. Do dnešného dňa nemám zoznam konečného užívateľa výhod. Je 
však nejaké združenie, nejaká neziskovka, kto je za tým? Niektoré nemajú webovú 
stránku. Pozerám, nič sa nedozviem, kde, ako dotácie dostali, nič viacej. To je tak veľa 
preložiť poslancovi takéto niečo. To si mám hľadať v googli alebo kde, vo finstate, aké 
má výsledky? Nebudem za to hlasovať kolegovia, zdržím sa.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová vy idete reagovať na 

koho?  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Teraz na predrečníkov mojich, ktorí tu...  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ale oni reagovali na vás.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Nie, lebo by ma to nepustilo. Nemohla by som sa prihlásiť. 

Nepustilo by ma, keby bola predo mnou faktická. Čiže... 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pardon, ospravedlňujem sa. Čiže na pána Karabina.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Áno. Chcem len toľko povedať, 

keďže ešte raz, keby sme si to prečítali, kto žiada. Hádzanársky školský klub pri 
športovom gymnáziu, ďalej  Školský športový klub Bernolákova, ďalej ovál na ZŠ 
Bukovecká Občianske združenie Cookies scating klub, ZŠ Polianska pre Dynamo 
Podhradová. Toto sú všetko školské športové kluby alebo občianske združenia, ktoré sa 
venujú športovej činnosti. Aj keď napriek neprešlo rokovaním majetkovej komisie, 
pretože nebola uznášaniaschopná, ale my sa nepomstíte, lebo tu tak mi niekedy pripadá, 
tak poďme sa pomstiť mestu. Bohužiaľ, neprešlo, ale my sa pomstíme týmto 
združeniam a týmto mladým športovcom. Treba si pozrieť, prečítať dôvodové správy, 
kto tam trénuje, aké kategórie, že sú to dorastenci, ligový hráči atď..   



86 

 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, ak sa chcete zatlačiť na primátora, tlačte 

nejakým spôsobom, kľudne, je to vo vašej právomoci, ale vždycky každý krok, a ste 
nám to vyčítali v predchádzajúcich bodoch o vodárňach, má so sebou aj určité 
konzekvencie. Aj toto by malo určitú konzekvenciu, ak to neschválime. Pani 
poslankyňa Gurbaľová. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán predseda majetkovej komisie síce tu nie je, 

ale môžem povedať, že my sme spolu v piatok telefonovali, o týchto bodoch sme sa 
rozprávali a nemal problém v tým, žeby tieto boli v pondelok zaradené do rokovania 
majetkovej komisie. Žiaľ v pondelok sa ukázalo, že majetková komisia nie je 
uznášaniaschopná, takže nebol dôvod toho, prečo to neprerokovala, nebol žiadny ani 
účel, ani zámer, ani obchádzanie, ani nič. Bola to objektívna príčina a chcem vás len 
poprosiť, že naozaj tieto, tieto kluby potrebujú športovať teraz v lete alebo potrebujú od 
začiatku školského roka nabehnúť na nejaký systém, tak im prosím nerobme prekážky. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za info, pani námestníčka. Tak potom je 

vlastne, sú len dve možnosti, čo je dobre, že už sme to osekali z tých ostatných a snáď 
neublížime tým deťom. Teraz už je len tá možnosť, že buď je pravdou to, čo naznačuje 
Dominik Karaffa, že vy chcete kamarátom rozdeľovať telocvične alebo je pravdou to, 
čo hovoríte vy, že jeho neschopnosťou zvolať komisiu teraz riskujeme, či tie deti 
chudák dostanú to, čo by mohli.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ak je komisia neuznášaniaschopná, tak 

je otázka, či to neschopnosť predsedu alebo členov tej komisie. Ja neviem, prečo na 
seba musíme takýmto spôsobom útočiť, keď neprišli členovia na kom alebo bolo 
ohlásené, že neprídu. Pani poslankyňa Iľaščíková s procedurálnym. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Chcem dať návrh, aby sa, aby už nebola možnosť sa prihlásiť 

ani faktickými. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 29 -  za: 24, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol prijatý. Pokračujeme teda s prihlásenými, 

pán poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Tak ešte raz, to čo ste skúsili, pán Gibóda, že ak komisia nie je 

uznášaniaschopná na vine sú členovia. Tak teraz už fakt nerozumiem tomu. To, že ste 
zvolávali vo vrchol sezóny oddychovej, prázdninovej zastupiteľstvo, tak vlastne je tu aj 
tá možnosť. Áno, za všetko môžete vy. Aj tá možnosť tu je. Takže ako ja mám tiež 
dosť, ale som v komisii dopravy, výstavby, kde sa to dvakrát už pokakalo. No, mne 
určite. Kde čakáme na veci, aby sa to mesto pohlo. V majetkovej, tam pre istotu ešte ma 
odpáli a potom to nakoniec ani vôbec nefunguje a ja teraz mám vyzerať, že som zlý, 
lebo nechcem deťom schváliť veci. Popritom, ten predseda komisie nahodí také veci na 
Lucku, na námestníčku, že už fakt človek rozmýšľa, či ho chcú odstaviť, lebo vy si tam 
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chcete deliť kamarátom veci. Ako a ja teraz mám byť zlý a mám byť ticho, lebo vám to 
ide, vám to funguje. Ďakujem pekne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ste jeden zo 41 poslancov tohto 

zastupiteľstva a ste rovnako zodpovedný za chod tohto zastupiteľstva ako my všetci 
ostatní. Nehľadajte jedného single vinníka, že buď to bude ten alebo ten. Pán poslanec 
Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Plne súhlasím s tým, čo ste povedal pán 

viceprimátor.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktické nie sú povolené pán poslanec. Sa 

ospravedlňujem aj kolegom. Pán poslanec Vrchota.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je nás tu momentálne, keď dobre 

vidím zasunutých kariet 25. Potrebujeme presne 25 hlasov, 26, výborné. Pán poslanec 
Karabín avizoval, že on bude a priori asi proti všetkému a ja alebo sa drží, dobre, my 
potrebujeme 25 za. Ja chcem teraz vyzvať vás všetci kolegovia, či je ešte medzi vami 
niekto, kto nesúhlasí alebo má výhrady voči niektorému z bodov od 10 do 17. Nech sa 
prosím teraz prihlási na moju faktickú, na môj príspevok faktickou. Dobre, čiže. Ja by 
som totiž to procedurálnym návrhom chcel spojiť hlasovanie o týchto bodoch. 
Rokovací, rokovací poriadok to umožňuje. Dobre. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, ja neviem, aký rokovací poriadok vám 

umožňuje spojiť hlasovanie o bodoch. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážené dámy, vážení páni, pán poslanec Vrchota sa pýtal, či má 

niekto výhrady. Áno. Mám. Mám výhradu voči tomu, že veci neprešli majetkovou 
komisiou. Mám výhradu voči tomu, že sa hlasovalo per rollam, kde som sa zdržal 
hlasovania v obidvoch prípadoch. Mal som pripomienky k tomu na mestskej rade. 
Napriek tomu som sa rozhodol, že budem hlasovať za všetky tieto body z jednoduchého 
dôvodu, lebo tie decká si nezaslúžia, že kvôli našim chybám by sme im neumožnili 
trénovať. Takže budem hlasovať za.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Konkrétne tento bod, o ktorom ideme hlasovať, 

sme mali týchto ľudí na komisii, kde nám zúfalí štatutári klubu, Hádzanárskeho klubu 
novovznikajúceho, ktorí sa prihlásili do extraligy, hovorili, že trénujú v nedôstojných 
podmienkach a aj na naše naliehanie a musím povedať, že veľmi ochotne počas 
rokovania si primátor, pán primátor prisadol, bavili sa, absolútne ich nepoznal. Bol to, 
bol to bývalý reprezentant pán Lipták, brat zosnulého v zime na, teda v blízkosti 
magistrátu pána Liptáka Jožka. Sú tam profesionálni tréneri. Jednoducho je to klub, 
ktorý zastrešuje mládež na rozdiel od druhého hádzanárskeho klubu, ktorý hral len 
s mužmi. Čiže, čo tým chcem povedať konkrétne v tejto veci, vieme si overiť a dúfam, 
že pri každom bode bude z nás niekto poznať. Ďalší som teraz pozeral, že je štatutárom 
riaditeľka školy. Hej. Čiže, pekne googlíme, aby, aby sme tým, ktorí sa pýtajú a nevedia 
google používať, vedeli odpovedať. Samozrejme, nedávajme, nevydierajme najmä tých, 
ktorí sú tu dvadsiati piati, že každý musí stlačiť zelený gombík, ale pozrime sa na to, 
prečo tu nie je predseda športovej komisie, prečo tu nie sú ostatní. Hej. To teraz 
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nevydierajme citovo poslancov, ale samozrejme, poslanci musíte pochopiť aj to, že keď 
budete hlasovať za, tak si to potom zlížte, lebo keď sa bude niekto pýtať, tak budete 
oveľa viac vinnejší, keď budete hlasovať proti ako tí, čo tu nie sú. Ale nikto vás 
nevydiera, to je vaše slobodné rozhodnutie. Ale si myslím, že keď tu ideme šetriť 
peniaze pre mládež, tu by sme vôbec o tom nemali rozprávať, či je lepšie, ak budú 
školníci alebo riaditelia načierno prenajímať podnikateľom a iným partiám, ktorým im 
budú potom platiť v keši, čo sa budú skladať do klobúka ako sa to roky údajne robilo po 
Košiciach a po celom Slovensku? Toto je lepšie, že takíto budú využívať školský 
majetok? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že už všetci počuli. Pán poslanec 

Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Budem stručný. Budem určite hlasovať za. Ďakujem pánovi 

Rovinskému, že tiež zaujal tento postoj. A musím len jednu vec povedať, nie je chybou 
nás, ktorí tu sedíme rok a osem mesiacov, že športová infraštruktúra v tomto meste je 
zdecimovaná. To, to sú desiatky rokov kto, kedy sa zanedbávala a tieto osobitné zretele 
sú, bohužiaľ, látanie a plátanie, ale musíme to urobiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Plný súhlas. Ďakujem pekne. Diskusia je uzavretá. Robíme to pre 

deti. Tieto naše zmluvy už sú vypovedateľné. Máme problém s tými starými. Čiže, 
všetko sa dá zmeniť. Nie je nič večné. Nech sa páči. Návrhová komisia, pán Berberich. 
Prosím, prezentujme kolegov. Urobme reštart.  

 
(pozn.: prezentácia) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegyne, 25 hlasov stačí na osobitný zreteľ. Prezentovaných 25. 

Môžeme pokračovať v tom. Technici môžu pozrieť, prosím. Zariadenie pána poslanca 
Karabina, prosím, skontrolujte. Je prezentovaný? To je jeho rozhodnutie. V poriadku. 
Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu.  

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 53 ods. 2 písm. b) bod 4 Štatútu mesta Košice a 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje prenájom telocvične o výmere 1 215 m² nájomcovi Hádzanársky 
školsky klub pri Športovom gymnáziu Košice, Trieda SNP 399/104 ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 30 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem všetkým, ktorí sa vedeli aj zaprieť. Naozaj. veľké 

ďakujem. 
- - - 

 
Bod č. 11 
Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16, Košice 
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p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 11 - Prenájom telocvične v objekte Základná škola 
Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský 
športový klub Bernolákova 16, Košice. Otváram diskusiu. Keď sa do diskusie nikto 
nehlási, okrem pána poslanca Djordjeviča. Nech sa páči. Máte slovo.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja som chcel vysvetliť, čo som povedal. To je klub, ktorý patrí 

pod základnú školu. To je celé.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja chcem do istoty sa opýtať to isté, čo pán kolega Vrchota, či aj pri 

tomto bode je istota, že nikto napr. teraz ruku radšej nedvihne, pre istotu. Dajte ruku 
hore, kto nebude hlasovať za. Hneď na začiatku sa prihlási, dobre. Toto je dobrá 
dohoda. A tak isto vás chcem upozorniť hneď na to, že tuná niekto vyskočí na mňa, že 
čo ja hľadám jedného alebo dvoch vinníkov. Vy ste pred chvíľou skoro zlynčovali pána 
kolegu Karabina ako jedného vinníka za tých šestnástich, čo tu nie sú. Takže fakt to 
zrkadlo už majte normálne. To nie že dvojitý meter, toto tu. To je šestitý meter. Ako my 
teraz tu chudáci, dvadsiati piati, nedaj bože, niekto chce investovať do iného tieto 
peniaze, čo teraz dávame do športu, na sociálne veci napr., ale musí zahlasovať za 
kolegov napr. šéfa športu, ktorý tu nie je. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Potrebuješ sa vadiť Miro? Naozaj. Laco, Laco 

tu sedel včera do konca a ten pán, ktorý na to poukázal, kde bol. Kde bol? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Chlapci. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Predpoludním išiel preč. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Deti moje. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Potom sa večer vrátil v tričku s igelitkou v ruke usmiaty. Tak sa 

nebavme o tom, že kto kedy tu je alebo nie je. Prestaňme do seba kopať. Poďme 
odhlasovať tieto veci.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prosím, všetci sa uvoľníme. Ďakujem. Nech sa páči. 

Diskusia je uzavretá. Pán poslanec máte slovo ako návrhová komisia. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Pokračujeme ďalej. Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo Košice v súlade s § 53 
ods. 2 písm. b) bod 4 Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom 
telocvične o výmere 1 215 m², ktorá sa nachádza v objekte Základnej školy 
Bernolákova 16 v Košiciach, stavba súpisné číslo 2368 na parc. č. 2630/4 katastrálne 
územie Terasa, obec Košice - Západ, okres Košice II, evidované Okresným úradom 
katastrálnym odborom v Košiciach na LV číslo 12576, nájomcovi Školský športový 
klub Bernolákovo 16, Košice Bernolákova 424/16 Košice: po a) priamym nájmom, po 
b) za ročné nájomné 212,50 Eur a prevádzkové náklady, po c) na dobu neurčitú v 
rozsahu 8,5 hodiny týždenne podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku za 
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účelom organizácie tréningového procesu a zápasov klubu ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty 
zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo športové aktivity detí a 
mládeže, čím sa podporuje ich harmonický vývin a vedie k ich aktívnemu využívaniu 
voľného času za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu priestorov na 
vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.“ Všetko. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nabudúce stačí povedať podľa predloženého 

návrhu.  
 
p. Ihnát, člen návrhovej komisie: OK. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 31 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 12 
Prenájom telocvične a korčuliarsky ovál na objekte Základnej školy Bukovecká 17, 
Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Občianske združenie Cookie 
skating club Košice, Šafárikova trieda 21, Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 12 - Prenájom telocvične a korčuliarsky ovál v 

objekte Základnej školy Bukovecká 17, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre nájomcu Občianske združenie Cookie skating club Košice, Šafárikova trieda 21, 
Košice. Otváram rozpravu. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu. Ďakujem a poprosím 
návrhovú komisiu v skrátenom režime. 

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

zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom korčuliarskeho oválu a 
telocvične o výmere 288 m² nachádzajúcich sa v objekte Základnej školy Bukovecká 17 
nájomcovi Občianske združenie Cookie skating club Košice, Šafárikova trieda 21 ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.   
 
Hlasovanie č. 32 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 13 
Prenájom telocvične v objekte ZŠ Polianska 1, Košice z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre nájomcu Dynamo Podhradová, Slavkovská 20, Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pod bodom číslo 13 - Prenájom telocvične 

v objekte ZŠ Polianska 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 
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Dynamo Podhradová, Slavkovská 20, Košice. Otváram rozpravu. Ďakujem pekne. 
Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košiciach v súlade s 

§ 53 ods. 2 písm. b) bod 4 Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom 
telocvične vo výmere 266 m², ktorá sa nachádza v objekte Základnej školy Polianska 1 
v Košiciach nájomcovi Dynamo Podhradová, Slavkovská 20, Košice ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 33 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 14 
Prenájom atletickej dráhy v objekte ZŠ Trebišovská 10 a telocvične na ZŠ Drábova 3 
v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., 
Dúhová 26, Košice  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 14 otváram bod Prenájom atletickej dráhy v 

objekte Základnej školy Trebišovská 10 a telocvične na Základnej škole Drábova 3 v 
Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice a 
občianske združenie Dúhová 26. Košice. Otváram rozpravu o tomto bode. Ak sa nik 
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 
uznesenie. 

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

súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje nájomcovi Atletika Košice, 
občianske združenie, Dúhová 26 prenájom atletickej dráhy a prenájom telocvične 
výmere 292,33 m² ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 34 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 15 
Prenájom pozemku v k .ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Husárskej ulici 
v Košiciach za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 15, otváram bod Prenájom pozemku v katastrálnom 

území Terasa za účelom výstavby chodníka na Husárskej ulici v Košiciach za 1 €/rok 
z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  
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p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom pozemku registra C KN číslo 2088 o 
výmere 419 m² vedeného na LV číslo 12576, katastrálne územie Terasa ako zastavaná 
plocha a nádvoria. Doba nájmu neurčitá a cena za prenájom 1 Eur za celý rok. To je 
predmet nájmu. Účel nájmu - realizácia stavby výstavba chodníka na Husárskej ulici v 
Košiciach pre Mestskú časť Košice - Západ, Trieda SNP 39. IČO: 00690970 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizácia stavby: „Výstavba chodníka na 
Husárskej ulici v Košiciach“ z vlastných finančných prostriedkov. Stavba bude mať 
verejný charakter a bude slúžiť potrebám obyvateľov mesta.“ Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 35 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta Návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 16 
Prenájom pozemku v k. ú. Stredné mesto na dobu určitú pre Rímskokatolícku cirkev, 
farnosť sv. Alžbety Uhorskej za cenu 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 16 otváram bod – prenájom pozemku v katastrálnom 

území Stredné mesto na dobu určitú pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť svätej Alžbety 
Uhorskej za cenu jedno euro ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram 
k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Nebudem hlasovať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Dôvod je ten ... 
 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Pán poslanec, nie sme v bode plot, sme v bode. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Jaaj. Beriem, beriem späť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Farnosť svätej Alžbety Uhorskej. Jedná sa o arkády, ktoré sú 

v majetku mesta. Urbanová veža je v majetku rímskokatolíckej cirkvi. Ide o to, že 
máme možnosť ísť do projektu. Ten projekt je podaný a súrne od nás potrebujú 
dokument, aby sme sa dostali do súťaže. Pani námestníčka, asi všetko, však?  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ja by som len doplnila, že tam je projekt 

cezhraničnej spolupráce Občianske združenie Perly gotickej cesty a Rímskokatolícka 
cirkev vysúťažili. Vidíte, že sa opravuje tá Urbanová veža a bola by veľká škoda, keby 
sa tie arkády naokolo neopravili a ostali by škaredé. Tak vás poprosím, keby ste mohli 
toto podporiť. Už chýbajú im, už len tento doklad k tomu, aby mohli sa uchádzať o... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Aby neboli vylúčení.  
 



93 

 

p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: ...aby neboli vylúčení z výzvy. Áno. Ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Desať sekundový apel, pán 

primátor na vás, keďže máme tu aj z mestskej polície. Naozaj, pán Suchý mi potvrdí. Je 
tento priestor je v nočných hodinách verejným záchodom, čiže naozaj si ctíme 
a opatrujme tieto miesta, lebo je to jedno z najvýznamnejších miest v meste Košice a 
jednoducho musíme takýmto vandalským priestupkom zamedziť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno. Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ja súhlasím s pani námestníčkou, budem hlasovať za. Len chcem 

vysloviť, nie že obavu, ale verím tomu, že to bude naozaj na tých sedem rokov a po tých 
siedmich rokoch sa nestane niečo, kvôli čomu by sme sa museli tohto zbavovať, čiže 
aby to ostalo v Košiciach. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Preto to dáme do nájmu, tým pádom máme nad tým plnú 

kontrolu. Pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Už ste mi v podstate odpovedal na moju otázku. 

Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu. Pán poslanec Berberich. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemku registra C KN 
parc. č. 3/2 v katastrálnom území Stredné mesto vo výmere 118 m² pre Rímskokatolícku 
cirkev, farnosť svätej Alžbety Uhorskej so sídlom Hlavná 26 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 36 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 17  
Prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach v okolí chrámu na ulici Československej armády 
22 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 17 otváram bod Prenájom pozemku v katastrálnom 

území Huštáky z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pravoslávnu cirkevnú obec 
v Košiciach v okolí chrámu na ulici Československej armády 22. Otváram k tomuto 
bodu rozpravu. Pán poslanec Grega. 

 
p. Grega, poslanec MZ: Som veľmi rád, že to, čo sa nepodarilo mne a môjmu predchodcovi, 
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tak sa teraz podarilo, že si to ľudia tam môžu užívať a teda bol by som veľmi nerád 
a myslím si, že ľudia by nás, minimálne, čo sme tu za Staré mesto ukameňovali, keby 
sme zase dopustili, aby sa to nebodaj znova ohradilo. Takže ja budem proti a poprosím 
aj kolegov.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Na jednej strane za pochvalu. Pochvala patrí asi 

desiatim ľuďom, poslancom, mnohým, ktorí urobili, aby bolo dobre a procedurálny 
návrh má pán poslanec Špak, ktorý chce urobiť čo? 

 
p. Špak, poslanec MZ: Podľa všetkého čítam osobitý zreteľ a keďže, dobre čítam, však. 

A keďže už tu máme dvoch, ktorí nebudú, tak nechcem potrestať kvôli tým šestnástim, 
čo tu nie sú možnosť tohto žiadateľa na prenájom a tým pádom navrhujem prerušenie 
tohto bodu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: V poriadku. Nech sa páči, hlasujeme o prerušení bodu číslo 17. 

Do najbližšieho alebo, pardon. Stop. Zastaviť. Do? Termín. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Tak určíme termín. Súri im to? Kto má informáciu o tom?  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tak chceli by tam robiť výsadbu, čiže...  
 
p. Špak, poslanec MZ: Do 90 dní. Tak to je 60. Dobre, do najbližšieho rokovania.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do najbližšieho. Nech sa páči. Procedurálny 

návrh hlasujeme teraz. 
 
Hlasovanie č. 37 -  za: 18, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: O tomto bode budeme rokovať na najbližšom mestskom 

zastupiteľstve.  
- - - 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program XVII. mimoriadneho 
zasadnutia MZ sa vyčerpal a vyhlásil mestské zastupiteľstvo za ukončené.  

Poďakoval sa poslankyniam a poslancom, že vydržali 2 dni rokovať v ťažkej atmosfére. 
Všetkým prítomným v zasadačke zaželal všetko dobré a poprial každému pekné prázdniny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 02.09.2020 
Blanka Lukáčová, Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
p. Jaroslav Dvorský ...................................................................... Podpísal dňa: 02.10.2020 
 
 
Mgr. Jozef Andrejčák ................................................................... Podpísal dňa: 01.10.2020 
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