
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

z pokračovania IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 3. októbra 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín 

 

Pokračovanie rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor 

mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček, vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 

 

Úvod rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: Zo dňa 19. 9. 2019 pokračujeme v IX. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. V úvode mi dovoľte ospravedlniť zo 

zasadnutia mestského zastupiteľstva pánov poslancov Henricha Burdigu, Vladislava 

Stanka, Igora Petrovčika a pána poslanca Jána Jakubova. Vážení páni poslanci, chcel by 

som vás poprosiť, aby sme skúsili naše rokovanie viesť tak, aby sme ho ukončili do 15. 

hodiny, nakoľko po 15. hodine aj námestníci, aj pán riaditeľ a ja máme každý iný 

program, ktorý už nebolo možné zmeniť a bolo by teda naozaj vhodné, keby sa nám 

podarilo do 15. hodiny ukončiť celý proces rokovania mestského zastupiteľstva. 

Ospravedlňujem sa, že meškáme. Zastavila ma jedna občianka, ktorá riešila svoj 

sociálny problém. Prosím prezentujme sa. Konštatujem, že bolo prezentovaných 34 

poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda 

uznášaniaschopní. Program zasadnutia ste dostali v pozvánke. 

- - - 

 

Návrhová komisia  

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo 

vyhradenom v 2. rade. Návrhovou komisiou je pán poslanec Berberich, pán poslanec 

Karaffa a poslanec Schwarcz. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k 

jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po 

ústnej informácii prítomných poslancov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

pokračujeme teda v zasadnutí mestského zastupiteľstva podľa schváleného programu 

prerokovaním materiálu pod bodom č. 12.  

- - - 

 

Overovatelia zápisnice: JUDr. Martin Balčík a Ing. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP 

- - - 

 

Bod č. 12  

Návrh zmien VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 12 predkladám Návrh zmien Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice číslo 70 o dani za užívanie verejného priestranstva, 

nech sa páči otváram rozpravu. Nech sa páči p. poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne p. primátor. Takže aj pri tomto bode, čo sa týka 

tohto týka VZN a bude to platiť pre všetky. Bude jedna všeobecná otázka, potom sa 
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budem samozrejme venovať aj konkrétnemu VZN, by som chcel vedieť, čo pre vás 

znamená VZN. Poviem prečo sa pýtam. V tomto VZN hovoríme o predvolebnej 

kampani, o zdanení, pri zbere podpisov hovoríme o umiestňovaní prenosných 

informačných zariadení, vrátane motorových vozidiel, takže by som sa chcel len vrátiť 

k tomu, keď ste bol krajský, pardon mestský poslanec v r. 2018, čiže uplynulé leto, keď 

ste zbieral podpisy pod svoju kandidatúru, mali ste stolčeky a preukázateľne ste 

potvrdenia na zaberanie verejného priestranstva vy, ani váš tím nikdy nemal. Takisto 

počas maratónu mieru bolo umiestnené vaše motorové vozidlo pred budovou KSK 

a muselo sa to riešiť ako sa muselo riešiť. Preto mám nasledujúce otázky: akú máte vy 

osobne úctu ku VZN všeobecne? Zaberali ste verejné priestranstvá bez papierov? Boli 

vaše panely na všetkých smetných košoch a plotoch v r. 2017, keď ste bol poslancom 

mesta a kandidoval ste do KSK? Nabádali ste od r. 2016 Košičanov, aby nedodržiavali 

VZN o parkovaní? Ďakujem nemám ďalšie otázky. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči p. poslanec Gibóda, námestník má faktickú. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja mám jednu otázku na 

predrečníka, či aj jeho banery boli rozmiestnené po mestskej časti na plotoch a 

smetných košoch a či jeho auto tiež podľa neho parkovalo v rozpore s VZN o zameraní 

verejného priestranstva s jeho podobizňou, keď parkovalo po Košiciach? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, nech sa páči, p. poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ja mám procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, lebo keď zase 

sa tu máme naťahovať, tak myslím si, že to nikam nevedie a máme tu dôležitejšie body. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, dávam hlasovať o procedurálny návrh p. 

poslanca Karafu.  

 

Hlasovanie č. 56 - za: 26, proti: 2, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Nech sa páči, v rozprave 

ešte dokončí p. poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, tak odpoviem p. námestníkovi, že v čase, keď 

moje motorové vozidlo, moje motorové, keď to vozidlo údajne sa nachádzalo v meste, 

tak nemohlo odporovať VZN, ktoré schvaľujeme dnes. Nikdy som nedával svoju 

podobizeň na smetné koše, lebo ako poslanec Starého Mesta som dodržiaval VZN, ktoré 

máme a máme tam zakázané dávať banery a kadejaké podobizne. A či boli moje na 

nejakých plotoch – boli so súhlasom zástupcov vlastníkov a inšpiroval som sa, prosím 

pekne, týmto tu v r. 2017. Hej? Takže toto tu bolo na smetných košoch a vy nám dneska 

predkladáte VZN. Nemám nič už ďalej. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nakoľko sa do diskusie nikto nehlási, ukončujem 

rozpravu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice číslo 70 o dani za užívanie verejného priestranstva podľa 
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predloženého návrhu, ktoré nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej 

tabuli mesta.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 57 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na zmenu VZN bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 13 

Návrh zmien VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01. 01. 2020 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pod bodom č. 13 predkladám materiál Návrh 

zmien VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 1. 1. 2020. Nech 

sa páči, k materiálu otváram rozpravu. Nech sa páči p. poslanec Blanár. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, p. primátor. Samotným návrhom zmien, ktoré sú 

predkladané nemám problém, skôr by som chcel poukázať na to, že samotné VZN z 

roku 2008 a okrem toho, že 2x bolo novelizované, zvyšovaná cena, nejaké zásadnejšie 

zmeny neboli. Ja osobne by som chcel poukázať na jeden bod, ktorý z môjho pohľadu 

nie je úplne v poriadku a možno tu je priestor na to, aby mesto prichádzalo o finančné 

príjmy. Čiže v § 7 hovoríme o oslobodení od tejto dane, bod d), čiže prečítam pôvodné 

znenie: „osoba oslobodená od dane je osoba dlhodobo ubytovaná v zariadení, v ktorom 

sa odplatne prechodne ubytuje na dobu dlhšiu ako jeden mesiac“. Mám za to, že určití 

hotelieri alebo majitelia takýchto zariadení to si vysvetľujú aj tak, že jednoducho, ak tu 

býva niekto viac ako 30 dní, alebo viac ako mesiac, tak daná osoba neplatí nič ani od 

prvého dňa. To znamená, mám pozmeňujúci návrh a rád by som tento bod vymenil za 

bod prečítam: „osoba dlho ubytovaná v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne 

ubytuje na dobu dlhšiu ako 30 dní za obdobie začínajúce prvým dňom po uplynutí doby 

30 dní nepretržite po sebe idúcich dní ubytovania. Takže predkladám tento návrh, je to 

jediný bod, ktorý by som v danom VZN momentálne riešil s tým, že samotné VZN je 

naozaj staršieho dáta, viacero bodov by možno z môjho pohľadu bolo treba 

aktualizovať. Ale rád by som bol, aby celé VZN prešlo komisiami nanovo, aby sme sa 

ako poslanci mohli k nemu vyjadriť – či daná suma, prípadne počet dní je to v súlade 

a tak už to predstavujem, čiže bol by som rád, ak by sme v dohľadnej dobe, možno 

kvartál možno polrok, mali tuná na zastupiteľstve toto VZN s predloženou aktualizáciou 

a aby to vlastne sa vyjadrili poslanci v komisiách k danému VZN. Takže zatiaľ toľko, 

predkladám pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, p. poslanec. Dôvodom predloženia tohto 

materiálu sú skutočnosti, ktoré vyplynuli zo samotnej praxi, ide nám o precizovanie 

tohto VZN a aj ten váš návrh je o tom, aby sme boli precíznejší, čiže ďakujem pekne. 

Verím, že poslanci prijmú tento váš doplňujúci pozmeňujúci návrh. Nech sa páči, p. 

poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň kolegyne, kolegovia, p. primátor. Má to hlavu a pätu ten 

návrh, ja by som poprosil o vyjadrenie možno z dotyčného referátu, či je to aj právne 

v poriadku, aby som ho mohol podporiť. 
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p. Polaček, primátor mesta: Dotyčný referát toto uznesenie spracoval, pomohol p. Blanárovi, 

je v poriadku, nech sa páči, môžeme pokračovať. Ak sa do diskusie nikto nehlási, 

ukončujem rozpravu v tomto bode, nech sa páči návrhová komisia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, takže obdržali sme 

jeden pozmeňujúci návrh k predloženému uzneseniu a ten znie: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov v paragrafe 7 písm. d) navrhuje túto 

zmenu: „osoba dlhodobo ubytovaná v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne 

ubytuje na dobu dlhšiu ako 30 dní za obdobie začínajúce prvým dňom po uplynutí doby 

30 nepretržite po sebe idúcich dní ubytovania“.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vážené poslankyne a poslanci, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 58 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia, 

pokračujte. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v 

znení neskorších predpisov schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Košice číslo 104 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 1. 1. 2020 so schválenou 

zmenou podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 59 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na VZN bol prijatý. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 14   

Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 14 predkladám materiál Návrh VZN mesta 

Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. 1. 2020. Dámy a páni, o 

tomto poplatku sme diskutovali niekoľko mesiacov. Prvýkrát tento materiál na základe 

aj poslaneckého návrhu pána poslanca Lörinca v minulosti sme sa rozhodli otvoriť, 

prešiel niekoľkokrát poradou primátora, mestskou radou, zároveň aj Radou starostov. 

Ten proces sa začal niekedy vo februári, kedy sme nielen že naštudovali legislatívu, ale 

hľadali správne riešenia a správne cenové relácie, aby sme dokázali reflektovať na to, v 

akom meste Košice v budúcnosti bude budúci rozvoj developing pokračovať. V šiestom 

mesiaci sme prijali uznesenie, ktorým sme sa rozhodli definitívne v tomto materiáli 

pokračovať, kde sme vám uviedli dôvody, cenové relácie a poslanci, ak sa nemýlim 

všetci prítomní v danom čase, alebo možno sa mýlim teraz, nie som si istý, hlasovali za 

to, aby sme tento materiál dopracovali a pripravili na dnešné rokovanie s tým, aby bol 

vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Pri diskusiách som narazil na niektoré vaše 

otázky, tak dovoľte, aby som zo zákona odcitoval niektoré veci, ktoré by mohli trošku 

pochybnosti alebo obavy vaše rozplynúť. V zákone 447 z roku 2015, ktorý je zákonom 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa okrem 
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iného píše, že „predmetom poplatku za rozvoj nie je sociálne bývanie, zdravotnícke 

zariadenia, zariadenia slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, stredné 

vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelávanie, slúžiace na zariadenia 

sociálnych služieb, slúžiace na športové účely a zariadenia alebo stavby, ktoré sú 

významné investície podľa osobitných predpisov“. To znamená, tento poplatok sa 

netýka úplne každého. Zároveň sa tento poplatok podľa § 8, ktorý hovorí o výpočte 

poplatku za rozvoj, netýka všetkých tých, ktorých súčin základu poplatku podľa § 6 je 

automaticky znížený o 60 m². To znamená každý poplatok je najprv, alebo každá 

výmera, za ktorú sa poplatok určuje, je výmerou, ktorá je nad 60 m². Teda ak tu bola 

polemika o tom, že pri výstavbe nejakých bungalovov, rodinných domov, by sme 

dosiahli vo veľkej miere fyzické osoby, tak tento paragraf 8 sa hovorí o tom, že prvých 

60 m² je vždy oslobodených od tohto poplatku. Samozrejme je tu viac vecí, ktoré sa 

dajú ešte z tohto zákona vytiahnuť. Možno ešte § 11 zákona, ktorý hovorí, že použitie 

výnosu v odseku 1 - výnos poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce, pričom v 

Bratislave a Košiciach prerozdelenie výnosu z poplatku za rozvoj medzi mesto a 

mestské časti určí Štatút mesta, teda nie všeobecne záväzné nariadenia. Správa poplatku 

za rozvoj, t. j. § 12 ods. 1 – správu poplatku za rozvoj vykonáva obec. V Bratislave 

mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila. Pričom na účely tohto zákona má 

mestská časť postavenie obce. Správu poplatku za rozvoj vykonajú v Košiciach mestské 

časti a tak ako ustanoví Štatút mesta. Pričom v takomto prípade bude mať na účely tohto 

zákona mestská časť postavenie obce. To znamená, my dnes všeobecne záväzným 

nariadením zakladáme poplatky ako také, alebo daň, keď to tak môžeme nazvať, 

poplatok za rozvoj s tým, že dnes nevieme úplne odhadnúť o aký prínos príjem pre 

mesto Košice nás v roku 2020 čaká. S tým, že tento príjem podľa príslušných 

ustanovení zákona sa rozdeľuje až v nasledujúcom roku, čiže až v roku 2021, príjem z 

roku 2020, kedy toto VZN začne platiť, budeme rozdeľovať. Prvé odhady, ktoré sme si 

nechali spracovať najmä oddelením územného plánovania a podľa informácii, ktorá 

mám stavebných úradov – odhad pre mesto Košice v roku 2020 sa pohybuje na úrovni 

medzi 500 tisíc až 800, možno milióna Eur, ale skôr je to ten pesimistický odhad do 500 

- 600 tisíc Eur. Pri samotnom rozdeľovaní, o ktorom bola tiež dlhá polemika, akým 

spôsobom by sa mali rozdeliť samotný výnos medzi mestské časti, treba mať na zreteli 

najmä to, že nie všetky mestské časti v Košiciach sú stvorené alebo je v nich možné v 

budúcnosti developovať. Jednoducho každá mestská časť má buď svoje obmedzenia 

alebo sú mestské časti, ktoré majú územia stvorené na ďalší rozvoj. Preto vždy treba 

mať na pamäti aj solidaritu k mestským častiam a zvážiť keď budeme rozhodovať 

o tom, akými percentami sa rozdelí to investovanie v rámci mestských častí a výberu 

poplatkov na pamäti, že jednoducho nemôžme všetky peniaze pustiť len do jednej 

mestskej časti. Pretože do tejto mestskej časti sa jednoducho ľudia musia aj nejakým 

spôsobom dostať a dopraviť. A samozrejme treba mať na pamäti aj to, že tento výber 

bol napríklad v Bratislave je veľmi zneužívaný v malých mestských častiach tým, že 

developeri svoj stavby sa snažia preukazovať ako významné investície a mnohokrát 

nezmyselne tlačia na starostov, aby tento poplatok im zrušili. Čo ja považujem za, v 

Bratislave tak isto považujú, považujú za nie úplne štandardné. Preto má zmysel, ak 

mesto Košice vyberá a jednoducho nikomu výnimky dávať nebude. Nech sa páči, 

k tomuto materiálu otváram rozpravu. S procedurálnym návrhom, nech sa páči, p. 

poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, som rád za slová, ktoré tu padli pán 

primátor, škoda že to nebolo v dôvodovej správe, ale je to všetko v zákone 447, takže je 

to v poriadku. Ale aj tak môj procedurálny návrh je prerušiť rokovanie k tomuto bodu 
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a pokračovať na ďalšom zastupiteľstve, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je to procedurálny návrh, prosím hlasujte, nie je 

priestor na to, aby som vysvetlil dôvody, prečo musíme to riešiť dnes. 

 

Hlasovanie č. 60 - za: 13, proti: 7, zdržali sa: 14 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh nebol prijatý. V rozprave pokračujeme aj 

v tomto bode. Nech sa páči, nasleduje p. poslanec Djordjevič. Pripraví sa p. poslanec 

Karabin, p. poslanec Lesňák. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, najprv zopár poznámok, vlastne 

dve poznámky najdôležitejšie od stavebníkov, ktorí predpokladajú, že pôjdu ceny bytov 

hore. Nemusí sa tak udiať, ale stojí to za spomenutie, môže to jednoducho vytvoriť 

realitnú špirálu smerom nahor. OK, počítame s tým, je to jedno z možných rizík. 

Vyvolané investície sa nerušia, čiže stavebníci to berú tak, že budú 2x finančne 

zaťažení. Čo je pre mňa podstatnejšie je to, že VZN, samozrejme ako ste povedali, 

nemôže riešiť, aký podiel budú mať mestské časti. Ale ja sa pýtam, že prečo nie je 

v jeden deň, ako navrhoval teraz pán Strojný, riešený aj Štatút mesta? Lebo momentálne 

sú mestské časti prosiacimi vazalmi o to koľko peňazí dostanú a tým, že sa to dneska 

odsúhlasí, opäť nebudú mať nič v hrsti. Ja navrhujem vám, pán primátor, ako 

predkladateľovi, stiahnuť VZN a predložiť ho v decembri, súčasne so Štatútom v meste 

Košice, ktorý určí koľko percent mestské časti dostanú. A keďže naposledy, keď som 

predkladal pri VZN zmeny priamo na zastupiteľstve ohľadom parkovania, som bol 

väčšinou poslancov kritizovaný, že som priamo na MZ priniesol zmeny. Dnes som svoj 

vlastný návrh VZN nepripravil, nepredkladám, lebo je potrebné, ako p. Lipták rád 

hovorí, aby prešiel odbornými komisiami. Čiže akýmkoľvek legislatívnym procesom. 

Čiže akékoľvek zmeny budú prezentované, sú robené narýchlo, účelovo, dajme tomu, a 

vy zvážte či je potrebné dnes prijať tento, pardon prijať, z vašej strany predložiť a trvať 

na predložení tohto návrhu, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, p. poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Dobrý deň prajem všetkým. Ja, čo sa týka poplatku, tiež som čakal, 

že bude otvorený aj Štatút mesta Košice, že budeme riešiť aj konečne zvyšovanie daní, 

ktoré viac ako 10 rokov nebolo žiadne. Čo sa týka poplatku, tento poplatok som 

navrhoval na Rade starostov pred viac ako dvoma rokmi. Nebola vôľa starostov - 

kolegov, aby sme tento poplatok posunuli ďalej. Dnes nemám problém hlasovať teraz, 

aj v decembri za maximálnych 35,- Eur. Ale pokiaľ dnes mám hlasovať za tento 

poplatok, tak poprosím, p. primátor, do decembra tohto roku predložiť aj štatút, ktorý by 

hovoril koľko percent dostanú mestské časti. Aby to bolo minimálne ako v Bratislave, 

že 66 percent príjmu z tohto poplatku majú mestskej časti a 33 mesto. Obávam sa však, 

že ak dnes schválime 68:32 a tam sú lepšie financované MČ, ako v Košiciach, 

podstatne, hovorím, ale ak to dnes schválime, hrozí tu to, že v ďalšom roku tieto 

peniaze neuvidia mestské časti, ale len mesto Košice.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, p. poslanec Rovinský, faktická. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, moja poznámka, na predrečníka, 

koľkokrát sa ozýval s tým, že chce, aby kompetencie prešli na mestskú časť, aby stále 
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viacej práce mali tie mestské časti. Lebo ja si myslím, že otázka tu zneje tak, že kedy sa 

začnú hlásiť mestské časti o kompetencie, že chceme viacej práce, zatiaľ sa hlásia len – 

chceme viacej peňazí. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem, ja by som len, dobrý deň, krátko zareagoval na 

predrečníka, behom Rady starostov starostovia adresujú tieto požiadavky a hlásia sa o 

viac kompetencii, čiže nie je to celkom takto. A viacerí vnímame nedostatok toho, že 

momentálne sme neotvorili ani štatút, ani sa nebavíme o tom, aký bude ten pomer, tak 

by som si dovolil formulovať uznesenie, ktoré hovorí, že Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach žiada primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka po a) aby s Radou 

starostov opätovne prerokoval návrh Rady starostov na prerozdelenie finančných 

prostriedkov získaných z miestneho poplatku za rozvoj v pomere 30 ku 70 v prospech 

mestských častí mesta Košice. A po b), aby sa do tohto rokovania nasledovne predložil 

ako návrh mestskému zastupiteľstvu na zapracovanie do Štatútu mesta Košice. To 

znamená, aby som to vysvetlil ľudskou rečou - na Rade starostov už táto diskusia bola, 

ak si dobre pamätám a nemýlim sa, a zhodli sme sa že 30/70 pomer v prospech 

mestských častí by bol fajn. Lebo 70 percent z investície alebo z poplatku by išlo do tej 

mestskej časti, kde by sa vedeli riešiť priamo problémy spojené s investíciou a zároveň 

30 % z každej investície by získalo mesto, aby vedelo riešiť širšie vzťahy, lebo je 

potrebné to riešiť samozrejme. Zároveň tento návrh nehovorí o tom, že tento pomer 

musí byť takto, ak sa Rada starostov dohodne s primátorom inak, tak primátor už to 

záväzne predloží na štatút. Čiže nezaväzuje toto uznesenie k ničomu, zaväzuje len k 

jednaniu s Radou starostov. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, to uznesenie je poriadku, však aj tá debata na 

mestskej rade prebieha, vstupuje do toho mnoho elementov, hlavne my potrebujeme 

vydať signál aj developerom, že sa majú na to od januára pripraviť, aby si aj svoje 

rozpočty prípadne riešili. A preto nie je naozaj vhodné vyčkávať a zákon nám jasne 

hovorí, že to v štatúte máme vyriešiť. To ako výsledné uznesenie smerom k štatútu 

pôjde, áno, je vec konsenzu v rámci samotnej Rady starostov, mestskej rady a podobne. 

Čiže, áno, tá diskusia je potrebná. Dokonca máme aj v Bratislave pracovnú skupinu, 

ktorá začína teraz v piatok, kde riešime práve širšie vzťahy, nielen k tomuto zákonu, ale 

aj k ďalším veciam, ktoré sa týkajú mestských častí, aby sme dokázali odborne sa 

pripraviť na tú širokú diskusiu, ktorá bude súvisieť, či už s kompetenciami,  štatútom a 

pod. Čiže táto téma neleží na stole, máme vyrobenú spoločnú pracovnú skupinu s 

mestom Bratislava. Nech sa páči, faktická, p. námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, na predrečníka 

p. poslanca Lörinca. Kolegovia, tu sedíme poslanci mesta Košice, ja súhlasím, resp. 

viem sa stotožniť s návrhom, ktorý dal p. poslanec Lörinc, len by som chcel poprosiť, 

aby v tom uznesení zvážil nedávať tam presné rozdelenie 70/30. Myslím si, že mesto 

Košice a teraz zastupiteľstvo by tým automaticky vyslalo signál Rade starostov, aký je 

názor a nemyslím si, že je všeobecný názor, že toto by malo byť to rozdelenie. Myslím 

si, že to malo byť ešte na diskusiu medzi primátorom a starostami a následne by sme sa 

o tom mali až rozprávať. Čiže okrem toho rozdelenia s tým súhlasím. Ďakujem veľmi 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja myslím, že je to aj diskusia nielen medzi primátorom a 
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starostami, ale medzi odbornými útvarmi, ktoré majú to odborne zdôvodniť akoby to 

malo presne byť. Nech sa páči, p. poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobré ráno, p. primátor, kolegovia, kolegyne. Chcela by 

som povedať, a myslím si, že všetci starostovia vieme, že mestské časti sú dlhodobo 

podfinancované, podkapitalizované a v skutočnosti nejaký dobrý a reálny rozvoj ani 

nemôžu robiť. Starostovia majú mnohokrát hlavu v smútku a ledva postavia bežný 

rozpočet. Čiže poplatok za rozvoj ja osobne vítam, ak by podstatná časť týchto peňazí 

naozaj pristala na účtoch mestských častí. Pretože developeri stávajú, stávajú, stávajú aj 

v sídliskách a zaberajú posledný kúsok či zelene alebo priestranstva. Samozrejme tam, 

kde im to ešte legislatíva – územný plán dovolí, tým pádom mnohokrát vidíme aj ten 

boj obyvateľov pôvodných, kedy sa im znižuje kvalita bývania, následne tlak na 

dopravu, infraštruktúru, parkovacie plochy. Aj keď developer splní zo zákona množstvo 

vystavaných parkovacích plôch, ak to prepočítame, že v každej domácnosti potom 

pribudnú 2 - 3 vozidlá, čiže zaberajú sa opäť miesta pôvodných obyvateľov. 

Nehovorím, že vznikajú požiadavky novousadlíkov, ktorí tam prídu bývať, že chcú 

ďalšie a ďalšie, nejaké či už ihriská športoviská. Ja som včera prepočítavala 50 bytov, 

keď developer stavia, máme aj z mestskej časti Nad jazerom momentálne sa stavia, čiže 

50 bytov. Ak je tam súčet podlahovej plochy 3 600 cca 400 m
2
, čiže do rozpočtu mesta 

alebo obce by prišlo 120 tisíc Eur. Čiže ja toto podporím, ale samozrejme je určite na 

veľmi vážnu diskusiu to pomerné rozloženie, či z hľadiska budúcnosti bude minimálne 

za fifty fifty, aby 50 percent išlo do rozpočtu mesta a mestskej časti. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, p. poslankyňa. Nech sa páči procedurálny návrh 

p. poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja by som vás chcel poprosiť, pán primátor, aby poslanci 

dodržiavali zasadací poriadok, lebo mi to pripadá, že tam politikárčia. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vďaka, p. poslanec, i napriek tomu, že procedurálny návrh 

celkom neviem, ale ako – má pravdu, prosím, dodržujme zasadací poriadok, udržujme 

poriadok, kľud, aby sa mohli všetci poslanci sústrediť na svoju prácu. Nech sa páči, p. 

poslanec Lesňák, nasleduje p. poslanec Grega. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Takže, príjemné dobré ráno. K tomuto bodu by som chcel povedať 

pár nasledujúcich poznámok. Po prvé: zdá sa mi veľmi nešťastným riešením, že VZN 

ideme urobiť plošne a sa neinšpirujeme Bratislavou, ako tu bolo povedané, ktoré majú 

mestské časti majú vlastné VZN, kde si stanovujú poplatky. Aj pani kolegyňa 

Kovačevičová povedala, že v Košiciach máme mestské časti, ktoré prakticky majú málo 

zelene a budú proti výstavbe. Potom tu máme mestské časti, ktoré by rozvoj privítali. A 

zdá sa mi to trošku pritiahnuté za vlasy, aby sme najprv zase odsúhlasili, že mesto bude 

vyberateľom poplatku za rozvoj, tak ako je to pri dani z nehnuteľnosti. A potom vidíme 

ten dopad na mestské časti bez ohľadu na to, či sú to malé alebo veľké mestské časti. 

Úprimne poviem aj z osobných skúsenosti ako starostu mestskej časti v ostatnom 

volebnom období, že nie je to podľa mňa dobrá cesta a šťastný návrh. A taktiež musím 

povedať, že sa mi nepáčia ani výšky poplatkov. Niektorí kolegovia sa tu oháňajú 

ekonomickou krízou, veľmi radi to zneužívajú. Ja poviem za mňa ako ekonóma – 

ekonomická kríza alebo kríza v rámci ekonomiky je jav normálny. Nie je to nič 

abnormálne, akurát ten dopad na tú ekonomiku je otázny. A teraz ideme prijať nejaký 

poplatok za rozvoj, keď všetci očakávame krízu. A jak sa to tu rozpráva, niektorí 
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kolegovia už od februára vzývajú tento termín, aby už kríza prišla. A prakticky som za 

to, že mesto má iba dva nástroje ako  krízu ovplyvniť. A to je výstavba, kde vie 

regulovať s pomocou UH a druhý je turizmus. A my teraz ideme roztočiť inflačnú 

špirálu. Neviem, či je to šťastné obdobie vzhľadom na to, že chceli by sme, aby aj mesto 

Košice konečne začalo rásť po dvadsiatich rokoch stagnácie a stagnácie počtu 

obyvateľov. A hlavne máme tu veľmi vysoký odliv mladých ľudí. Takže páni a dámy, 

kolegovia, apelujem na vás, či skutočne je toto šťastné obdobie, keď sa chceme pre 

tento krok rozhodnúť. Ja rozumiem tomu, že mesto zháňa peniaze kde sa dá a ako 

ekonóm tomu skutočne rozumiem, ale povieme aj ako ekonóm – dopad: toto nie je bič 

na developerov. V konečnom dôsledku to zaplatia spotrebitelia, mladé rodiny, ktoré 

budú kupovať byty, a tak ďalej, a tak ďalej. Povedali ste tu o sociálnych bytoch niečo 

do 60 m², ale sú to aj mladé rodiny, ktoré si kúpia väčšie byty rozlohou. Ja skutočne 

apelujem na zdravý rozum, aby sme si rozmysleli tento poplatok v tomto momente, keď 

ho chceme aplikovať. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, p. poslanec Rovinský a Špak s faktickou. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Rád by som pripomenul 

predrečníkovi, že postavenie mestských častí v Bratislave a v Košiciach je upravené 

ináč. Čiže nie je to to isté, keď robí Bratislava niečo, nevieme to preniesť do Košíc. 

A ešte jednu poznámku – to sa netýka všetkých bytov, týka sa to len novostavieb. Čiže 

nerozprávajme o tom, ako chudáci mladí občania si kupujú, teda hej, kupujú byt a všetci 

sú postihnutí. Nie je pravda, áno, budú to platiť tí, na ktorých to padne. A tie peniaze 

mesto potrebuje, o tom snáď niet pochýb. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, nech sa páči p. poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Možno sa to lízne troška aj 

predrečníka, ale faktická – ja len doplním, čo povedal kolega poslanec Lesňák. Áno, nie 

je to bič na developerov. A keďže 20 rokov sa s nimi stretávam, tak ako sa stretávam 

s investormi, tak ako sa stretávam s koncovými zákazníkmi a so stavbármi, ktorí to celé 

stavajú – tak vám môžem povedať, že už som začul od niektorých z nich také niečo, že 

úplne jednoduchá vec – dať do faktúry dole riadok „Polačekova daň“ a vybavená vec. 

To len aby ste vedeli. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Ja súhlasím s tým, že tie mestské časti by mali dostať nejaké financie 

z toho. Mrzí ma, že Starého Mesta sa to už zrejme nedotkne. A zase som na druhej 

strane rád, že už tam nebude pokračovať ten stavebný bum, ale to prerozdelenie by malo 

byť tiež podľa mňa možno na tej hranici 50 ku 50, pretože aby sa z toho potom 

kompenzovalo aj tým mestským častiam, v ktorých sa stavalo a nedostali to v minulosti, 

alebo sa tam teda vôbec nestavia. Čiže treba nejakým spôsobom docieliť to, aby sa to 

premietlo do štatútu, aby to bolo súčasťou toho. A čo sa týka, ako sa tu hovorilo, o tých 

kompetenciách, ja zase len pripomeniem to, čo roky hovorím a žiaľ sa to neschválilo. 

Pred 11 rokmi sme boli vlastne dohodnutí na Rade starostov naprieč celému 

politickému spektru, že finančné – teda, že tie kompetencie, prejdú aj na mestské časti. 

Žiaľ, potom to sa nerealizovalo, ale ani zo strany mesta nám nebolo povedané, že koľko 

finančných prostriedkov, ktorá mestská časť berie, teda mesto z toho? To by mala byť 

teda jedna vec. A druhá, čo by úplne všetko vyriešilo je to, ako to funguje v Bratislave, 
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že mestské časti dostávajú 50 percent za daň z príjmov fyzických a právnických osôb 

z nehnuteľností.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickou p. poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len veľmi rýchlo zareagujem, že žiaľ nie 

je to tak úplne, ako pán ex-starosta hovorí, že sa nebude týkať Starého Mesta, lebo len 

bývalé odevné závody je viac, niekoľko stovák bytov a takisto medzi strednou školou 

Jakobyho a Alwinzyho ulicou je plánovaná ďalšia výstavba – tiež okolo 300-400 bytov, 

čiže bude sa využívať každá piaď zeme. Ale to nevadí, to je len na doplnenie, že bude 

sa to vážne týkať každého. Chcem už len jednu poznámku – keď má niekto opačný 

názor, neurážajme sa a to nebolo na p. Gregu, to bolo na predošlých. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, p. poslanec Strojný, nasleduje p. poslanec 

Lipták. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. A chápem predrečníkov, prečo riešia to 

prerozdelenie. Možno dnes to nevyriešime, ale určite to stojí za tú debatu. Mne sa páči 

návrh fifty-fifty, znie to fér. Ale vyjadriť by sa k tomu mali hlavne starostovia, odborné 

referáty a ďalší. Čo sa mi ale nepáči je tá výška toho poplatku, lebo si myslím, že keď to 

proste raz dáme vysoko, už to nižšie nepôjde. V Bratislave majú takúto sumu, majú 35,- 

Eur, v Trnave majú 10. Neviem povedať že či jedno alebo druhé mesto by malo byť pre 

nás nejaké nosné, ale myslím si, že niekde k niečomu by sme sa mali priblížiť a niekde 

stretnúť. Preto predkladám pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu, lebo s poplatkom ako 

takým problém nemám, pozmeňujúci návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Košice v miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. 1. 2020 v § 2 ods. 2 sadzba 

poplatníkov v tabuľke sa v a) časti stavby na bývanie kategória 1, 2 a 3 sa suma 35,- Eur 

nahrádza sumou 25,- Eur. Po b) v časti na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 

pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na administratívu v kategórií 1 sa suma 35,- Eur nahrádza 

sumou 25,- Eur. Po c) v časti priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu kategória 1, 2 a 3 sa suma 35,- Eur nahrádza 

dumou 25,- Eur. A po d) v časti stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so 

zárobkovou činnosťou kategória 1, 2 a 3 sa suma 35,- Eur nahrádza sumou 25,- Eur. 

V e) v časti ostatné stavby kategória 1 – 3 sa 35,- Eur nahrádza sumou 25,- Eur. To bolo 

znenie celého pozmeňujúceho návrhu. Ale v  podstate je to veľmi jednoduché – všetky 

čísla, ktoré sú uvedené v tabuľke a sú 35 sa nahrádzajú sumou 25. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len p. poslanec, teraz sa to bude volať možno 

„Strojného daň“. V Trnave ten poplatok bol, sa zaviedol asi dva roky dozadu, možnože 

viac, ale asi dva, s tým, že p. primátor sa vyjadril, že ho potrebujú zvýšiť, lebo neprináša 

absolútne žiadny efekt. Že aby sme sa takýmto spôsobom na to nefixovali. A druhá vec 

je – spomenuli ste rozdelenie fifty-fifty. Ja si myslím, že tento rozdelenie je určite 

správnejšie, len chcem jednu vec, aby sme si možno tu uvedomili – to nie je keď 

budeme rozprávať pomer 70/30 alebo 50/50, že 50 mestská časť a 50 mesto. Vnímajte 

to, prosím, ako napríklad: 50 percent z tej sumy výberu pre mestskú časť konkrétnu, kde 

sa developerovalo a 50 percent pre ostatné mestské časti, nie pre mesto. Lebo niektorí si 

to tak nejak povedia, že to nie je pre nikoho. Hej? Tých 50 percent ide do ďalších 

mestských častí na to, aby sa dokázali buď do tej mestskej časti dostať od hustej 
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mestskej časti, aby dokázali zachytiť rozvoja prínos infraštruktúry, ktorú tu, do ktorej 

mesto musí jednoducho investovať. Príklad: ak sa bude developovať v mestskej časti 

Krásna, ktorá má naozaj významné postavenie a dokáže pritiahnuť veľa developerov. 

Tak jednoducho do Slaneckej cesty potrebujeme vložiť 20 mil. Čiže naozaj musíme 

veľmi a z rôznych strán diskutovať o tom, aký ten pomer je správny. Pretože do tej 

mestskej časti malej krásnej sa jednoducho treba dostať. A všetci z nej budú chodiť do 

práce pravdepodobne do mesta. S faktickými – nech sa páči, p. poslanec Špak, Strojný 

a p. poslankyňa Slivenská. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. K tomu deleniu peňazí, tak dovolím si aj na vás, aj 

keď faktickú mám na p. poslanca Strojného. Už to tu bolo povedané, že my ideme 

pustiť hráčov na ihrisko a potom keď sa rozbehnú, tak im začneme určovať pravidlá. 

Lebo fakt, ideme vybrať peniaze a potom vám povieme, kam vám ich vlastne 

umiestnime. Ale nechcem k tomu sa venovať. Ja ku p. poslancovi Strojnému jednu vec. 

Tento návrh, už minule som jeden taký jeho návrh, asi 12 sekúnd pred hlasovaním 

podporil, ale nerozumiem tomu, prečo tento návrh znova prichádza po dvoch týždňoch 

ticha. Však ste mali na to ešte pred tým ďalších 10 dní, pokiaľ viem. A dokonca 

myslím, že minimálne mesiac, keďže ste priamo vo vedení mesta. Takže nerozumiem 

tomu prečo teraz o 9. hodine, 7. minúte dostávam takéto tu niečo na stôl. A druhá vec, 

strašne mi to pripomína p. Rašiho, keď silou mocou chcel zaujať a znížil cenu 

rezidentskej karty, aby bolo ticho. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, faktická. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, síce s faktickou na vás, p. 

primátor, ale odpoviem aj kolegovi – necítim sa, že som vo vedení mesta a nie som 

zamestnanec magistrátu, ani primátor, ani námestník, nech si pozrie definíciu vedenia 

mesta. Ale k vám p. primátor, súhlasím viac-menej s tým, čo ste povedali. Až na jednu 

vec – nevieme vlastne odhad prípadných ročných výnosov nijak zadefinovať. No, ja si 

myslím, že sme si mohli zadefinovať aspoň odhad prípadných ročných výnosov na 

základe ročných štatistických údajov vedených stavebným úradom za posledné tri roky. 

A tam by sme vedeli, keby sme si dali tabuľku s nejakými výškami poplatkov, tak tam 

by sme si vedeli pozrieť o koľko teoreticky vieme prísť. Čisto by to bola taká naša 

pomôcka, to sme vedeli spraviť, toľko k tomu. Ale inak súhlasím s tým, čo ste povedali. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale to ja som spravil - povedal som, vychádzame z predpokladov, 

ktoré nám stavebný úrad dal a rozprávame o sume niekde medzi pol milióna Eur, 

800 tisíc, 500 tisíc je pesimistický variant,  optimistický môže byť až do milióna. Ale to 

my nikdy nevieme, či splní stavebník všetky náležitosti, či svoj zámer bude realizovať, 

či vysporiada všetky náležitosti. Tá suma bola povedaná. Nech sa páči, s procedurálnym 

návrhom p. poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vidím, že veľa poslancov je ešte 

prihlásených, už sa vyjadrili aj zástupcovia developerov v zastupiteľstve. Dávam 

procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, lebo téma je všetkým dobre známa. Myslím 

si, že problematika sa rozoberala dostatočne v komisiách. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dobre, hlasujeme teraz za procedurálny návrh p. poslanca Karafu. 

 

Hlasovanie č. 61 - za: 18, proti: 7, zdržali sa: 7 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh pána poslanca Karafu bol prijatý. To znamená, diskusia sa 

už nebude ďalej rozvíjať. Bol tu ešte jeden procedurálny návrh p. poslanca Vrchotu, 

nech sa páči. Nie, nie je to procedurálny návrh, sa ospravedlňuje, čiže pokračujeme 

s faktickými p. poslankyňa Slivenská a nasleduje p. poslanec Djordjevič. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, dobrý deň. Tento návrh bol 

predmetom diskusie na odbornej komisii a už tam nebolo jasné ako chceme smerovať. 

Bola tam v priebehu diskusie bolo rozoberané aj to, čo tu dnes, že je naozaj treba 

upriamiť pozornosť aj na náš štatút, v ktorom bude následne upravený ten pomer medzi 

mestskými časťami a mestom. A nakoľko my sme štatút ešte reálne neotvorili a nezačali 

rokovať a chceme to riešiť ako materiál, ktorý budeme opravovať celkovo. Tak myslím 

si, že to nie je otázka mesiaca, ani týždňa. Preto si myslím, že návrh, ktorý predložil 

kolega Strojný, bol veľmi rozumný, aby sme naozaj ešte o tomto diskutovali a aby sme 

našli čo najoptimálnejšie riešenia. A naozaj dávať maximálny poplatok, ktorý je možný, 

nemyslím si, že je vhodné. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, p. poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, mám jednu otázku: aby 

som si utvrdil, respektíve možno sa dozvedel na ňu odpoveď - hovoríte, že peniaze 

nepôjdu mestu, ale mestským častiam. Ja dám konkrétny príklad na situáciu a bol by 

som rád, ak by ste mi odpovedali. Zaujíma ma, mňa ako obyvateľa Tatranskej ulice, 

križovatka pri amfiteátri. Čiže dávam konkrétnu otázku: ak by išla výstavba tlačiarne, 

mesto z tejto dane – to je výborný príklad, p. primátor – z tejto dane môže prerobiť 

križovatku? To je jednoduchá otázka.  

 

P. Polaček, primátor mesta: P. Djordjevič, skúste sa do diskusie prihlásiť, dobre? Lebo toto je 

faktická, čiže na koho reagujete?   

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Hovorím o kompetenciách, to je jediná otázka, však to je jedno 

kedy sa prihlásim, už sa neprihlásim, jednoduchá otázka: môže mesto prerobiť aj 

križovatku? V akom zmysle mestským častiam? Na ich kompetencie? Ja by som bol 

rád, keby mohlo mesto prerobiť. Lebo tam to bude potrebné. To je celé. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, takto, môže mesto opraviť križovatku z týchto 

peňazí, ale tie peniaze mu na to nebudú stačiť, z toho projektu. A musíme rozlišovať, čo 

sú vyvolané investície. To znamená, ak ku stavbe mrakodrapu, to je jedno, treba 

prispôsobiť cestnú infraštruktúru, nastaviť prechody, chodníky – je to vyvolaná 

investícia, ktorú jednoducho, ak chce získať stavebné povolenie a ten zákon sa nemení – 

developer musí na špeciálnom stavebnom úrade presvedčiť úradníkov dokumentáciou, 

že jednoducho jeho stavba nebude nejakým spôsobom negatívne vplývať na okolie. A 

ho musí zabezpečiť stavebne. Táto daň však hovorí o tom, aby sme v oblasti riešili 

školy, škôlky, nákupné centrá, možno pripravili pôdu, pripravili infraštruktúru, aby 

jednoducho ľudia, ktorí v danej oblasti sú – či už pracujú alebo bývajú - aby jednoducho 

dokázali tú polyfunkciu, ktorá môže v danej oblasti chýbať, jednoducho získali. A ešte 

jedna vec, ktorá nám vážené poslankyne a poslanci unikla: pri tej polemike o deľbe 

finančných prostriedkov, ktorú naozaj stačí doriešiť do decembra 2020 je, že v zákone 

je povedané, že developer je povinný zaplatiť neviem do koľko dní od stavebného 

povolenia ten poplatok, ktorý je mu vyrubený. Ale zároveň ak developer po vydaní 

stavebného rozhodnutia do dvoch rokov nezačne stavať, sme povinní mu tento poplatok 
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vrátiť. To znamená aj tie mestské časti budú musieť vrátiť ten poplatok, ktorý mohli 

minúť, tomu stavebníkovi. Čiže pozor, nielen že nám platí, ale ak nezačne stavať, 

musíme ho vrátiť naspäť. Len taká informácia – neviem, myslím, že nikde nezaznela, 

ma na to upozornil pán riaditeľ ešte zo zákona. Nasleduje p. poslanec Lipták a p. 

poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mňa len teraz napadlo, že keď mesto Košice bude 

robiť školenie poslancov – tak navrhujem tam urobiť aj jeden bod a vysvetliť rokovací 

poriadok, najmä tým našim trom ukecaným muškatierom, ktorí komentujú všetko 

a stále. Jeden tu chýba, takže budeme dneska možno skôr doma. Ale prejdem k veci – 

opäť sme počuli tu vystúpenia starostov, že ako nemajú kompetencie a stále ten plač. A 

počúvame to roky rokúce a ja sa zase opýtam naozaj, a ja sa to budem pýtať na každom 

zastupiteľstve: ktorý zo starostov prišiel za posledných 10 rokov so zmenou štatútu, čo 

sa týka prenesenia kompetencií z mesta na mestské časti? Je ticho.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, držme sa, prosím, témy: návrh VZN mesta, prosím. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Áno, ja idem k tomu. Pretože starostovia ešte ani nemáme koláč a už 

sa ide zase trhať ten koláč tak, ako sa delil prebytok v rozpočte, ktorý mal ísť do 

rezervného fondu. Tak ako povedal p. primátor – každá investícia, ktorá sa bude diať na 

území tohto mesta – to je úplne jedno, či ju bude realizovať mesto Košice alebo mestská 

časť, stále sa bude realizovať na území nejakej mestskej časti, stále. Mesto Košice nie je 

23. kolónia. A ja chcem k tomu celému povedať jednu vec: pokiaľ starostovia a Rada 

starostov nepríde so zmenou štatútu, čo sa týka prenesenia kompetencií z mesta na 

mestské časti – budem vždy hlasovať za pomer v prospech mesta Košice. Pretože aj keď 

mestská časť bude realizovať nejaké stavebné veci na svojom území, stále tie 

papierovačky, úradnícke vybavovačky, bude robiť mesto Košice. Uvedomme si ešte 

jednu vec, že v Bratislave mestské časti majú vlastné stavebné úrady a v Košiciach 

veľké mestské časti nerozhodujú ani o smetnom koši na svojom území. Čiže preto pri 

tom pomere delenia peňazí trošku rozmýšľajte aj týmto smerom. Ďakujem.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči p. poslanec Hlinka a p. poslanec Karabin 

s faktickou. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem, ja by som sa chcel vrátiť 

k predrečníkovi, p. poslancovi Liptákovi, ktorý zrejme nemá dostatočné informácie, 

keď sa pýtal, či niekto zo starostov navrhoval alebo žiadal zmenu štatútu v zmysle 

pridelenia ďalších kompetencií? Tak áno, jednak Rada starostov v minulom funkčnom 

období, niekoľkokrát, ale aj v predminulom volebnom období navrhovala zmeny 

štatútu. Bola aj na to špeciálna komisia vytvorená a tieto výsledky boli prerokované 

s vedením mesta. Bolo povedané, že sa zmena štatútu dostane na program mestského 

zastupiteľstva v priebehu volebného minulého obdobia. Ale nakoniec to nebolo takto 

dokončené, a nie z dôvodu toho, že by mestské časti nemali záujem o kompetencie. 

Bolo to vtedy zatienené problematikou zlučovania mestských častí, a to bola hlavná 

debata. Žiaľ, kompetencie boli iba ako sekundárna debata, ale boli. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, p. poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne na p. Liptáka. Zdenko, nie je 

to pravda. Som starostom 13. rok. Starostovia chcú naspäť kompetencie, ako sú 
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minimálne prekopávky, drobné stavby, evidencia daní. Tieto veci nám boli zobrané v r. 

2005 a my ich chceme späť. Samozrejme, chceme k tomu aj financie. Stačí prísť na 

Radu starostov, pozrieť si rokovania Rady starostov a zistíte, že starostovia chcú tie 

kompetencie aj s peniazmi. Ale záhadne stále nie je a nebola vôľa nám to naspäť dať. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči, k diskusii. 

  

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja osobne nepodporím tento návrh 

a to z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je ten, že nepáči sa mi to, že tie kategorizácie 

a tie poplatky sú jednotné. Pretože je rozdiel byť v mestskej časti Nad jazerom, byť 

v mestskej časti Staré Mesto a byť v mestskej časti Šaca. Kde vlastne tí developeri tam 

nie sú. Prebieha tam jedine individuálna bytová výstavba, čiže to je bič pre tie mladé 

rodiny, ktoré si stavajú domy. Sú tam vybudované inžinierske siete, čiže ja sa pýtam, 

aký poplatok za rozvoj majú tieto rodiny zaplatiť. Po ďalšie – vadí mi to, že neboli 

oslovené mestské časti, neprebehla táto diskusia v jednotlivých zastupiteľstvách na 

mestských častiach a že jednotlivé mestské časti sa nevyjadrili k tomuto poplatku. Čiže 

z toho dôvodu nepodporím tento návrh. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani starostka, p. Iľaščíková, pardon p. 

poslankyňa. Trošku znegujem váš príspevok, pretože predsa na Rade starostov aj ja 

osobne som bol, túto tému sme rozoberali, ak sa nemýlim, minimálne 2x. A neviem 

presne v ktorej časti ustanovenia zákona je povedané, že poplatok v meste Košice 

a Bratislava, musí byť rovnaký. Nemôže mať jedna mestská časť iný a iná mestská časť 

iný. Musí byť jednotný. Teraz mi to aj oddelenie potvrdilo, že musí byť jednotný, 

nemôžme pre každú mestskú časť dávať iné poplatky. Nech sa páči, p. poslanec Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, p. primátor. Vzhľadom na diskusiu, ktorú počúvam aj 

od mojich kolegov, mi pripadá tento materiál neúplne pripravený na to zastupiteľstvo, 

ktoré sa práve koná. Bolo by to dobré, aby sa predebatovalo v odborných skupinách 

a v jednotlivých komisiách. A následne sa predložilo aj z toho dôvodu, že nie sú 

prakticky dopredu určené pravidlá, mám dojem, že začíname od konca. Mestské časti 

nevedia na tom vôbec v akom pomere do budúcna sa to plánuje. Ide sa niečo schváliť 

a potom sa ide o tom rokovať a debatovať. Myslím, že by sme mali začať opačne. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, neviem kde ste boli niekoľko mesiacov, od februára 

táto debata prebieha. Dokonca niektorí starostovia chceli vyššie ako 35,- Eur poplatky, 

kde sme vlastne museli vysvetľovať, že toto je ten strop zákonný, čiže bola tu aj 

požiadavka ešte vyššie. Debata naozaj trvá niekedy od februára, od polovice marca 

prešla komisiami, prešla 2x minimálne mestskou radou, 2x minimálne Radou starostov. 

Mali sme to na zastupiteľstve v šiestom mesiaci, kedy všetci prítomní poslanci hlasovali 

za to, aby sme VZN v tom znení, ako sme ho spracovali, vybrali na túto schôdzu. 

Jednoducho potom úmyselne sme o tom rokovali v šiestom mesiaci, úmyselne, aby sme 

zbytočne nepredlžovali diskusiu, ktorá odznieva postupne. Aby sme na tento bod 

poslancov pripravili, pripravili mestské časti, aby o tom vedeli aj developeri, aby 

jednoducho tá odborná diskusia nabehla. Od šiesteho mesiaca, kedy sme to schválili 

v mestskom zastupiteľstve, to uznesenie znelo: „Pripraviť VZN mesta Košice o 

poplatku na rozvoj s účinnosťou od 1. 1. 2020.“ Sme si to sami schválili, sami urobili 

a držíme tú líniu, ktorú sme si sami vystavali od toho februára. S faktickým p. poslanec 
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Rovinský a p. poslankyňa Iľaščíková, Strojný, Špak. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, kamera má kúzelnú moc. Teraz všetci 

sa budeme prebiehať v tom, ako to urobiť tak, aby to nikoho nebolelo. Takže vidím, že 

budem musieť dať návrh, ktorým pretromfnem všetkých. A ten návrh bude znieť, že 

mesto Košice poskytne každému stavebníkovi 35,- Eur za meter štvorcový. Lebo to by 

sa asi páčilo všetkým a rozvíjalo by sa mesto parádne. Alebo potrebujeme tie peniaze, p. 

poslanec Djordjevič, kľud. Potrebujeme peniaze na rozvoj mesta. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, p. poslankyňa. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Myslím si, že nie je 

pravda, že nedá sa, nedajú sa kategorizovať a rozdeliť jednotlivé mestské časti. Veď aj 

zákon, ktorý ste spomínal, hovorí o tom, že obec má možnosť si jednotlivé územia 

spoplatniť rôznymi poplatkami. Teraz sme pozerali aj mesto Bratislava, tak aj jednotlivé 

mestské časti v meste Bratislava majú rôzne poplatky za tento rozvoj. A to je asi všetko, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani Moleková, či pán Takáč – kto vysvetlí, že teda to nie je 

možné, že pre Košice a Bratislavu v tomto prípade platí výnimka? Naozaj nediskutujme 

o niečom, čo už je dané zákonom, prosím. Mikrofóny sme presunuli dopredu, aby časť 

poslanca poslancov videli, aby všetci videli na rečníka. 

 

p. Moleková, vedúca referátu daní a poplatkov: VZN sme tvorili tak, ako sú tvorené kategórie 

aj pri dani z nehnuteľnosti, čiže dali sme kategórie tri. Prvé sú stredné mesto, druhé 

veľké mestské časti a tretie malé mestské časti. Čiže sme tomu prispôsobili aj sadzby. 

Keďže sme sa uzniesli na tom, že poplatok za rozvoj bude zavádzať mesto, je tvorený 

týmito tromi kategóriami a k tomu sme prispôsobovali aj sadzby. Ak by sa však bolo 

uznieslo na tom, že poplatok za rozvoj bude zavádzaný mestskými časťami, vtedy by si 

mestské časti boli tvorili aj vlastné všeobecne záväzné nariadenia a tak by si boli tvorili 

aj vlastné sadzby. Čiže tým pádom, by si každá mestská časť bola dávala sadzby, ktoré 

sú dávané vlastným poplatkom za rozvoj, čiže podľa zákona 447/2015. V tom prípade 

by tie sadzby mohli byť v rôznych mestských častiach rôzne. Čiže, my sme sa 

prispôsobovali daňovým kategóriám. Tak sme navrhli také sadzby, aké sú v troch 

rôznych kategóriách. Z Rady starostov vyplynulo, že chcú, aby táto sadzba bola čo 

najvyššia. Preto je tá sadzba v rovnakých kategóriách, teda v troch kategóriách rovnaká, 

teda 35,- Eur za meter štvorcový podlahovej plochy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len náhodou, ak vás niekto bude informovať, 

že nám nefunguje prenos, nefunguje – riešia to technici, aby fungovalo. S faktickou p. 

poslanec Strojný, Špak, p. poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. K tomu vášmu vystúpeniu, 

p. primátor len toľko, že nebol by som rád, keby sme uznesenia „beriem na vedomie“ 

brali tak, že je to akoby keby už predschválené. Že o tom sme sa už bavili, už je to 

preschválené, tak jak to je? Lebo v uznesení, ktoré sme prijali, je po a) zobrali na 

vedomie a po b) poverili primátora pripraviť materiál. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsme si ozrejmiť – bol priestor na to, aby prišli návrhy, ktoré 

by povedali, poďme iným smerom. „Berie na vedomie“ hovorí o tom, že sme sa vybrali 
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nejakým smerom a spracovali sme to tak, ako z diskusie predchádzajúcej to vyplynulo. 

Nikto nenamietal, aby sme to robili inak. Čiže, to uznesenie má svoju váhu. A preto je 

tak aj definované. Mohli prísť pozmeňujúce návrhy, mohli prísť iné materiály. Takto to 

ostalo, poslanci zobrali a odporučili, aby sa to pripravilo v tom duchu, ako to bolo 

nastavené. Ale nechcem naozaj už polemizovať, lebo ten čas nám uteká. Nech sa páči, 

p. poslanec Špak a p. poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak, tak ako povedal p. poslanec Strojný. Od 

februára sa na tom robí, potom šiesteho sme to ešte odsúhlasili, potom znova sa na tom 

robilo. Ja fakt, je 9.27, o 9.07 prišiel pozmeňujúci návrh, kde sa menia čísla, kde sa 

menia sumy, kde sa menia platby. A ja som ho ešte ani na stole nemal do tejto chvíle 

a mám hlasovať? O niečom, čo sa pripravovalo pol roka a mám na to dvadsať minúť? A 

ešte som to nemal pred nosom, takže neviem, p. poslanec Strojný, ale však ja si myslím, 

že ste koaličný poslanec a máte tu voľné miesto, dokonca p. Burdiga tu má kanceláriu 

pokiaľ viem, tak asi máte vedľa seba tie dvere a trebalo sa spýtať p. Polačeka jak to 

pripravil a nie meniť to teraz na zastupiteľstve. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, p. poslankyňa. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Čiže je pravda, že je taká možnosť, len 

mesto Košice sa vybralo inou cestou. Opäť pripomeniem, mne vadí to, že keď sme 

v júni schválili dotácie pre jednotlivé mestské časti – cez prázdniny prišli jednotlivým 

mestským častiam výzvy alebo žiadosti na to, a podmienky, ktoré tam boli definované, 

aby tieto jednotlivé žiadosti boli prerokované, dotácie prerokované v miestnom 

zastupiteľstve, prečo aj táto daň za rozvoj nemohla ísť súčasne s týmto listom? A prečo 

jednotlivé mestské časti neboli takým istým spôsobom vyzvané, aby túto tento návrh 

alebo tento spôsob, ktorý chceme prejednávať, prejednali aj vo svojich jednotlivých 

miestnych zastupiteľstvách. Pretože si nemyslím, že to, čo povie starosta, súčasne platí 

aj pre jednotlivých mestských poslancov. A že tento súhlas by vzišiel aj z toho 

miestneho zastupiteľstva a uznesenie možno by bolo úplne iné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, súhlasím s vami. Keď chcete zrušiť Radu 

starostov a máte pocit, že ste nemala dosť informácií, ja za to nemôžem. Rada starostov 

to niekoľkokrát prerokovala, dala námietky, s tým sme sa vysporiadali a materiály sme 

zapracovali. Jednoducho, to už je vec mestskej časti, má svojho starostu, ten má svojho 

zástupcu. Je naozaj táto polemika úplne – o čom sme mali my informovať, keď 

starostovia chodia na Radu starostov, diskutujú, zapájajú sa a hlasujú, dávajú 

požiadavky, diskutujeme tam takisto nekonečne dlho. Nech sa páči, p. poslanec 

Vrchota, p. poslanec Huba, p. poslanec Strojný. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Dobrý deň p. primátor, dobrý deň kolegovia, ďakujem za slovo. Ja 

chcem k tomu povedať, že dnes tá legislatíva, vývoj v národnej rade smeruje k tomu, že 

sa bude zvyšovať nezdaniteľná časť základu dane, čo znamená, môže znamenať 

výpadok v príjmoch pre samosprávy. Developeri – je tu celkom značný v Košiciach 

boom developerský, boom výstavby. A samozrejme každý jeden developer sa bráni 

tomu, aby investoval nejaké ďalšie finančné prostriedky, ktoré mu budú predlžovať 

projekt. Samozrejme potom tá infraštruktúra chýba a my nemáme iný spôsob, alebo 

nemáme veľa spôsobov, ako získavať finančné zdroje na realizáciu výstavby 

infraštruktúry, ktorú sám developer nemá záujem financovať. To znamená, tá ťarcha 

ostáva na samospráve, na meste Košice alebo mestských častiach. Je už v podstate, je to 
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naozaj, o diskusii, že čo zostane pre mesto Košice a čo pre mestské časti jednotlivé. No 

je určite, všetci kolegovia mi dajú za pravdu, že investície sú potrebné, finančné 

prostriedky sú potrebné, máme tu stále investičný deficit z predchádzajúcich rokov. 

A čo sa týka toho, že jednotlivé mestské časti by mali mať rozdielne sadzby – určite by 

to nebolo vhodné, pretože potom by nastala bitka o investorov do niektorých mestských 

častí, a predbiehali by sa. Takže tá ten návrh, aký je, tých 35,- Eur je, myslím si, 

najvhodnejšie riešenie. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, p. poslanec, ja som si túto tému nechcel otvárať, ale 

ona sa objaví aj tak v inom bode, čiže je jedno, či to poviem teraz alebo potom. 

Kolegovia, prosím, uvedomme si – a narážam aj na p. poslanca Karabina, ktorý v úvode 

povedal, že dlho sa tu nediskutovalo o daniach a o tejto problematike – mesto Košice 

príde preukázateľne v budúcom roku o 14,1 milióna Eur. Tu bude náš výpadok, 14,1 

milióna Eur. Sedem miliónov je dopad, ktorý spomenul p. poslanec Vrchota. To 

znamená – zmena daní z príjmu alebo z odpočítateľnej položky daní z príjmu fyzických 

osôb. 5,5 milióna Eur je vyššia kolektívna zmluva, kedy musíme zaplatiť učiteľov 

a zvýšiť im mzdy, tak ako vyššia kolektívna zmluva nám káže. 1 milión Eur je približne 

U. S. Steel tým, že výpadok, alebo respektíve z troch vysokých pecí prevádzkujeme len 

dve vysoké peci, sú to poplatky na skládkovaní, poplatky ktoré sú ďalej nastavené 

a mesto Košice ich získava cez rôzne iné veci. No a 0,6 milióna Eur – 1. októbra pani 

prezidentka podpísala novelu zákona o sociálnych službách a mesto Košice v budúcom 

roku, teda už od 1. októbra, ale ročne sa jedná o výpadok 600 tisíc Eur, spolu 14,1 

milióna Eur. Naozaj, dobré časy pominuli. A mesto sa musí začať pripravovať na 

niektoré veci. Je aj to pravda, čo povedal p. poslanec Lesňák, myslím. A spomínal, že 

v zlých časoch treba veľmi citlivo pristupovať k niektorým daňovým veciam. Ale stále 

rozprávame o projektoch, developerských projektoch, ktoré sú tu pripravené, ktoré chcú 

títo developeri robiť. A má zmysel sa týmto bodom naozaj zaoberať a posunúť ho ďalej, 

aby sme istým spôsobom aj nahrádzali príjmy, ktoré budú výpadkom v našom rozpočte. 

Pán poslanec Ténai má faktickú. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň, ja by som zareagoval tu na kolegu p. 

Vrchotu, starostu mestskej časti Západ. Kolegovia, skúsme taký veľmi jednoduchý 

výpočet si urobiť tak, ako tu odzneli nejaké čísla: 100 m
2
 byt, koľko stojí štvorák 

dneska v Košiciach? Aby veľmi jednoducho sa počítalo, dajme 2 tisíc Eur. Z toho si 

zoberie štát na dani z pridanej hodnoty z týchto 200 tisíc Eur 33 tisíc Eur od mladej 

rodiny. My si chceme zobrať ako mesto na rozvoj a im reálne niečo poskytneme 3 500 

Eur. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Mínus tých 60 štvorcov.  

 

p. Ténai, poslanec MZ: Bavíme sa o 100 štvorcoch a mínus 60 štvorcov. Len veľmi 

jednoducho, keby sme aj tých 60 štvorcov nemali tam. Takže úroková sadzba dneska na 

hypotéky v niektorých bankách, pokiaľ viete, sa hýbu pod 1 percento už. Vážení, o čom 

sa teraz tuná bavíme? Ak chceme rozvíjať mesto, my musíme toto vyberať. Poviem aj 

prečo – pretože tí obyvatelia, ktorí tuná prichádzajú napríklad aj mladí, sa nerobia si, 

nehlásia sa na trvalé pobyty, neprispievajú do systému, neprispievajú mestu, mesto za 

ne nemá dane. Takže toľko som, Milan, len chcel. Skúsme si to prepočítať o koľko 

peňazí sa jedná reálne. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len sa poopravím, nejde o to nahrádzať výpadok príjmov, ale 
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získať zdroje na to, aby sme mohli investovať tie peniaze, hej, lebo tie nám budú chýbať 

a tie sme my v minulosti investovali. Pán poslanec Huba, p. poslanec Strojný, ako 

posledný diskutujúci. 

 

p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, p. primátor. Vážené kolegyne, kolegovia – zákon 

o miestnom poplatku za rozvoj jasne stanovuje kto je poplatník, základ poplatku, takisto 

predmet poplatku. To znamená mestá a obce nemajú možnosť sa odchýliť od ustanovení 

tohto zákona. Takisto presne účelovo vymedzuje použitie výnosu z tohto miestneho 

poplatku a to iba na kapitálové výdavky. To znamená na zariadenia zdravotnej 

starostlivosti, sociálnych služieb, na detské ihriská, parky, ale aj technickú 

infraštruktúru, miestne komunikácie. To znamená aj tu musia obce a mestá rešpektovať, 

ak zaviedli tento miestny poplatok za rozvoj, účelové použitie výnosu z tohto miestneho 

poplatku. Možno je škoda, že zákonodarca nestanovil v zákone možnosť oslobodenia 

miestneho poplatku, ako je to napríklad pri dani z nehnuteľnosti. Ale to je vlastne na inú 

debatu. Keďže tým pádom ani mesto Košice nemôže stanoviť takúto možnosť pre 

subjekty alebo fyzické osoby. Ja by som takisto chcel povedať, že tým pádom iba 

sadzba poplatku a katastrálne územia, sú tie elementy, ktoré môžu mestá a obce určiť vo 

svojom všeobecne záväznom nariadení. Ale je mi ľúto, že nikto z kolegov nepreniesol 

tieto pozmeňujúce návrhy na finančnej komisii, na ktorej sme mali aj dlhú debatu 

a diskusiu k tomuto bodu. Jediný kto prišiel s pozmeňujúcim návrhom bol p. poslanec 

Burdiga. A všetci prítomní členovia finančnej komisie sa aj stotožnili s jeho návrhom 

a odporúčajú vlastne prijať aj všeobecne záväzné nariadenie tak, ako bolo navrhnuté. 

Takže ja by som chcel na základe uznesenia finančnej komisie, prečítať návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa paragrafu 10, odsek 3 zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje: všeobecne 

záväzné nariadenia mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1. 

januára 2020 podľa predloženého návrhu a zároveň žiada primátora mesta predložiť na 

decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu Štatútu mesta Košice 

o rozdelení poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, ešte p. poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som len k tomu tlaku, 

aby sa táto vec prejednávala v decembri – naozaj ja som trošku taký tvrdohlavý v tejto 

veci požiadal, že či by nebolo možné zároveň, aby sme ten štatút nemenili každý polrok. 

Lebo potom urobíme z toho trhací kalendár. Že naozaj požiadať aj pánov starostov, 

nech si sadnú Rada starostov a nech pripravia aj oni návrh prerozdelenia kompetencií. 

Pretože naozaj máme celý rok 2020 na to, aby sme ten pomer schválili. Ja dnes za to 

VZN budem hlasovať v pôvodnom znení, aby bolo jasné, že nie som proti tomu. Ale 

chcem, aby sa štatút pripravil cakum prask celý tak, aby mal hlavu a pätu, aby sme 

každý pol rok neriešili štatút. Páni starostovia, je to možné sa dohodnúť na tom? Pretože 

predchádzajúcim vystúpeniam Jaro Hlinka, Ďoďo Karabin – obidvaja ste boli tak trošku 

Smer pozitívni. A Smer tu vládol 10 rokov. Nechápem prečo sa vám nepodarilo za 10 

rokov zmeniť ten štatút a preniesť kompetencie na mestské časti. Ale to len taká 

poznámka na úvod. Čiže, budem hlasovať za, ale ten štatút možno by bolo dobré 

preložiť na neskôr. Ale nedávam pozmeňujúci návrh. Keď schválite, že v decembri, tak 

budeme každý pol rok schvaľovať štatút. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči p. poslanec Strojný. 
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p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. P. Huba predniesol dobrý návrh. Vychádza 

z finančnej komisie. Súhlasím s ním, podporím ho. Z komisie dopravy, totižto, vyšiel 

ale aj iný návrh, ktorý tu zahrnutý nie je, aj keď tvrdíte, že prešlo komisiami, radami 

a tak ďalej, a tak ďalej. No, komisia je poradný orgán zastupiteľstva a nie vždy to, čo sa 

na komisii schváli, je aj pretavené do finálneho návrhu. Pán Špak, áno bolo mojim 

dobrým zvykom, že som svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce alebo akékoľvek návrhy 

vytlačil, rozdal, odkomunikoval. Tentokrát som to neurobil, lebo nemám ani ja žiaden 

ekonomický prepočet aký je rozdiel medzi tým, keď 35 nahradíme 25, neviem. Tak ako 

ho nemá mesto, nemám ho ani ja. Preto som vám tento návrh nerozdal, 

neodkomunikoval. Nechám na vás, ako budete hlasovať, je to vaše slobodné 

rozhodnutie. A ešte by som rád vyjadril nádej, že v tom decembri sa ten štatút otvorí 

a že sa v ňom budú riešiť aj iné veci. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na 

predrečníka a na predrečníkov, ktorí boli pred ním ohľadne štatútu. Uskutočnilo sa 

stretnutie starostov veľkých mestských častí na zmenách štatútu. Tie diskusie, áno, 

možno nie sú také viditeľné a nejdeme so všetkým hneď na bubon, ale ono sa na tých 

zmenách a návrhoch za zmenu štatútu naozaj pracuje na pozadí. Takže ja verím tiež, že 

budeme túto vec prerokovávať v širšom meradle na tom decembrovom zastupiteľstve. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálnym návrhom bola diskusia uzavretá. 

Pani poslankyňa, žiaľ, už nemôžte vystúpiť. A preto ukončujem diskusiu. Verím, že 

pristúpite k tomuto hlasovaniu zodpovedne a nech sa páči, návrhová komisia, prečítajte 

návrhy ako prichádzali za sebou. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, p. primátor. Návrhová 

komisia obdržala od poslancov tri poslanecké návrhy. Prvý návrh, ktorý odznie je 

pozmeňujúci, resp. nie je pozmeňujúci, od p. poslanca Lörinca. Návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov žiada 

primátora mesta Košice Ing. Jaroslav Polačeka po a), aby s Radou starostov opätovne 

prerokoval návrh Rady starostov na prerozdelenie finančných prostriedkov získaných z 

miestneho poplatku za rozvoj v pomere 30 ku 70 percentám v prospech mestských častí 

mesta Košice; po b) výsledok tohto rokovania nasledovne predložil ako návrh 

mestskému zastupiteľstvu na zapracovanie do Štatútu mesta Košice.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 62 - za: 17, proti: 0, zdržali sa: 19 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh nebol prijatý. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh je od p. 

poslanca Strojného: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných 

právnych predpisov schvaľuje tieto zmeny v paragrafe 2, odstavec 2 sadzba poplatku v 

tabuľke sa po a) v časti stavby na bývanie kategória 1, 2, 3 sa suma 35,- Eur nahrádza 

sumou 25,- Eur; po b) v časti stavby na pôdohospodársku produkciu skleníky, stavby 

pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
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produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu kategórií 1 sa suma 35,- Eur 

nahrádza sumou 25,- Eur; po c) v časti priemyselné stavby a stavby využívané na 

skladovanie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu kategória 1, 2 a 3 sa suma 35,- 

Eur nahrádza sumou 25,- Eur; po d) v časti stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu, súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou kategória 1, 2, a 3 sa suma 35,- Eur nahrádza 

sumou 25,- Eur; po e) v časti ostatné stavby kategória 1, 2 a 3 sa suma 35,- Eur 

nahrádza sumou 25,- Eur.“ 

  

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu p. poslanca, prosím 

hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 63 - za: 6, proti: 0, zdržali sa: 29 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento pozmeňujúci návrh prijatý nebol. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návhrhovej komisie: Tento návrh, ktorý teraz budem čítať, je 

posledný tretí návrh poslanecký od predsedu finančnej komisie p. poslanca Petra Hubu: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s 

účinnosťou od 1. januára 2020 podľa predloženého návrhu a zároveň žiada primátora 

mesta predložiť na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na zmenu 

Štatútu mesta Košice o rozdelení poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu p. poslanca Hubu. 

 

Hlasovanie č. 64 - za: 27, proti: 0, zdržali sa: 10 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj 

s účinnosťou od 1. 1. 2020 bol schválený v plnom znení, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 15  

Návrh VZN mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej 

samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách 

za sociálne služby) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 15 predkladám materiál Návrh VZN mesta Košice 

o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice 

a určovaní úhrad za ich poskytovanie. Prosím, dámy a páni, vážení poslanci, venujme sa 

rokovaniu, sústreďme sa na rokovanie. Dovoľte, aby som uviedol tento materiál. Tento 

materiál súvisí so zmenou, teda so zmenou poplatkov za služby spojené, za sociálne 

služby v pôsobnosti samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytnutie. 

Bola tu polemika o tom – poprosím všetkých, mám pocit, že či chcete prestávku? 

Poprosím všetkých, aby sme sa utíšili, nech sa vieme všetci sústrediť. Jedná sa 

o materiál, ktorý takisto bol v minulosti niekoľkokrát prejednaný. Jak na Rade starostov, 

jak na mestskej rade, tak zároveň aj v šiestom mesiaci tohto roku, kedy opäť poslanci 

podobne, ako v tom prvom prípade, zobrali informáciu na vedomie, odporučili, aby sme 

spracovali a prijali VZN v znení, ako bolo odporúčané. Chcem len pripomenúť v úvode, 

že aj v tomto prípade v toho 19. 6. všetci prítomní hlasovali za tento materiál, aby 
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nevznikali polemiky a otázniky. Vznikol tu jeden otáznik, či najmä klienti v zariadení 

strediska sociálnej pomoci dokážu nastavené poplatky, ktoré boli v Košiciach dlhodobo 

najnižšie široko-ďaleko, ak sa nemýlim – dokonca na celom Slovensku, dokážu 

zvládnuť, ak ich tieto poplatky zvýšime. Tu je len malý graf, neviem, či ho vieme dostať 

aj na obrazovku, ktorý hovorí o tom, že v Stredisku sociálnej pomoci, tento graf asi 

nemáte, sa platilo približne 233,- Eur. Nie tento graf, a že Stredisko sociálnej pomoci 

Garbiarska 233,- Eur, na Skladnej, v Arcidiecéznej charite, v Lux, atď. Aj tento graf 

hovorí o tom, že poplatky v našom Stredisku sociálnej pomoci dlhé roky neboli 

navyšované. A tak, ako sa menili zákony, ako sa menia mzdy. Na to, aby sme mzdy, 

ktoré hovoria o tom, aby sa, že sa museli zvýšiť sadzby a príplatky za nočné služby, za 

víkendové služby, takisto ako sa menili potraviny – tak jednoducho potrebujeme 

reflektovať na túto tieto požiadavky. Zároveň to je ten ďalší graf, ako som už spomenul 

v predchádzajúcom VZN – 1. 10. je platný nový zákon, alebo novela zákona, 

o sociálnych službách, ktorá hovorí o tom skúsim to veľmi jednoducho vysvetliť, že 

sadzby, ktoré sú určené samosprávou v ich zariadeniach úzko súvisia s doplatkami pre 

neverejných poskytovateľov takýchto istých služieb. To znamená, čím sú naše poplatky 

nižšie, tým my viac musíme doplácať tým, ktorí takéto služby poskytujú ako neverejní 

poskytovatelia, prevádzkovatelia týchto služieb. Teda za klientov z mesta Košice, mesto 

Košice musí doplácať. V tomto roku mesto Košice na takýchto klientoch v neverejných 

zariadeniach doplácalo sumou približne 300 tisíc Eur. S tým, že táto novela nám 

spôsobí to, že tieto poplatky sa zvýšia na sumu okolo 900 tisíc Eur. Teda o viac, ako 

600 tisíc Eur viac. Aj to je dôvod, prečo nemôžme tieto poplatky pri našich zariadeniach 

jednoducho ignorovať. Čo je však dôležité, ja som sa s klientami stretol, predo mnou sa 

stretla s klientami v Stredisku sociálnej pomoci aj pani riaditeľka, naposledy túto 

nedeľu. Na žiadosť klientov, ktorí ma osobne požiadali, aby som medzi nich prišiel, že 

sa chcú o tejto téme rozprávať. Keď som prišiel, bola tam aj pani vedúca oddelenia 

sociálnych služieb, aj pani riaditeľka Strediska sociálnej pomoci, ktorá je tu tiež, keby 

boli nejaké otázky. A diskutovali sme o našom novom VZN, ktoré sme pre vás 

pripravili. Diskutovali sme v prvom rade, samozrejme aj o poplatkoch, kde sami seniori 

vyjadrili pochopenie pre to, že za X rokov sa jednoducho tieto sadzby nemenili. 

A zároveň vyjadrili aj pochopenie, že chápu, za 7 rokov sa ich dôchodky jednoducho 

valorizovali. Prešli sme si s nimi jednotlivé úhrady, jednotlivé poplatky, pozreli sme si 

s nimi úhrady za stravovanie – ako sa menia, čo sa deje. Pri stravovaní sa tá zmena 

pohybuje niekde od 130,- Eur, ktorú platia dnes, asi po 160,- Eur, ktorú by platili od 

budúceho roka. Plus nejaké drobné, ktoré sa týkajú samotného bývania. Priemerne, aby 

som to úplne zjednodušil, rozprávame o sume okolo 50,- Eur, ktoré sa priemerne pre 

našich seniorov zvyšujú. Samozrejme, mnohí seniori majú z tejto sumy ešte mnoho 

zliav. Pretože buď sú vo vysokom stupni zdravotnej odkázanosti, alebo ich dôchodky sú 

tak nízke, že jednoducho zo zákona jednoducho platia len sumu, ktorá im, ktorá im 

dovoľuje v rámci ich dôchodku a podobne. Seniori vyjadrili nespokojnosť najmä 

s jedným bodom, kedy som ich vypočul. Ozrejmili mi svoju požiadavku alebo svoje 

problémy a tie sa týkali bodu § 8, odseku 10 VZN, ktorý hovorí o tom, že poplatok za 

užívanie elektrospotrebičov, teda pračiek, televízorov a podobne, mikrovlnných rúr, je 

na jeden deň v minulosti 15 centov a my sme vo VZN nastavili zvýšenie tejto sumy z 15 

na 30 centov. To znamená, že mesačne platili doteraz 4,50 Eur – a po novom by platili 

9,- Eur mesačne. Zazneli rôzne argumenty. My sme počúvali, rozmýšľali. A sľúbil som 

seniorom, že pred vás predstúpim a predložím zmenu prostredníctvom námestníkov 

a pani námestníčky, kde by sme túto sumu – ak budete súhlasiť – znížili z 30 centov na 

sumu 20 centov. Teda poplatok by sa zvýšil z 15 centov na elektrospotrebiče na 20 

centov. S týmto seniori súhlasia, s týmto klienti sa vedia stotožniť. A dohodli sme sa, že 
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to je aj spravodlivé, aj správne. V tomto duchu sme sa v zariadení sociálnej pomoci aj 

rozchádzali s tým, že my sme pre nich mali ešte pripravený jeden návrh, ktorý sme im 

už potom, ako sme sa dohodli, odprezentovali. A týka sa to seniorov, ktorí majú 

najnižšie dôchodky. Ktorý navrhla pani vedúca sociálneho oddelenia, že bolo by asi 

vhodné, ak by sme na rok 2020 prijali akúsi kompenzáciu finančných dopadov pre tých, 

ktorí majú najnižšie dôchodky. A súvisí to s ich stravou. Ak zoberieme do úvahy, že 

približne zvyšovanie v zariadení Strediska sociálnej pomoci bude okolo 50,- Eur, to 

stravné je 30, kumulatívne 50:30 strava, 20 tie náhrady alebo spojené so službami tými 

ďalšími, ubytovaním a podobne – tak náš návrh je, aby sme – ak budete súhlasiť – 

schválili v roku 2020 prijímateľom sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na 

Garbiarskej ulici poskytnutie príspevku na vo výške 75 centov za každý odobratý obed 

– ak výška dôchodku posudzovanej osoby v r. 2019 nepresiahla sumu 450,- Eur 

mesačne. To znamená, seniorom by sme na stravné prispeli sumou 75 centov x 30 dní, 

čiže nejakých 22,- Eur. To znamená, ak im zvyšujeme poplatky na 50,- Eur, tak 

približne polovicou sumou tým najmenej s najmenšími dôchodkami by sme 

vykompenzovali na rok 2020 ich životnú situáciu. Bol som veľmi milo prekvapený, keď 

za mnou prišlo mnoho seniorov, ktorí mali vyšší dôchodok, ako 450,- Eur. A naozaj 

s potešením mi hovorili, že sú veľmi radi, že sme ich priateľom, ktorí žijú s nimi – 

nejakým spôsobom kompenzujeme a chceme pomôcť aj túto situáciu, ktorá pre nich nie 

ľahká, zvrátili a pomohli im. A sami teda akceptovali, že síce vieme, že máme vyšší 

a nás sa to nedotkne – ale tešíme sa, že myslíte na tých našich priateľov, ktorí sú na tom 

najhoršie. Toto sú dva uznesenia, ktoré by som bol rád, keby sme prijali. Ja ich dávam 

aj pani námestníčke, aby ich predložila a takýmto spôsobom zároveň pristúpili aj 

k tomu, aby všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o poskytovaní sociálnych 

služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice o určovaní úhrad a za ich 

poskytovanie sme zároveň potom aj schválili. Je to pre nás naozaj dôležité hlavne 

z pohľadu novely zákona, ktorá mesto Košice bude stáť – ak sa k tomuto zvyšovaniu 

poplatkov nedostaneme – stáť ďalšie státisíce Eur. Veľmi pekne vám ďakujem 

a poprosím – otváram diskusiu. Nech sa páči, p. námestníčka. 

 

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

kolegovia poslanci, skôr ako prednesiem spomínané uznesenia, dovoľte mi ešte pár slov 

k celému návrhu. Úpravu úhrad za sociálne služby považujem za teda – za priam – 

nevyhnutný, nevyhnutný krok. A to nielen preto, že neboli upravované úhrady od r. 

2012 a že ich máme najnižšie spomedzi všetkých krajských miest. A že sa a nielen 

preto, že sa od r. 2012 niekoľkokrát zvyšovali dôchodky a zvýšili sa aj náklady na 

poskytovanie sociálnej služby. Ale aj preto, že nám to pomôže zlepšiť proces 

umiestňovania klientov do našich sociálnych zariadení. Kvôli tomu, že mnohí seniori sú 

už umiestnení v iných sociálnych zariadeniach a hlásia sa nám a zapisujú sa nám do 

zoznamov čakateľov, čím zaberajú miesto tým, ktorým tú sociálnu službu 

neposkytujeme a sú na ňu odkázaní. To je jeden dôvod. A ten druhý, ešte ktorý chcem 

povedať je ten, že si musíme uvedomiť, že v meste Košice máme ďalších 40 tisíc 

dôchodcov, ktorí žijú vo vlastných domácnostiach, vo vlastných bytoch alebo 

v prenajatých bytoch. A ich náklady na bývanie, keďže si musia variť sami, nakupovať 

sami, atď. – ich náklady na bývanie sú 5-násobne vyššie, ako, nepožívajú tento komfort 

bývania, ako títo seniori v sociálnych zariadeniach. Sú 5-násobne vyššie tieto náklady, 

ako náklady na bývanie seniorov v sociálnych zariadenia. Takže aj toto je možno dobré 

zobrať do úvahy. A tak, ako povedal p. primátor, na základe komunikácie so seniormi 

na Garbiarskej vzišli teda tieto závery. A ja by som v tomto duchu predniesla najprv 

pozmeňujúci návrh a potom návrh na samostatné uznesenie. Pozmeňujúci návrh k bodu 
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č. 15 – Návrh VZN mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti 

územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie v § 8, odsek 

10 sa suma 0,30 Eur nahrádza sumou 0,20 Eur. A samostatný návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po a) schvaľuje kompenzáciu finančných dopadov úpravy úhrad 

za poskytovanie sociálnych služieb, ďalej len „úhrady“ v zariadení pre seniorov 

v dôsledku dlhodobej stagnácie výšky úhrad nasledovne: v r. 2020 sa prijímateľovi 

sociálnej služby v zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici, ďalej len „posudzovaná 

osoba“, poskytne príspevok vo výške 0,75 Eur za každý odobratý obed, ak výška 

dôchodku posudzovanej osoby v roku 2019 nepresiahla sumu 450,- Eur mesačne; po b) 

žiada primátora mesta v návrhu programového rozpočtu mesta pre rok 2020 zohľadniť 

dočasnú kompenzáciu finančných dopadov úpravy úhrad podľa písmena a. Ďakujem 

pekne. 

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tentokrát prichádza z mojej strany 

poďakovanie, p. primátor. Som naozaj veľmi rád a teší ma, že ste navštívili zariadenie 

na Garbiarskej ulici, teda Stredisko sociálnej pomoci. Chcel som povedať, že verím, ale 

poviem – možno tomu pomohol aj môj Facebookový status, ktorý mal 40 tisíc videní 

a takmer 300 zdieľaní. Čiže každý piaty užívateľ, každý piaty Košičan to videl 

a vyjadril sa. Ale fajn, ja som naozaj rád, že som inšpiráciou a že dneska možno 

spoločne dosiahneme ústupok v prospech ľudí. Zúčastnil som sa stretnutia 23. 

septembra 2019 na Garbiarskej, ktoré trvalo takmer dve hodiny, kde som bol takisto 

prizvaný klientami, kde sa fakticky malo po mestskom zastupiteľstve oznamovať 

zvýšenie cien a oboznamovať klientov s dopadmi VZN, ktoré sa malo prerokovať už 

minule, len sme to nestihli. Čo je dnes dobre. Mierne nesúhlasím, že ste povedali, že 

mali pochopenie, lebo – áno – mali pochopenie, zároveň jednou vetou dodali, že nie 

v navrhovanom rozsahu, ale menej. Teda, doslova viacerí klienti povedali, a mám také 

isté informácie, že aj na vašom stretnutí to bolo totožné, povedali: áno, nie sme za 

zvyšovanie, ale nie takéto likvidačné. Na našom stretnutí sme dospeli k záverom, že je 

potrebné zadotovať ľudí s najnižšími dôchodkami. To znamená 400 – 450,- Eur je, 

dajme tomu, dobrá hranica, aj keď sú tam reálne ľudia, ktorí majú aj 350 a aj menej Eur. 

Samozrejme, je pravdou aj to, čo ste povedal, že sú tam niektorí, ktorí majú 2-násobne 

vyššie hodnoty. Čiže ten aritmetický priemer dvíhajú. Čiže, som veľmi rád, že vám boli 

prenesené výsledky stretnutia, na ktorom som sa zúčastnil a záverom, ktoré sme 

spoločne so seniormi predložili. Aj keď mne sa to nezdá dostatočné – ten váš návrh. 

A už len to, že vy to navrhujete dnes po stretnutí s ľuďmi, kde ste mali informácie 

zbierať, možno ako ste sám povedal, od februára, ukazuje to, že to VZN bolo 

pripravované narýchlo, bez diskusie, bez diskusie so samotnými klientami. A preto by 

ste mali zvážiť jeho stiahnutie. Ak prejde, aj to bude naše malé víťazstvo. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vy si p. poslanec viete odporovať fakt v jednej, v troch minútach 

niekoľkokrát, ale O.K. Uznesenie nejakým spôsobom aj predtým boli pripravené, ale 

chcel som si to overiť v praxi. Stredisko sociálnej pomoci som navštívil niekoľkokrát, 

dokonca aj s pani prezidentkou Čaputovou. Priemerne môžeme povedať, že raz za šesť 

týždňov tam zavítam. A pani riaditeľka informovala seniorov, alebo klientov – 

priebežne. To, že organizovala veľké stretnutie a chcela informovať, je jedna vec. To, že 

s nimi pracuje pravidelne, je vec druhá. Ale naozaj nemá zmysel polemizovať o týchto 

veciach. Dôležité je, aby sme našli také riešenie, aby klienti boli spokojní a aby sme 
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urobili všetko pre to, aby tieto služby v Košiciach pokračovali a prosperovali. Máte 

faktickú, p. poslanec, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, že ste mi neodoprel právo 

z rokovacieho poriadku na faktickú poznámku a budem na ňu reagovať tak, ako som to 

počul na vlastné uši. Klienti tohto zariadenia boli informovaní prvýkrát o výške 

poplatkov priamo na tomto stretnutí, ktoré bolo de facto po našom mestskom 

zastupiteľstve, kde sa už mal návrh prejednať. Čiže, neboli priebežne informovaní, nie 

je to pravda. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, p. poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Musím uznať vášmu predrečníkovi, ktorý sa 

nazval, že je vašou múzou, že má v jednej veci pravdu. Začala tu diskusia a začala 

naozaj až tesne pred zastupiteľstvom, ktoré teraz pokračuje. Ja som viac-menej, možno 

pre budúcnosť, keď môžem poradiť, tak radšej nech tieto návrhy, ktoré od vás idú, 

prednesie možno pani námestníčka. Lebo ak si niekto dvihne plat o 1 500 Eur a potom 

dôchodcovi berie päťdesiatku, naozaj to nevyzerá dobre. Ale ja by som skôr chcel 

povedať v takej veci, že mňa osobne presvedčilo niečo úplne iné. A presvedčila ma pani 

Dudová, pani predsedníčka sociálnej komisie Adamčíková. A momentálne len kvôli 

nim stlačím áno. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak sa do diskusie nikto nehlási, ukončujem 

diskusiu v tomto bode. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala jednotlivé návrhy, 

ktoré predložila pani námestníčka. Nech sa páči, p. poslanec Berberich. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhy na uznesenie – obdržali sme 

jeden pozmeňujúci a jeden doplňujúci, respektíve, samostatný návrh. Takže prečítame 

ho v poradí, v akom prišiel. Takže pozmeňujúci návrh predkladá pani námestníčka 

Gurbáľová: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov schvaľuje nasledovnú zmenu predloženého VZN v § 8, odstavec 10 sa suma 

30 centov nahrádza sumou 20 centov.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme za pozmeňujúci návrh pani 

námestníčky. 

 

Hlasovanie č. 65 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh samostatný: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10, odstavec 3, písmeno c) zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov po a) schvaľuje kompenzáciu finančných 

dopadov úpravy úhrad za poskytovanie sociálnych služieb, ďalej len „úhrady“ 

v zariadení pre seniorov v dôsledku dlhodobej stagnácie výšky úhrad nasledovne: 

v roku 2020 sa prijímateľovi sociálnej služby v zariadení pre seniorov na Garbiarskej 

ulici, ďalej len „posudzovaná osoba“, poskytne príspevok vo výške 0,75 Eur za každý 

odobratý obed, ak výška dôchodku posudzovanej osoby v roku 2019 nepresiahla sumu 

450,- Eur mesačne; po b) žiada primátora mesta v návrhu programového rozpočtu mesta 

pre rok 2020 zohľadniť dočasnú kompenzáciu finančných dopadov úpravy úhrad podľa 
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písmena a).“  

 

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

 

Hlasovanie č. 66 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. A teraz pristúpime ku celkovému návrhu VZN, 

nech sa páči. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10, odstavec 3, písmena b) zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej 

samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie podľa predloženého 

návrhu so schválenými zmenami.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme o celkovom všeobecne 

záväznom nariadení, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 67 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem. 

- - - 

 

Bod č. 16 

Návrh VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín 

v Košiciach 

 

p. Polaček, primátor mesta: Materiál Návrh VZN mesta Košice prevádzkový poriadok 

pohrebiska verejný cintorín v Košiciach, dámy a páni jedná sa opäť o materiál, o ktorom 

sa dlhodobo diskutuje už niekedy v marci sme oslovili ako mesto Košice všetky naše 

mestské podniky, aby sa vyjadrili či majú záujem a či si vedia predstaviť prevádzkovať 

cintoríny v meste Košice a krematórium. Na základe toho, že nájomná zmluva so 

spoločnosťou Rekviem vyprší alebo svoju platnosť stratí 15. novembra 2019. Z 

mestských podnikov polemika bola medzi bytovým podnikom a mestskou zeleňou. 

Mestská zeleň nakoniec spracovala návrh, pripravila prepočty, podklady, o ktorých sa 

diskutovalo aj na mestskej rade, opäť Rade starostov a v šiestom mesiaci opäť ako aj v 

predchádzajúcich prípadoch, ale aj predtým sme postupne o tejto zavádzanej  zmene 

informovali a postupne ste sa v mnohých prípadoch k tejto téme vyjadrovali bola aj 

diskusia na to, aby sme dokázali mestskú zeleň pripraviť na to, aby tieto služby 

dokázala od 16. novembra prevádzkovať. Teraz budeme diskutovať o VZN-ku, ďalší 

bod 17 tiež v rámci krematória a žiaľ až bod 33 je o tom a mali sme to prehodiť ja 

ospravedlňujem, sme si to uvedomili neskôr. Diskutovať o tom, aby sme mestskej zeleni 

dali ten mandát, prevádzkovať mestský cintorín a krematórium, aby tieto služby mohla 

poskytovať. To znamená, ak dovolíte  navrhujem tú diskusiu trošku urobili zoširoka, ak 

teda máte záujem, lebo tie veci spolu sú previazané naozaj nato upozorňujem úprimne 

dopredu, že aj bod 16 aj bod 17 aj bod 33 súvisia o tom a mali by fungovať v akejsi 

harmónii a potom následne aj v zhode, ktorú prejavíte v samotnom hlasovaní, pretože 

tie body so sebou úzko súvisia. Myslím, že k tejto téme bolo tiež mnoho povedané, ja 

som tiež, ako aj vy, zachytil informácie od súkromnej spoločnosti, ktorá v súčasnosti 
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prevádzkuje tieto služby, celkom mi nie je jasné, prečo si platí inzerciu, prečo robí 

niektoré kroky, ktoré robí, keď jednoducho dlhodobo vie, že jej zmluva bola uzavretá na 

20 rokov za podmienok, ktoré boli v zmluve dohodnuté a za pravidiel, ktoré boli 

dohodnuté. Celý priebeh prípravy plynulého prevzatia pohrebísk Mestom Košice a 

budúcim správcom – Správou mestskej zelene v Košiciach, začal reálne 7. februára 

2019 žiadosťou mestskej zelene o poskytnutie nájomných zmlúv uzatvorených medzi 

mestom Košice a spoločnosťou Rekviem a následne sa udialo viac ako 30 krokov, ktoré 

s týmto prevodom súvisia. Takisto sa aj diskutovalo so spoločnosťou Rekviem SR o 

odovzdaní evidencie hrobových a urnových miest, zároveň o vykonaní inventarizácie 

zvereného majetku a pod. Vykonalo sa množstvo krokov na to, aby mestská zeleň bola 

schopná tieto činnosti vykonávať. Nič nie je jednoduché, za všetkým sa skrýva práca a 

som strašne rád, že mestská zeleň túto výzvu aj prijala. Vyškolila svojich pracovníkov 

bola v rôznych mestách pozerať, ako to samospráva robí. Nebudeme prvou 

samosprávou, ktorá opäť služby, ktoré v minulosti prevádzkovala, opäť zoberie na seba, 

spomeňme Bratislavu, spomeňme Trnavu. Pracovníci sa boli školiť, pracovníci sa 

stretávali, zisťovali a hľadali všetky, a snažili sa nájsť všetky neduhy, ktoré by ich mohli 

od prevádzkovania sprevádzať, aby dokázali ich eliminovať. Toľko z mojej strany 

úvodu. Nech sa páči prosím, otváram diskusiu, a čakám na vaše príspevky, nech sa páči. 

V prípade, že sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu.  

Ešte jedna informácia, vrátime sa k tej diskusii, len musíte sledovať, technici ma 

informovali, že živý prenos je z technických príčin prerušený, nie je v ich silách a 

technických možnostiach tento stav zmeniť, za čo sa všetkým ospravedlňujem. Záznam 

je však robený a bude následne aj uverejnený, tak ako vždy na webe mesta, len živý 

prenos nefunguje. Ešte možno jedna vec, mesto pripravilo aj pozmeňujúci návrh k bodu 

číslo 16, aj v bode číslo 17, a ten súvisí s tým, aby sme vzťahy medzi mestom Košice 

a Rekviem-om a fyzickými osobami alebo ľuďmi, ktorí pochovávajú svojich blízkych, 

dokázali nastaviť v spôsobe, alebo vo veci týkajúcich sa platieb, ktoré v minulosti 

uskutočnili, myslím, že pán riaditeľ by vás ten dôvod ozrejmil najlepšie, najprecíznejšie. 

Je to len o vyprecizovaní, aby sme prípadné problémy jednoducho eliminovali. Nech sa 

páči pán riaditeľ, skúsme ešte vysvetliť ten dôvod. Ten dôvod bude podobný, alebo 

rovnaký aj v bode 16 teraz aj v bode číslo 17. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Jedná sa o situáciu, keďže ľudia majú dlhodobo predplatené hrobové 

miesta, schránky v kolumbáriu, alebo urnové miesta na pohrebiskách a v druhom 

prípade pri krematóriu sú, opäť sa bavíme o stránkach v kolumbáriu a pod.. Ide o to, že 

tieto zmluvné vzťahy sa pôvodne uzatvárali s predchádzajúcim nájomcom alebo 

spoločnosťou, ktorá spravovala verejné cintoríny, resp. krematórium. Toto prechodné 

ustanovenie ošetruje zmluvný vzťah medzi mestom, resp. Správou mestskej zelene, 

ktorá bude vlastne následne správcom cintorínov a krematória. Ide o to, že vlastne s 

týmito fyzickými osobami uzavrieme zmluvný vzťah, ktorý bude ošetrovať alikvotnú 

čiastku odo dňa prevzatia cintorínov, tzn. od 17. novembra, do okamihu, kedy mali 

uzavretý pôvodný zmluvný vzťah so spoločnosťou Rekviem. Jedná sa o to, aby občania 

nemuseli si spätne uplatňovať vrátenie už zaplateného poplatku s predchádzajúcim 

nájomcom, čiže bude uzatvorený zmluvný vzťah s mestom, resp. s mestskou zeleňou a 

bude sa to vzťahovať na to obdobie, resp. bude to zamerané hlavne na to obdobie, ktoré 

už mali zazmluvnené. Následne vlastne mesto si bude riešiť so spoločnosťou Rekviem 

otázku už zaplateného poplatku za prenájom týchto miest, tak ako je to tu uvedené, čiže 

celé je to zamerané na to, aby sme odbremenili občanov pozostalých od zdĺhavej 

komunikácie s predchádzajúcim nájomcom. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, s faktickou pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel 

opýtať, a asi na pána riaditeľa reagujem. Tu sa spomína spoločnosť Rekviem a e-maily 

dostávame od  spoločnosti Rekviem s.r.o., ale podpísaný je pán, a to meno neviem ani 

vysloviť, myslím, že neviem, asi je Slovák, ale neviem to meno ani vysloviť, ale to je 

iná spoločnosť Rekviem pohrebné a cintorínske a kremačné služby s.r.o.. Tak keby ste 

mi vysvetlili len ten vzťah, že vlastne o čo tu ide, či hovoríme s Rekviem-om, lebo 

Rekviem posiela maily, alebo hovoríme s inou obchodnou spoločnosťou. Toto keby ste 

mi len vysvetlili, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán riaditeľ. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Aby som to upresnil, takže hovoríme o spoločnosti Rekviem – 

pohrebné cintorínske a kremačné služby s.r.o., to je vlastne terajší prevádzkovateľ a 

zároveň nájomca. 

 

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

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No, tak ako ste hovorili, aj tento materiál prešiel 

komisiami, bol prerokovaný, napriek tomu dávate dnes k vlastnému materiálu 

pozmeňovák, tak neviem, či to bolo až tak dostatočné. Ale jeden pozmeňovák by som 

mal aj ja. V podstate s celým materiálom takisto súhlasím, len ma trošku mrzí, že o 

zvýšení dvoch sadzieb som sa dozvedel z novín. Tieto dve sadzby by som chcel dať 

naspäť na pravú mieru, tak ako boli, keď to ideme prevziať, tak nevidím dôvod, ešte 

sme to ani neprevzali, ešte sme to ani nezačali robiť a už zvyšujeme nejakú cenu. Tak 

prevezmime to, začnime to robiť a povedzme si áno, potrebujeme zvýšiť cenu tu, tu 

a tu. Zvyšovali sa pokiaľ viem len 2 sadzby, takže môj pozmeňujúci návrh k VZN mesta 

Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach. V prílohe v 

tabuľke cenník služieb na verejnom cintoríne: pri výkope pre betónovú hrobku sa suma 

85,- Eur nahrádza sumou 75,- Eur a pri výkope pre betónovú hrobku na mieste, kde už 

bolo pochovávané, sa suma 106,- Eur nahrádza sumu 94,- Eur. Vlastne vraciame len tie 

pôvodné sumy, ktoré tam boli, ináč je to OK. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vysvetlím najprv tú prvú vec, prečo dávame 

pozmeňujúci návrh teraz po dvoch týždňoch, ako to vzniklo. Prišli sme do tohto kola 

pokračovaním mestského zastupiteľstva, jednoducho preto, pretože tie vzťahy sa 

vyvíjajú. Prebiehajú jednania na rôznych úrovniach, či mesta, či samotnej mestskej 

zeleni, či už s pracovníkmi, či už s vedením druhej strany. A jednoducho prišli sme 

k názoru, a pri analyzovaní zmluvy a odpovediach, ktoré dostávame, že jednoducho je 

potrebné ten vzťah ošetriť. Ak by sme ho neošetrili dnes, ošetrovali by sme ho možno 

v decembri, ale jednoducho nechceme, aby sa v spore diskutovalo o tom, ako sa majú 

občania správať, keď niekomu zaplatili a neplatili mestu, čiže potrebujeme to ošetriť, 

aby ten vzťah bol naozaj čistý, aby ľudia od prvej chvíle tomu rozumeli, že jednoducho 

si zaplatili za svoje služby a tie služby sú im platné. To je tak asi v krátkosti 

a zjednodušene, o čom vlastne ten pozmeňujúci návrh je. No a druhá vec, čo týka toho 

cenníka, pán poslanec, mesto Košice cenník neurčuje, je to regulovaná cena regulačným 

úradom. Regulačným úradom v tomto prípade je Košický samosprávny kraj, ktorý tieto 

ceny stanovil na základe podkladov, ktoré mu boli dodané a sú súčasťou všeobecne 

záväzného nariadenia. Čiže cena je regulovaná, nie je to cena vymyslená, alebo len tak 
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zvyšovaná. Nech sa páči s faktickou pán poslanec. 

 

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

Strojného. Ja viem, aj dnes to bolo prezentované, aké ťažké časy nás čakajú, a už aj o 

vysokých peciach, dopad vysokých pecí a skládkovania, všetci to dobre vieme. Ja len 

pánovi poslancovi som chcel pripomenúť, že presne pred rokom sme tu mali sľuby 

dobreže nie Klondajku, a dnes je nám tu prezentovaná čierna budúcnosť, a preto naozaj 

všetky poplatky sa zdvíhajú, čiže dobre ste to zachytil pán poslanec, aj pri kremáciách, 

pri všetkom, ešte to vraj prídu dane, takže bravo, všetko je dobré, výborne to robíte, pán 

primátor. 

 

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

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, vzhľadom k tomu, všetci to 

vieme, že spoločnosť Rekviem, 24. júla 2018 bol napísaný článok, že zmenila majiteľa, 

ja by som poprosil, ja som za to, aby mesto, resp. mestská zeleň, spravovalo tieto veci, 

ale trebalo by urobiť naozaj finančný audit a okrem auditu hlavne inventarizáciu 

hrobových miest. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nielen inventarizáciu hrobových miest, ale inventarizáciu 

každého jedného stromu na cintoríne, je tam veľmi veľa vecí, ktorú mestská zeleň už 

len z toho, čo vykonáva ako štandardnú činnosť, dokáže urobiť, dokáže vylepšiť. 

Súčasťou zmluvy sú znalecké posudky, ktoré má predložiť aj druhá strana a zároveň k 

31. 10. 2019 má Rekviem odovzdať evidenciu hrobových a urnových miest v zmysle 

platnej legislatívy, samotnú evidenciu poplatkov za hrobové miesta v zmysle 

ustanovenia čl. 5 ods. 13 dodatku číslo 2 zo dňa 28. 9. 2006 a všetky uzatvorené 

nájomné zmluvy, čiže jej táto povinnosť aj vyplýva, my ju musíme urobiť, ale 

samozrejme budeme potrebovať zaauditovať niektoré veci aj pre naše vlastné potreby, 

nielen preto, aby sme hodnotili, v akom stave veci preberáme. 

Pán poslanec Karaffa, pán poslanec Ihnát s faktickou, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Prečítal som si pozmeňujúci návrh kolegu 

Strojného, a ide o rozdiel, resp. ten návrh mení tú sumu o 10,- Eur v prípade výkopu pre 

betónové hrobky a v prípade výkopu pre betónové hrobky na mieste, kde už bolo 

pochovávané, zo sumy 106,- na 94,- Eur, čo je 12,- Eur, sú to podľa môjho názoru tak 

zanedbateľné sumy, že, no ten, kto umrie, to už nepocíti, pocítia to pozostalí, ale je to 

fakt nízka suma, tak treba sa zamyslieť, že či vôbec má zmysel to tak vracať na tú 

pôvodnú sumu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len pripomínam, že ten regulačný úrad, keď tieto ceny 

stanovoval, tak pri výkopových hrobových miestach zohľadňoval nárast mzdových 

nákladov za obdobie, odkedy táto cena nebola menená. A pri kremačných poplatkoch 

zasa posudzoval náklady, ktoré súvisia s prevádzkou a nutnou rekonštrukciou peci v 

súvislosti s ich životnosťou. Čiže takýmto spôsobom regulačný úrad stanovoval nové 

poplatky, nový cenník. 

 

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

 

p. Ihnát, poslanec mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja sa pripojím k mojim 

predrečníkom, pán Karabin správne poukázal, a takisto aj vy ste správne poukázal, pán 



 

29 

 

primátor, na tie kremačné pece, práve som sa chcel zaujímať vlastne, v akom stave 

technickom sú, toto je veľmi dôležitá vec, a ďalej, máte pravdu, že vlastne treba spraviť 

tú pasportizáciu aj stromov, jak hovoríte, miest, hrobových miest, urnových hájov, alebo 

v urnovom háji tých úrn. Ja by som sa chcel opýtať, aby vystúpila riaditeľka alebo 

námestníčka pani Popríková a povedala mi, či jednoducho Správa mestskej zelene je 

vôbec pripravená na prevzatie takéhoto podniku, povedzme si, a takejto služby pre 

obyvateľov, a či jednoducho na to sa cíti tento podnik, ako aj ona ako manažérka, či sa 

cíti na to. To mňa zaujíma napríklad, či to jednoducho, aby ten štart, alebo ten štart od 

prevzatia vlastne od toho Rekviem-u a po ďalšiu činnosť mal význam, a jednoducho, 

aby to nebolo náhodou potom, no nechcem to nazvať, horšie? Chcem sa opýtať, nech 

povie ona, ako mne poslancovi, chcem vedieť, aj tu poslancom, či sa cíti na to... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, minúta vám ubehla. Dobre, dohodnime sa, pani 

riaditeľka si bude písať otázky, pán riaditeľ si tiež bude písať otázky, a potom vás ich 

naraz zodpovieme, aby sme to nekúskovali, aby sme boli efektívnejší a rýchlejší. Pán 

riaditeľ sa sústredí na kremačné pece, na informácie a pani riaditeľka na všetky tie 

technické veci, ktoré sa pýtate. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keď ste uvádzali tento materiál, alebo začiatok 

tejto rozpravy, ste tam vraveli, že od februára spoločnosť Rekviem vedela o tom, že sa 

ukončia, ukončí tento zmluvný vzťah a že prebiehajú rokovania medzi magistrátom, 

Správou mestskej zelene a spoločnosťou Rekviem, ktorá momentálne prevádzkuje tieto 

cintoríny. Mňa však veľmi, v kontexte týchto informácií, ma veľmi zaráža príspevok 

jednej komerčnej televízie zo dňa 19. júla 2019, kde ste boli oslovený Vy, ako pán 

primátor, v akom štádiu je odovzdanie cintorína, resp. tých pohrebísk a krematória. 

Reagovali ste tak, že komunikácia nejde cez vás, ide cez pána riaditeľa, nato redaktor 

zastavil pána riaditeľa, dal mu otázku, v akom štádiu sú rokovania o prevzatí 

cintorínskych služieb, alebo týchto pohrebísk. Ten povedal, že je to mimo neho,  vie o 

tom, že mesto to má prebrať a reagovať by mala pani riaditeľka Správy mestskej zelene. 

Tak nasledujúce tam behal štáb za ňou, ktorý ju oslovil s tým, že v akom to je štádiu. 

Pani Popríková vyzerala tak, že ani nevie, že má prevziať túto službu pod Správu 

mestskej zelene. Vyznelo to veľmi tragikomicky vzhľadom na to, že sa bavíme o tom, 

že od februára sa o tom rozpráva, a v júli o tom nikto nevedel, no a následne potom 

redaktor oslovil aj spoločníka, alebo spoločnosť Rekviem, a to ich zamestnanca, ktorý 

sa stará o pohrebiská a poskytuje tieto služby pozostalým, takže v kontexte týchto 

informácií mi trošku nesedí tá časová os, keď ste povedali, že od februára je všetko 

košer, všetko s každým sa rozpráva, ale do médií a do hlavných správ sa nikto nevedel 

vyjadriť, do hlavných televíznych správ sa nikto nevidel vyjadriť v takom štádiu to je. 

Ja mám informácie také, že tie, tých 200 tis., ktoré sme odsúhlasili na ostatnom 

mestskom zastupiteľstve, pravdepodobne nebudú postačovať na pokrytie investičných 

vstupných nákladov, aby mesto plnohodnotne prevzalo tieto služby, osobne nepoviem, 

že ma desí, lebo všetko sa dá zvládnuť, ak je dobrý menežér a dobrý menežment, 

osobne som však veľmi taký, tak čakám, ako to celé dopadne, lebo blíži sa dušičkové 

obdobie a nebude to ľahké. Vzhľadom aj na to, že vieme, aký je stav tých stromov na 

tom najväčšom košickom pohrebisku, a skutočne tam sa nejedná iba o to, aby mesto 

Košice prevzalo pod seba 30 pracovníkov, ja pevne verím, že keď ich prevezme, sú to 

profesionáli, a rovnako, ako to robili spoločnosti Rekviem, budú to robiť aj pre Správu 

mestskej zelene. Ale len ma desí tá nekomunikácia, to sa odráža aj na tých 

zastupiteľstvách, keď vidíme, že tie materiály sú ako keby predkladané, šité horúcou 

ihlou, a potom zbytočne trvajú rozpravy aj 2-3 hodiny k nejakému bodu. Proste do 
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budúcna by som na vás apeloval, pán primátor, trošku lepšie to predostrieť a dať nám 

poslancom na vedomie, lebo v konečnom dôsledku aj tie príspevky v televíznych 

novinách potom z nás robia takýchto babrákov. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nevidel som tú reláciu, nedokážem... (pozn.: 

nepokoj v sále) Poprosil som mestskú políciu, aby sedela pri pani celý čas, neviem 

prečo tam kolega váš nie je, ráno sme sa dohodli, kolega bude sedieť pri pani.  

Pán poslanec, nevidel som reláciu, neviem akú časovú os zostrihali, či to bolo všetko 

strihané v jeden deň alebo filmované v jeden deň. Čo je podstatné, 7. februára mestská 

zeleň zaslala žiadosť s tým, že po úvodných rokovaniach je pripravená, alebo je 

pripravená diskutovať na túto tému a prejavila záujem. Spoločnosť Rekviem vie, že ma 

zmluvu uzatvorenú na dobu určitú 20 rokov a táto zmluva bude ukončená štandardne, 

ako je nastavená, 15. novembra 2019, kedy jej doba, na ktorú bola uzatvorená, vyprší. 

To je asi to najpodstatnejšie. Medzitým prebiehajú rôzne neformálne diskusie, 

neformálne debaty a niektoré veci jednoducho, ak neboli oficiálne so zápisnicou, 

jednoducho boli len neformálneho hľadiska. Ja osobne som sa so spoločnosťou 

Rekviem nestretol, pre mňa je dôležité, že máme tu organizáciu, ktorá je pripravená 

prevziať záväzky a poskytovať tieto služby a dôležité je pre mňa, že je tu spoločnosť, 

ktorá ma zmluvu a táto zmluva prirodzeným spôsobom bude ukončená, pretože jej 

nájom bude ukončený. To je asi to najdôležitejšie. Myslím si, že k tomu viac nie je čo 

dodať, tých úkonov sa urobilo naozaj desiatky. A chápem aj druhú stranu, že chce 

zabojovať rôznym spôsobom o to, aby mohla v zmluvnom vzťahu pokračovať je to 

prirodzené, je to podnikateľský subjekt, ktorý chce podnikať. To je celé. A nepáči sa mi, 

že niektoré ich argumenty alebo ich výstupy sú také, aké sú, ale majú na nich plné právo 

a ja ich budem akceptovať. Nech sa páči, pani poslankyňa Slovenská, pán námestník. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Pán primátor, spomínali ste, že bolo zrealizovaných 

viac ako 30 krokov od termínu 7. 2., tak vás len poprosím, aj ak k týmto krokom 

neexistujú zápisnice, tak aspoň stručný popis, čo bolo predmetom týchto krokov, alebo 

aké to boli kroky konkrétne. Spoločnosť komunikuje s nami poslancami prevažne 

otvorenými listami, ktoré nám adresuje, Ja som sa zúčastnila aj osobne stretnutia s touto 

spoločnosťou v auguste a na tomto stretnutí mi bolo povedané, že komunikácia zo 

strany mesta je naozaj obmedzená a takmer žiadna, preto vlastne u mňa to teraz 

dochádza, že vy tvrdíte, že sa komunikuje a realizuje sa množstvo krokov a na strane 

druhej možno tá komunikácia nedôjde až k tej konkrétnej spoločnosti, s ktorou sa 

komunikovať má. Jediný, jediný môj taký, obava z tohto celého je, že naozaj, či mesto 

je pripravené na toto, či zohľadňuje všetky riziká, ktoré nás môžu čakať, či už vo 

vzťahu k hnuteľnému majetku alebo vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, tzn., že ak 

nemáme zámer kúpiť hnuteľný majetok, tak že či máme k dispozícii svoj vlastný, 

ktorými budeme spravovať tieto pohrebiská, pohrebisko. A posledná otázka z mojej 

strany je tá, že koho by to mal byť primárny záujem komunikovať, lebo myslím si, že 

jednoznačne by to mal byť záujem mesta. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím faktické pána Djordjeviča a pána Špaka a potom sa pán 

riaditeľ vyjadrí k priebehu, k stretnutiam, z mnohých, samozrejme, zápisnice sú, ale 

z mnohých neformálnych prirodzene nie sú, ale aj výzvam, ktoré išli spoločnosti 

Rekviem, listy, ktoré šli spoločnosti Rekviem, konzultácie, o všetkom vás bude 

informovať pán riaditeľ. A keď máte záujem, môžete prísť nahliadnuť do toho priebehu 

prípravy a jednotlivých krokov, ktoré sa od toho februára urobili. Nech sa páči, pán 

poslanec Djordjevič. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem, na pani poslankyňu 

Slivenskú. Samozrejme, že sa dobre pýtate na to, aké stretnutia boli, to je v poriadku. Ja 

si zase myslím, že keď organizácia tvrdí, že je pripravená, tak čas najbližšie ukáže, či je 

pripravená, jednoducho prax to ukáže. Samozrejme, že to je taký alibistický prístup v 

zmysle kto chce kam, pomôžme mu tam, no v poriadku, však môžeme mať rôzne 

názory všetci, a aj tak sa to na konci ukáže, ako to bude fungovať. Ja len chcem z praxe 

povedať toľko, že môže to riadiť aj, neviem, ako to myslel pán Karaffa, že či občan je 

Slovák alebo neni, lebo určite je Slovák, keďže tu žije dlhodobo, ale hocikto môže 

riadiť tento podnik, musí mať peniaze. Nemôžu tam reálni zamestnanci v teréne zarábať 

400,- Eur, alebo 390, žiť ako žobráci. To je celé. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pôjdu ešte poslanci a tak pán riaditeľ s pani 

riaditeľkou, aby sme si všetky otázky, ak nejaké sú, potom následne zodpovedali. 

Myslím, že to bude praktickejšie. Nech sa páči, pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám 2 otázky. Na začiatku pán primátor ste 

tvrdil, že Správa mestskej zelene vyškolila svojich pracovníkov. Ja sa chcem opýtať, 

lebo aj na základe tých medializovaných informácií, ešte aspoň ku mne sa nedostala 

informácia, či mesto už má uzatvorené zmluvy so zamestnancami spoločnosti Rekviem. 

To je 1. otázka a 2. otázka sa týka toho, v čom alebo na základe čoho vznikli odhady, čo 

sa týka budúcich investícií, kapitálových výdavkov, keďže v Korzári je aj takáto veta, že 

odhady mesta na investície sa vzhľadom na skutočné potreby nezakladajú na reálnych 

základoch potrebných na dôstojné prevádzkovanie pohrebísk, čiže rád by som vedel, že 

na základe čoho sa vypočítavali tie odhadované náklady do budúcna, to je tá druhá 

otázka. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková. Ďakujem pán 

poslanec. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Keďže som skoro posledná, tak už väčšinu mojich otázok 

dali moji predrečníci, ale predsa sa chcem spýtať, či boli vykonané nejaké kontroly, 

odkedy to má tento nový majiteľ, čiže za tento rok, a či existujú o tom nejaké záznamy, 

keďže ja nemám veľmi pozitívne informácie. To je jedna otázka. Druhá: koľko stretnutí 

bolo vykonaných mesto verzus Rekviem, a či tiež o tom existujú záznamy, alebo sú len, 

boli len ústne stretnutia alebo aj oficiálne, a taktiež ako kolega poslanec Horenský, tiež 

ma zaujíma, či vieme ako budú riešení tí terajší zamestnanci Rekviem, či už vieme, či 

budú nové zmluvy, alebo budú ukončené a znovu uzatvorené zmluvy, takže ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže vieme, že Správa mestskej zelene má naozaj veľmi 

veľa svojich povinností, ktoré vyplývajú z jej kompetencií na území mestských častí, 

vieme, že taktiež je ako organizácia dlhodobo podfinancovaná, kedy musí posilniť z 

hľadiska technického, materiálneho zabezpečenia, takisto personálneho, miezd, chcem 

sa opýtať, či tento prechod týchto služieb práve na Správu mestskej zelene, či už je 

odhadovaný finančný dopad na rozpočet na rok 2020, o koľko vlastne sa rozpočet 

Správy mestskej zelene bude musieť navýšiť, pretože bude to mať dopad na celkový 

rozpočet mesta Košice. Ja v podstate tento návrh podporím, ale samozrejme s tým, 
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chcem upozorniť, apelovať, aby sa neznížili kvality poskytovaných služieb Správou 

mestskej zelene na území mestských častí z titulu prevzatia tejto spoločnosti, ďakujem 

pekne. 

 

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

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Aj vzhľadom k tomu, že verejný cintorín sa nachádza v 

mestskej časti Juh teritoriálne, tak bude účelné a vhodné, keby som dostal informáciu 

asi v tom zmysle, aby tí zamestnanci doterajší spoločnosti Rekviem boli oficiálne nie 

nejakou verejnou formou informovaní, že mesto Košice svoj záväzok z nájomnej 

zmluvy dodrží a všetkých ich prevezme. Potom, aké ich bude odmeňovanie, či bude 

riešené tak, ako u všetkých zamestnancov vo verejnej správe, a bolo by potrebné, aby 

Správa mestskej zelene vytvorila podmienky pre komunikáciu s občanmi, ktorí prejavia 

záujem o informácie týkajúce sa prevádzkovania verejného cintorína a krematória po 

16. novembri, tzn. vytvoriť e-mailovú adresu, infolinku a pod. No a keď to tak zhrniem, 

aj vzhľadom na diskusiu, ktorá doteraz prebiehala, bolo by potrebné, a ja to prednesiem 

potom v bode 33 ako doplnenie návrhu uznesenia, aby pán primátor predložil na riadne 

zasadnutie mestského zastupiteľstva v decembri tohto roku informáciu o priebehu 

prevzatia verejného cintorína a krematória do správy Správe mestskej zelene Košice. 

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja sa ospravedlňujem, naozaj sa to nedalo do tej jednej minúty 

faktickej poznámky, budem sa snažiť nabudúce rozmyslieť, ako sa prihlásim, takže aby 

som to vysvetlil. Keď hovorím o platoch, neviem, asi nikto z vás prítomných tu nevie, 

ale, čo sa udialo a podotýkam, bolo to za predošlého štatutára, čiže súčasnú poverenú 

riadením z toho de iure ani morálne nemožno vôbec obviňovať, a to ani zaťahovať, 

začiatkom tohto roka sa zvyšovali platy, vyplývalo to z legislatívy. A k čomu došlo v 

mestskej zeleni, obyčajným zamestnancom sa znížilo osobné, ale THP pracovníkom nie, 

čiže zase komu bolo ubraté najviac, tým najchudobnejším. Pokiaľ tento človek v teréne, 

ktorý pracuje niekedy aj na -10 vonku, ktorý pracuje na rozpálenom slnku, nebude 

adekvátne zaplatený, alebo aspoň tou stovkou obrazne povedané motivovaný, 

neočakávajte od nich výkon, nefoťte si ich z balkónov, neposielajte sťažnosti, lebo sú to 

aj ľudia a robia za také peniaze, aké robia. Čiže musí byť plat adekvátny pomerom a 

platom v Košiciach, takisto adekvátny počet. Tu nejde o to, že by zeleň bola neschopná, 

že by tam boli neschopní riadiaci pracovníci, tam ide o to, koľko ľudí majú daný deň 

v teréne a aký je rozsah prác, koľko kilometrov živých plotov, orezov, atď., konkrétnych 

prác majú denne zvládnuť. Čiže je to diskutabilné, či sa pracuje systematicky alebo sa 

len pláta, alebo sa nestíha, čiže ak sa tieto veci nezmenia, vtedy vidím problém, ak príde 

dostatočný počet aspoň na toto oddelenie správy cintorínov a krematóriá, nemusí byť 

problém, lebo bolo by odo mňa nefér, že by som hovoril o svojich kolegoch, že sú to, 

bývalých, neschopní ľudia. To nie je pravda, ale tento podnik je naozaj 

poddimenzovaný. Možno to nepatrí tu, možno to patrí, keď sa budeme rozprávať o 

budúcoročnom rozpočte, vtedy sľubujem, že sa už k tomu vyjadrovať nebudem, cítil 

som potrebu povedať vás o situácii, aká tam naozaj vládne, resp. vládne, aká tam je a to 

je všetko. Čiže, môže sa to, môj záver je, môže to ten podnik zvládnuť, treba mu 

pomôcť, to je všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán námestník. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, skôr než prečítam 

doplňujúci a pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu, nedá mi nevrátiť sa k vystúpeniam 

niektorých z vás a musím povedať, že mi príde veľmi paradoxné, keď môj predrečník 

vystúpi v tomto bode a obhajuje potrebu zvýšenia platov pre zamestnancov Správy 

mestskej zelene, ale zároveň tuná kára mesto a vedenie tohto mesta, ktoré sa snaží aj 

napĺňať rozpočet na to, aby na takéto zvyšovania, a zároveň aj na investície, z ktorých 

by sme následne museli asi uberať, hľadáme zdroje. Rovnako je s tým spojený aj ten 

nárast prípadných daní a poplatkov, a opäť káravý postoj pri raste ale treba zvyšovať 

platy zamestnancov. A rovnako nerozumiem, ako môže niekto povedať, že my tuná 

rapídne zvyšujeme poplatky, keď pri dvadsiatich štyroch poplatkoch, ktoré v tomto 

cenníku sú, narastajú 2 z nich, a to jeden o 10,- Eur, z nejakých 75 na 85,- Eur a druhý o 

12,- Eur, z nejakých 94 na 106,- Eur. To nie žiadne rapídne narastanie poplatkov a týka 

sa to iba dvoch poplatkov, ktoré sú práve spojené s manuálnou prácou, ktoré sú spojené 

s výkopom hrobiek, a každý, kto s tým mal skúsenosť, je to problém zohnať ešte 

dokonca aj na východe Slovenska, čiže ja to nepovažujem za niečo markantné, ani za 

niečo, čo by stálo za to, aby sme sa tým takto do hĺbky museli zaoberať a byť za to 

pranierovaní. Návrh na pozmeňujúci návrh k bodu číslo 16, tak ako ho uviedol pán 

riaditeľ magistrátu, kde nadpis v piatej časti znie: Prechodné záverečné ustanovenia, 

pred §18 sa vkladá nový §18, ktorý znie: §18 Prechodné ustanovenie. Ak bola zmluva o 

užívaní hrobového miesta, schránky v kolumbáriu, alebo urnového miesta na 

pohrebisku uzatvorená pred 17. novembrom 2019 s predchádzajúcim prevádzkovateľom 

pohrebiska, ďalej len pôvodná zmluva, pričom k 17. novembru 2019 ešte neuplynula 

celá doba užívania, za ktorú bola zaplatená úhrada predchádzajúcemu 

prevádzkovateľovi, užívateľ hrobového miesta, schránky kolumbária alebo urnového 

miesta má nárok na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom podľa § 2 

s účinnosťou od 17. novembra 2019, pričom za obdobie od 17. novembra 2019 do 

posledného dňa pôvodne zaplatenej doby sa nájomné určí vo výške pomernej časti 

uhradenej v čase uzatvorenia pôvodnej zmluvy. Doterajší § 18 sa označuje ako § 19, ako 

bolo spomenuté, je to to prechodné ustanovenie, ktoré dá majiteľom a tým, čo si 

predplatili už službu to, že tú službu od nich prevezmeme a nebudeme de facto za tú už 

predplatenú službu od nich vyžadovať poplatok druhýkrát. Ďakujem. 

 

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

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja budem reagovať na 

predrečníka pána Djordjeviča, ktorý hovoril o tom, čo všetko, aké sú hrozné podmienky 

v Správe mestskej zelene a potom na konci povie, že keď sa bude o 3 mesiace 

prejednávať rozpočet mesta Košice, tak sa k tejto otázke nevyjadrí. Pán Djordjevič, ja 

vás chcem poprosiť, vyjadrite sa k tej otázke, keď sa bude prejednávať rozpočet, robili 

ste v Správe mestskej zelene, a preto verím, že prídete aj s nejakým fundovaným 

návrhom finančného charakteru, ako pomôcť Správa mestskej zelene, prídete si na 

finančnú komisiu, prípadne ešte na iné komisie, ktoré s tým súvisia. Vopred ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nech sa páči, prosím, nereagujeme na seba. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem. Ja mám normálny diskusný príspevok, čiže žiadna 

reakcia, aj toto, máte pravdu pán primátor, niekto povedal, že my sa často ozývame a 

dneska mal najviac vstupov, takže zrkadlo doma nemá, a ako pán Ihnát hovorí, hanby 

on veru nemá. Ale k pánovi Gibódovi, tieto navýšenia som veru nekritizoval, naozaj tu 

nebavíme sa o žiadnych extrémnych rapídnych dopadoch, a vy hovoríte o tom, že ja vás 
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káram, keď zvyšujete ceny, no žiaľ, cestovné sa zvýšilo o sto percent, a aj iné poplatky, 

aj teraz za tie elektrospotrebiče boli navrhované a pôvodne boli aj vyššie, ale OK. 

Odpoviem vás len toľko, ak neviete, ako to robiť, zavolajte tomu, koho tak nenávidíte, a 

z ktorého tieňa nikdy v živote nevykročíte, do Bratislavy, a on vám povie, ako to robiť. 

Pred voľbami ste mali recept na všetko, teraz vážení, skutek utek a už ľudia pri 

spomenutí Vašich mien si na ulici odpľúvajú. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vážte slová, ja vás neurážam. Nehovorím o..., kusol 

som si teraz do jazyka. Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja zareagujem všeobecne na svojho predrečníka, ak by 

tí, ktorí tu boli pred nami, to vedeli robiť, tak tu dnes nezvyšujeme poplatky po 

siedmich rokoch, neaktualizujeme tarifu po dvanástich rokoch a nebavíme sa tu o týchto 

veciach, kde roky sa v týchto témach nedialo nič, pretože je ľahšie držať bobríka 

mlčanlivosti, držať poplatky nízko, tváriť sa sociálne, snáď to niekto na záver zaplatí. 

Ďakujem. 

 

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

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za potlesk. Ďakujem dámy kolegyne, páni 

kolegovia ja len chcem jednu vec, pán primátor poprosím vás veľmi pekne, aby pani 

riaditeľka Popríková nezabudla vystúpiť, a že by nám niečo povedala, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sú ešte nejaké otázky na pána riaditeľa, pani riaditeľku, ak nie tak 

uzatváram diskusiu, poprosím pani riaditeľku potom pána riaditeľa, aby zodpovedali na 

všetky otázky. Diskusia bola uzavretá, odpovie pani riaditeľka, potom pán riaditeľ. 

Nech sa páči pani riaditeľka. 

 

p. Popríková, riaditeľka SMsZ Košice: Takže dobrý deň prajem všetkým. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia poslanci poďme počúvať pani riaditeľku nasekali ste 

jej kopec otázok verím, že nám na všetky zodpovie. 

 

p. Popríková, riaditeľka SMsZ Košice: Dobrý deň prajem ešte raz všetkým. Išla by som 

trošku tak chronologicky ako vlastne sa prišlo na tú myšlienku, že prečo Správa 

mestskej zelene a ako sme sa vlastne na túto našu úlohu pripravovali ako sme pripravení 

a, čo najviac tých otázok padalo, čo sa týka terajších zamestnancov terajšieho 

prevádzkovateľa. Tak poďme sa na to všetci spoločne pozrieť. Boli sme oslovení s tým, 

že v rámci republiky ten, kto spravuje mestskú zeleň, spravuje aj cintoríny, takže má to 

nejakú logiku, keď na to prišli ostatné mestá, takže musí to mať logiku aj v tých 

Košiciach s tým, že či to vlastne budeme zvládať alebo či to nebudeme zvládať. Snažili 

sme sa rozmýšľať tým smerom, že keď to doteraz tomuto prevádzkovateľovi ide a ak 

mu to ide, a tak sa vehementne bráni tomu, aby sa odovzdal ten majetok, mestský 

majetok mestu tzn., že musí z toho mať aj určité výhody. Neviem, či mesto má 

informáciu o tom, aké ten terajší prevádzkovateľ má príjmy a aké má výdavky a ako 

vlastne hospodári. Vychádzali sme z tejto logiky, že teraz mesto bude mať, ak to bude 

spravovať mestská organizácia priamy dosah na túto kontrolu a ak sú nejaké zisky z 

tejto činnosti, tak tieto financie mestská organizácia mesto bude vkladať do mestského, 

vynakladať na mestský majetok. Tie kroky sa potykali prvé, aby k tomuto prevzatiu 

mohlo prísť v marci začiatkom roka, keď sme vyškolili človeka, ktorý by mal 
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oprávnenie, aby sme si mohli rozšíriť tú našu pracovnú činnosť, čo sa týka 

prevádzkovania cintorína pohrebníctva a krematória a ďalšie kroky boli vedené tým 

smerom, aby sme získali, čo najviac pravdivých informácií o tom ako to vlastne 

prebieha a čo daná činnosť obnáša, takže sme oslovili predchádzajúceho 

prevádzkovateľa Rekviem, s ktorým sme mali niekoľko stretnutí a začali sme rozprávať 

o tom, aké sú podmienky, čo všetko treba zabezpečiť, ľudia aké majú mať vzdelanie, čo 

všetko tí ľudia robia v akých podmienkach pracujú a na základe toho sme spracovali 

nejaký materiál, ktorý potom bol v porade primátora a ďalej sa rozvíjal a uvažujeme s 

tým že ak to prevádzkovanie schválite pre Správu mestskej zelene bude to fungovať ako 

samostatný úsek, samostatná prevádzka. Zmluva hovorí medzi mestom a medzi 

prevádzkovateľom to, že musíme zamestnať má zamestnať a zamestná mesto všetkých 

zamestnancov, nebránime sa tomu s tým rátame, čiže po tej odbornej stránke a teda 

personálnej by tento problém mal byť vyriešený. A tak ako je dôležité personálne 

obsadenie, ktoré hovorím, že v tomto nevidím problém s tým, že máme aj z externého 

prostredia odborníkov, ktorí v danej oblasti robili, čiže vieme posilniť tento kolektív 

momentálne pôsobiaci na cintoríne a na krematóriu a takže by sme riešili takýmto 

spôsobom, ako som hovorila. Veľmi dôležitá je otázka ako to prejde, čo sa týka majetku 

hnuteľného a nehnuteľného lebo tam od týchto základných materiálov prevádzkovateľa 

závisí veľmi aj ďalšia činnosť teda nastupujúceho prevádzkovateľa. Musíme sa bližšie 

na to pozrieť a urobiť inventarizáciu, ktorá danému, terajšiemu prevádzkovateľovi 

vyplýva  v zmysle nájomnej zmluvy a urobiť inventarizáciu. Inventarizáciu majetku, 

inventarizáciu hrobov, aby predložil nájomné zmluvy, aké sú a jednoducho dopodrobna 

rozobrať a odkontrolovať a prevziať všetky materiály potrebné pre ďalšiu činnosť, čiže 

od tej pripravenosti asi toľko. Ak bude teda dobré personálne obsadenie a ľudia budú 

chcieť pracovať samozrejme musí to byť finančne zabezpečené, čo z pohľadu mesta je 

prísľub, že mesto to bude podporovať a podporí to, tak nevidím problém, žeby to 

nemohlo fungovať ako samostatný úsek, ktorý bude ako súčasťou príspevkovej 

organizácie mesta. Myslím si, že v tomto celom globále som jak som to tu predniesla 

tak zodpovedala na mnohé otázky, ktoré tu boli položené. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči. Ešte pán riaditeľ má nejaké 

odpovede. 

 

p, Čop, riaditeľ magistrátu: Ja môžem ešte doplniť pani riaditeľku, že tak ako ona spomínala 

tá komunikácia so súčasným prevádzkovateľom prebieha v intenzívnej podobne, je 

pravda že dá sa povedať od septembra na základe aj osobných rokovaní aj je to už na 

dennej báze, pretože boli dohodnuté určité termíny, ktoré by si mali navzájom obidve 

strany plniť. Na druhú stranu musím povedať, že napriek tomu, že v tých novinách, 

resp. v médiách sa opakovane uvádza koľko mesto bude musieť investovať do správy 

údržby a cintorínov, resp. krematória. Nikdy neprišla zo strany súčasného 

prevádzkovateľa ponuka, resp. návrh, že je ochotný investovať do tohto majetku nejaký 

balík peňazí. Jediné, čo ho zaujímalo je, že za koľko nám môže predať súčasnú 

spoločnosť, to je výsledok všetkých tých rokovaní. Pri našom osobnom stretnutí a to 

bolo a aj v minulosti to bolo opakovane prezentované pri našom osobnom stretnutí bolo 

aj v zápise potvrdené, že mesto Košice sa zmluvne zaväzuje v súlade so zmluvou, ktorá 

tam je zamestnať všetkých zamestnancov nájomcu. Boli dohodnuté aj určité termíny 

ako jednotlivé zmluvné strany budú na tomto participovať a boli dohodnuté nejaké 

termíny, kedy dostaneme príslušné podklady od súčasného prevádzkovateľa a tieto 

termíny boli zo strany súčasného prevádzkovateľa posúvané. K dnešnému dňu sme 

nedostali od neho podklady, resp. dostali sme informáciu koľko má zamestnancov a aké 
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majú pracovné pozície. Čiže, my môžeme konať len s tými dátami, ktoré dostaneme v 

rámci súčinnosti druhej strany. Čiže my by sme radi začali rokovať s týmito 

zamestnancami, ale stále príslušné podklady sme k dnešnému dňu neobdržali, čiže na 

to, aby sme mohli rokovať musíme vedieť v aké je ich zaradenie, aká je ich náplň práce 

aj základné veci, čo sa týka o tom, aké majú momentálne mzdy, aby sme vedeli si splniť 

náš zmluvný záväzok, ktorý sme opakovane pri rokovaniach a aj našej komunikácii, 

ktorú na rozdiel od protistrany vedieme priamo mimo médií, prezentovali, potvrdzovali. 

Čo sa týka vlastne tých základných vecí, ktoré ste sa informovali, že čo nás to bude stáť, 

aké budú náklady? V každom prípade treba potvrdiť, že mestská zeleň je maximálne 

pripravená spravila všetky potrebné kroky, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie týchto 

zariadení, tzn. má vyškolených ľudí má pripravený personál, ktorý by mal byť doplnení 

o tých zamestnancov, ktorí by sme prevzali. Môžem potvrdiť, že mestská zeleň aj mimo 

tohto projektu naberá ďalších zamestnancov, ktorí by mali participovať na skvalitnení 

služieb, ktoré poskytuje mestu, resp. jednotlivým mestským častiam, čiže nemusíte mať 

obavu, že prevzatím alebo rozbehnutím tohto projektu by mala klesnúť kvalita služieb v 

rámci mesta, skôr som toho názoru, že táto kvalita bude rásť, čo sa týka tej pripravenosti 

tak ako spomínala pani riaditeľka je rozbehnutý proces obstarávania vozidiel všetkého 

alebo resp. náležitostí, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli od 17. 11. poskytovať 

adekvátne služby občanom. Zároveň zdôrazňujem alebo si dovoľujem poukázať na 

dátum 17. 11., pretože opakovane sa tu zavádza verejnosť, že budú ohrozené dušičkové, 

alebo bude ohrozené dušičkové obdobie alebo všetko okolo toho. Treba si uvedomiť, že 

vlastne preberanie cintorínov bude až po tomto období a keď súčasný nájomca 

opakovane tvrdí, že je to zlé obdobie tak sa pýtam, v akom období on preberal tieto 

objekty do správy, čiže situácia sa len opakuje, keď to zvládli oni prečo by to mesto 

alebo mestská zeleň nemala zvládnuť. Čo sa týka, vlastne inventarizácie a samotných 

krokov, sú presne dané tie termíny resp. máme snahu spraviť inventarizáciu a príslušné 

kroky v dostatočnom predstihu. Opakujem na to potrebujeme súčinnosť druhej strany a 

už registrujeme náležitosti ako sa snažiť tieto termíny, ktoré boli pri nejakom tom 

rokovaní dohodnuté posúvať a dávať až do hraničnej situácie, keď má predstavu, že 

nám poskytne priestor na posúdenie technického stavu kremačných pecí až k 16. 11., čo 

je pre nás neakceptovateľný termín. Čiže, preto vravím ako my sa snažíme rokovať a 

viesť priebežnú diskusiu o tom ako to spraviť miesto toho, aby sme rozposielali listy a 

na všetky strany platili si reklamný čas. Zároveň chcem poukázať na podstatnú 

skutočnosť, že pán kontrolór, ktorý sedí teraz vedľa mňa a je aktívne účastný na procese 

rokovaní dohliada na proces preberania a myslím, že som nezaregistroval nejaké 

zásadné výhrady, ktoré by mal k tomuto procesu. Snáď som zodpovedal a zhrnul všetko, 

čo vám povedala aj pani Popríková. Zároveň chcem poukázať, že nám z neznámeho 

dôvodu sme obdržali list, a to, myslím si, že všetci o tom viete, súčasný nájomca 

navrhuje nový termín prevzatia na január budúceho roka. My na to nevidíme dôvod a 

môžem potvrdiť mesto, mestská zeleň - sme pripravení prevziať pohrebiská k zmluvne 

dojednanému dátumu, t.j. k 17. 11. 2019, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne kolegovia, diskusia bola uzavretá. Ja len ešte pri 

tých odpovediach kolegov pani riaditeľke a pána riaditeľa... (pozn.: nepokoj s sále) 

...diskusia bola uzavretá. Vystúpila po uzavretej diskusii. (pozn.: nepokoj s sále) 

....prosím mestskú políciu vysvetlite pani, že takto to nefunguje a ruší priebeh 

rokovania. 

Rozprával som o tom, že máme približne viac ako 30 úkonov, ktoré sú dokumentované, 

spísané ako základné a formálne. Chcel by som upozorniť na 3 dátumy, ktoré som si z 

tohto ja vypichol - 2. 8., aby som naozaj rozptýlil všetky pochybnosti, ktoré v novinách 
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vychádzajú - 2. 8. 2019 na výzvu referátu nakladania s majetkom oznámila Rekviem 

emailom, že si je vedomá svojej povinnosti vyplývajúcej z končiacej nájomnej zmluvy 

odovzdať do majetku mesta kremačné pece vo funkčnom stave vrátane posudku, ktorý 

túto deklarovanú informáciu potvrdí. 2. 8. 2019 spoločnosť Rekviem už emailom 

oznamuje skutočnosti, o ktorých sme s ním predtým diskutovali. 14. 8. bol podpísaný so 

spoločnosťou Rekviem Dodatok číslo 6 k aktuálnej nájomnej zmluve, ktorým bolo 

umožnené spoločnosti sanovať, realizovať, opraviť plot na hranici pozemkov na 

náklady spoločnosti a na tomto stretnutí sa zúčastnilo okrem konateľa aj prevádzkový 

riaditeľ a právny zástupca spoločnosti Rekviem a bolo dohodnuté, že čo najskôr po 

uplynutí dovolenkového obdobia v prvých septembrových týždňoch sa uskutoční 

pracovné stretnutie, ktorého cieľom bude určiť kroky smerujúce k plynulému 

odovzdaniu pohrebísk spoločnosťou Rekviem Správe mestskej zelene prostredníctvom 

vlastníka mesta Košice. Zároveň 15. 8., mesto oznámilo Rekviem listom, že nie je 

možné vyhovieť žiadosti o predĺženie nájmu aktuálnej nájomnej zmluvy, pretože 

zastupiteľstvo uznesením číslo 149 zo dňa 4. 7. 2019 schválilo zámer zveriť pohrebiská 

do správy Správe mestskej zelene. Kolegovia ja sa síce nechcem naťahovať o Rokovací 

poriadok, ak súhlasíte zodpovedzme tieto 4 faktické poznámky, ale prosím, už 

nerozširujme diskusiu, naozaj bolo už podľa mňa povedané všetko čo sa dalo povedať. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Slivenská.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Najprv začnem k pani Popríkovej. 

Neviem, či sme si vedomí všetci, že nám ostáva 44 dní a je to dosť málo času, aby sme 

začali robiť inventarizáciu majetku a inventarizáciu hnuteľného či nehnuteľnom 

majetku, to je samozrejme predmetom nájomnej zmluvy. Bolo povedané, že hnuteľný 

majetok a to, čo nám ponúkne spoločnosť závisí od Rekviemu, čo mal by to byť, 

opakujem, náš záujem, aby sme si zistili, čo potrebujeme a čo potrebujeme kúpiť od 

spoločnosti. Bežne trvajú akvizície spoločnosti aj rok, možno viac, my sa to snažíme 

zvládnuť za pár dní, tak klobúk dole, ak to vyjde. Potom mám pár poznámok na 

riaditeľa magistrátu pána Čopa. Spomínali ste, že od nájomcu nám neprišiel žiaden 

návrh na investície do majetku, ktorý je mu zverený v zmysle nájomnej zmluvy a... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, skúste to skrátiť.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobre – ja ako nájomca neviem, či mám nejakú povinnosť, aby 

som oznamovala vlastníkovi, že chcem nejak investovať - to by malo byť z našej strany 

táto iniciatíva. Ďalšia vec - nedostali sme podklady od spoločnosti, tak to neriešime 

ďalej? To je taká odpoveď, že nehnevajte sa, ale nebudem pokračovať v tomto. Priama 

komunikácia - zaujíma ma, s kým konkrétne prebieha?  

 

p. Polaček, primátor mesta: To je faktická - jedna minúta a nie dve. Prosím rešpektujme sa 

navzájom. Pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor - takže dostalo 

sa mi do rúk papierik, s ktorým pribehol p. Karaffa – ďakujem veľmi pekne p. Karaffa, 

za tieto informácie. 4. 7. 2019 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer zverejnia 

pohrebísk do správy SMsZ a dopĺňanie zriaďovacej listiny SMsZ o potrebné činnosti, 

čiže opakujem 4. 7. 2019 a čo je zázračné - 13. 5. 2019 až 24. 5. 2019 Ing. Marta 

Popríková sa zúčastnila odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebiska. Podotýkam, 

platené z rozpočtu organizácie, tak len do pléna, ešte pred schválením samozrejme, 

podobné ako pri EYOF-e bolo rozhodnuté ešte pred rokovaním, tak aj tu bola poslaná 
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na školenie a ešte nebol schválený zámer. Pýtam sa, kto jej dal povolenie? Cisár 

Jaroslav 1.? Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Je úplne prirodzené, že získavali sme dostatok informácií na to, 

aby mestská zeleň dokázala a celý čas diskusia je o tom, či je alebo nie je pripravená. 

Na to, aby sme mohli takto rozhodnúť a tento zámer predstaviť, samotná mestská zeleň 

predsa musela povedať – áno, sme pripravení a ideme do toho, lebo vieme, čo nás čaká. 

Školenie a príprava zamestnancov, nielen v meste Košice, ale na každom pracovisku, 

patrí medzi povinné vzdelávacie aktivity. A toto bola jedna z týchto vzdelávacích 

činností. Nech sa páči pani poslankyňa. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Podľa toho, čo som dnes z 

tejto rozpravy pochopila, aj z vyjadrení mesta, aj od pani riaditeľky Popríkovej - mesto 

rokuje, ale spoločnosť je nesúčinná, nespolupracuje, určité doklady veľmi vážne neboli 

predložené. No samozrejme treba si uvedomiť jednu zásadnú vec - táto spoločnosť 

vykonáva podnikateľskú činnosť, má zisky a v podstate v súčasnosti ona príde o 

podnikateľskú činnosť. Ja sa chcem opýtať vedenia mesta, akú máme alternatívu 

pripravenú, keď sa postaví na zadné a jednoducho bude robiť prieky a neodovzdá 

cintoríny do správy mesta Košice? Čiže my sa neposunieme ďalej? S čím počítate, 

pokiaľ nebudete mať možnosť riešiť majetok hnuteľný, nehnuteľný a tak, ako 

predchodkyňa povedala, že vraj ostáva nejakých 44 dní, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že som, aj pán riaditeľ, dostatočne preukázal, že so 

spoločnosťou sa komunikuje, diskutuje. Zmluva bude ukončená tak, ako je uzavretá. O 

čom diskutovať viac? Nech sa páči pán Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem reagovať na pána riaditeľa Čopa. 

Spomínal, že prebiehajú verejné obstarávania na nákup techniky a zariadení. Keďže sa 

neprevezme technika od spoločnosti Rekviem to stihneme za 44 dni, aby sme boli 

pripravení? Ak áno, je to výborné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Verejné obstarávanie - a myslíte na techniku? 3. 9. 2019 SMsZ 

uzatvorila 2 kúpne zmluvy na nákup motorových vozidiel, ktoré boli vysúťažené. 

Všetko vybavené, tieto súťaže prebehli, je to v poriadku. Dámy a páni, diskusia bola 

uzavretá, prosím rešpektujme to. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila jednotlivé 

návrhy, ako boli predložené. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala návrh od 

pána poslanca Strojného a od námestníka Gibódu, ale mám taký pocit, že odznel ešte 

nejaký ďalší tak, ak nebol predložený, tak teraz už nič. Takže prvý pozmeňujúci návrh 

od pána poslanca Strojného: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných 

právnych predpisov schvaľuje zmenu v prílohe tabuľke Cenník služieb na Verejnom 

cintoríne pri výkope pre betónovú hrobku sa suma 85,- Eur nahrádza sumou 75,- Eur. 

Pri výkope pre betónovú hrobku na mieste, kde už bolo pochované sa suma 106,- Eur 

nahrádza sumou 94,- Eur.“  

 

Hlasovanie č. 68 - za: 13, proti: 0, zdržali sa: 23 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje po 1.) 

Nadpis piatej časti znie: Prechodné a záverečné ustanovenia. Po 2.) pred § 18 sa vkladá 

nový § 18, ktorý znie: § 18 Prechodné ustanovenie. Ak bola zmluva o užívaní 

hrobového miesta, schránky v kolumbáriu alebo urnového miesta na pohrebisku 

uzatvorená pred 17. novembrom 2019 s predchádzajúcim prevádzkovateľom pohrebiska 

(ďalej len „pôvodná zmluva“), pričom k 17. novembru 2019 ešte neuplynula celá doba 

užívania, za ktorú bola zaplatená úhrada predchádzajúcemu prevádzkovateľovi (ďalej 

len „pôvodne zaplatená doba“), užívateľ hrobového miesta, schránky v kolumbáriu 

alebo urnového miesta má nárok na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s 

prevádzkovateľom (§ 2) s účinnosťou od 17. novembra 2019, pričom za obdobie od 17. 

novembra 2019 do posledného dňa pôvodne zaplatenej doby sa nájomné určí vo výške 

pomernej časti úhrady platnej v čase uzatvorenia pôvodnej zmluvy. Doterajší § 18 sa 

označuje ako § 19.“ 

 

Hlasovanie č. 69 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 

kompletné znenie VZN. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 z roku 90 o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písmená b) zákona č. 401 z roku 90 o meste 

Košice v znení neskorších predpisov po A) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach podľa 

predloženého návrhu so schválenou zmenou a po B) zrušuje uznesenie číslo 1206 zo 

dňa 26. 10. 2006 v časti Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Krematóriu na Zelenom 

dvore a Prevádzkový poriadok pre Verejný cintorín. Časť „Prevádzkový poriadok pre 

Cintorín sv. Rozálie ostáva v platnosti.)“ 

 

Hlasovanie č. 70 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 17 

Návrh VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 17 predkladám materiál Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach 

jedná sa o podobnú tému, kde je takisto 1 pozmeňujúci návrh, ktorý súvisí s tým istým 

ako bolo v bode 16 a súvisí to so spoločnosťou Rekviem a prebratí služieb, nech sa páči 

pán námestník. Diskusia bola otvorená. 

 

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

doplním tu mám ešte jeden pozmeňujúci návrh, bol pripravený už na pôvodné pred 

dvoma týždňami, týka sa prečítam najprv ten prvý pozmeňujúci návrh, kde v § 5 ods. 4 

bod b) znie: zmena po b) musí byť vyhotovená z vyhovujúceho materiálu vhodného na 

spopolnenie bez sklenených a plastových výplní, týka sa to presnejšie špecifikácie toho 

aký typ urny je možné použiť na spopolňovanie, čiže musí byť vyhotovená z vhodného 
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materiálu na spopolnenie bez sklenených a plastových výplní, mali sme tam predtým 

trošku užšie to špecifikované teraz to bude dosť precizované a dostupnejšie. Opäť teda 

prečítam aj 2. pozmeňujúci návrh v tom pôvodnom duchu ako bolo to v 

predchádzajúcom bode, len upresním, že z pohľadu bežných užívateľov sa nič nemení 

je to iba o tom, že im bude uznaná tá doba pôvodnej zaplatenej doby, ktorú si predplatili 

len budú mať povinnosť uzatvoriť s nami novú nájomnú zmluvu, aby sme mali tieto 

všetky vzťahy uzatvorené, čiže pozmeňujúci návrh k VZN mesta Košice Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach, nadpis 4. časti znie: prechodné 

záverečné ustanovenia, po 2. v § 20 sa vkladá nový § 20, ktorý znie: § 20 prechodné 

ustanovenie ak bola zmluva o používaní schránky v kolumbáriu alebo urnového miesta 

na pohrebisku uzatvorená pred 17. novembrom 2019 s predchádzajúcim 

prevádzkovateľom pohrebiska ďalej len pôvodná zmluva, pričom k 17. novembru 2019 

ešte neuplynula celá doba užívania, za ktorú bola zaplatená úhrada predchádzajúcemu 

prevádzkovateľovi ďalej, len pôvodne zaplatená doba, užívateľ schránky kolumbária 

alebo urnového miesta má nárok na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s 

prevádzkovateľom § 2 s účinnosťou od 17. novembra 2019, pričom za obdobie od 17. 

novembra 2019 do posledného dňa pôvodne zaplatenej doby sa nájomné určí vo výške 

pomernej časti úhrady platnej v čase uzatvorenia pôvodnej zmluvy, doterajší § 20 sa 

označuje ako § 21. Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, takže rovnako ako u vás podobný pozmeňovák, 

tak isto aj u mňa, tiež som sa z médií dozvedel, že ide hore jedna cena, nebolo to v 

dôvodovej správe ani nikde inde uvedené, preto by som to chcel uviesť tak isto na pravú 

mieru ako predtým, prečítam pozmeňujúci návrh, ktorý je k VZN mesta Košice 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach: v prílohe v tabuľke cenník 

služieb Krematória to je tá tabuľka, ktorá je na konci pri spopolnení sa suma 90,- Eur 

nahrádza sumou 75,- Eur. Zaujal ma ešte komentár kolegu Karaffu, ktorý hovorí, že to 

sú také bezvýznamné sumy, no tak načo ich zvyšujeme, keď sú také bezvýznamné? 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Karaffa, procedurálny návrh. 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Tento materiál je vlastne podobný 

materiál, o ktorom sme už teraz hodinu rokovali a dávam procedurálny návrh na 

ukončenie rozpravy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 71- za: 20, proti: 10, zdržali sa: 6  

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý, diskusia bude ukončená potom, 

ako vystúpia pán poslanec Djordjevič s faktickou a potom pani Slivenská, ale ešte 

predtým ako vystúpia, pán poslanec Strojný - je pre mňa veľmi nepríjemné, keď 

poznámkami urážame zamestnancov magistrátu, že nepripravili dostatočne dôvodovú 

správu. Súčasťou dôvodovej správy, posledné riadky - prílohou je cenník služieb, ktorý 

bol vypracovaný podľa usmernenia Košického samosprávneho kraja atď., atď. 

Upravené boli ceny za použitie chladiacej komory za každý začatý deň zo 6,30 na 7,-

 Eur a spoplatnení zostatkov dospelej osoby v rakve zo 75,- Eur na 90,- je to súčasťou 
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dôvodovej správy preto, že sme sa tak dohodli pred niekoľkými mesiacmi, že to bude 

súčasťou dôvodovej správy a tak i moji kolegovia učinili. Nech sa páči pán Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja som chcel faktickou 

poznámkou reagovať na pána poslanca Strojného, že či už nemáte tie spoločné kluby 

KAN a Fungujúce Košice, lebo dneska dáva viac pozmeňovákov, ako ja v januári a to 

nie je podpichovanie, to ako keď sú dobré, však ja som za všetky hlasoval „za“, ja lenže 

či dačo škrípe a som rád, že pán Karaffa sa nevyjadril v tomto bode, že tí mŕtvi to už 

pozostalí nepocítia a som rád, že sa zdržal komentárov a že dúfam, že on to pocíti raz od 

života, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím ja to nerobím a mnohokrát mám veľkú 

chuť, nerobme to, neurážajme sa, nebuďme na svojich kolegov žiadnym spôsobom 

nepríjemní, agresívni, nerobme to, nie je to vhodné, sme verejní činitelia. Správajme sa 

slušne úctivo k našim voličom. Poprosím pani poslankyňu Slivenskú. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem, takže poprosím vás kolegovia sa kroťme, predložím 

návrh uznesenia k tomuto bodu. Dôvody prečo predkladám tento návrh uznesenia tu už 

dnes odzneli - nemyslím si, že to máme úplne pripravené tak ako by sme mali mať a 

ďalším dôvodom je, že v najbližšom období by sa mala uskutočniť voľba riaditeľa 

Správy mestskej zelene, tak prejdem rovno k návrhu uznesenia: Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach schvaľuje predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy so spoločnosťou 

Rekviem pohrebné cintorínske a kremačné služby s. r. o. do dňa 20. 1. 2020 a schvaľuje 

prevzatie pohrebísk Správou mestskej zelene na deň 21. 1. 2020. Druhý návrh 

uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice, aby do 

termínu konania najbližšieho mestského zastupiteľstva pripravil a zastupiteľstvu 

následne predložil návrh na odkúpenie hnuteľného majetku spoločnosti nevyhnutného 

na správu prebraných pohrebísk. Tretí návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach žiada primátora, aby do termínu konania najbližšieho mestského 

zastupiteľstva inicioval prerokovanie a následne zastupiteľstvu predložil spôsob 

vyriešenia pracovnoprávnych otázok so zamestnancami spoločnosti Rekviem. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, právne oddelenie sa vyjadrí k vášmu návrhu. 

Nech sa páči. Hlavne k tej prvej časti o tom osobitnom zreteli. 

 

p. Takáč, referát právny a legislatívny: Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení páni 

poslanci, panie poslankyne, čo sa týka faktického predĺženia doby nájmu, tuná vidíme 

vlastne rozpor s dodržaním predpisov podľa zákona o majetku obci, čo sa týka 

uzatvorenia nájmu, priameho nájmu s nájomcom. V podstate bolo by to možné riešiť 

cez inštitút dôvodu hodného osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov, avšak tento dôvod musí byť vopred zverejnený 15 dní. Samozrejme ešte je tu 

jeden potenciálny problém, keby aj sme išli cez dôvod hodný osobitného zreteľa, že 

nájomné musí byť určené v obvyklej výške a je otázne, či súčasné nájomné vo výške 

33.000,- Eur, ktoré bolo dohodnuté pred 15-timi alebo 20-timi rokmi v súčasnosti 

predstavuje obvyklú výšku. Keby sme to riešili cez dôvod hodný osobitného zreteľa tak, 

teoreticky by sme sa ešte aj vystavili riziku v prípade, že by sme nemali znalecký 

posudok o akú výšku ide, že by sme poskytli neoprávnene štátnu pomoc, pretože 

môžeme mať pôvodne pochybnosti, či nájomné 33.000,- Eur v súčasnosti je obvyklé 

nájomné, keď si vlastne aj pozriete register účtovných závierok v podstate tam aj vidno 

nejaké základné ukazovatele hospodárenia Rekviem, ktorá v súčasnosti prevádzkuje len 
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tieto 2 pohrebiská. Teda nemáme informácie o tom, že by prevádzkovala aj nejaké iné 

pohrebisko, samozrejme keby prevádzkovala nejaké iné pohrebisko, tie čísla nie sú 

úplne presné, ale dá sa z toho vyvodiť to, aké mala tržby, aké mala náklady a teda asi, 

čo je v tomto prípade obvyklý zisk a teda, či to nájomné, čo bolo pred dvadsiatimi 

rokmi či je obvyklé, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte pani Slivenská. Nech sa páči. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, tak v tomto prípade nebudem 

predkladať tento návrh uznesenia a ostáva mi len veriť, že mesto všetko zvládne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne v diskusii sa nikto ďalej nehlási, uzatváram 

diskusiu poprosím návrhovú komisiu, myslím, že boli predložené dva pozmeňujúce 

návrhy alebo tri pozmeňujúce a následne pôjdeme hlasovať o VZN. Nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňujúce návrhy vzišli od pána 

námestníka, takže postupne ich predložíme: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu v § 5 ods. 4 písmena b), 

ktorý znie: musí byť zhotovená z vyhovujúceho materiálu vhodného na spopolnenie bez 

sklenených a plastových výplní.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pozmeňujúci návrh, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 72 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ďalší pozmeňujúci návrh. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh od pána 

námestníka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov schvaľuje po 1.) nadpis štvrtej časti znie: „Prechodné a záverečné 

ustanovenia“. Po 2.) pred § 20 sa vkladá nový § 20, ktorý znie: § 20 Prechodné 

ustanovenie. Ak bola zmluva o užívaní schránky v kolumbáriu alebo urnového miesta 

na pohrebisku uzatvorená pred 17. novembrom 2019 predchádzajúcim 

prevádzkovateľom pohrebiska (ďalej len „pôvodná zmluva“), pričom k 17. novembru 

2019 ešte neuplynula celá doba užívania, za ktorú bola zaplatená úhrada 

predchádzajúcemu prevádzkovateľovi (ďalej len „pôvodne zaplatená doba“), užívateľ 

schránky kolumbária alebo urnového miesta má nárok na uzatvorenie novej nájomnej 

zmluvy s prevádzkovateľom podľa § 2 s účinnosťou od 17. novembra 2019, pričom za 

obdobie od 17. novembra 2019 do posledného dňa pôvodne zaplatenej doby sa nájomné 

určí vo výške pomernej časti úhrady platnej časti uzatvorenia pôvodnej zmluvy. 

Doterajší § 20 sa označuje ako § 21.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o návrhu pána námestníka. Nech sa 

páči. 

 

Hlasovanie č. 73 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Teraz ideme ku návrhu VZN, nech sa 

páči. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: Mestské 

zastupiteľstvo... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je tam ešte predsa len návrh pána poslanca Strojného o znižovaní 

cien. 

 

p. Berberich, návrhová komisia: A bol doručený? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nebol doručený. Ospravedlňujem sa. Ideme hlasovať o návrhu 

VZN. Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala celý návrh. 

 

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

§ 6 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 10 ods. 3 písmena b) zákona č. 401 z roku 1990 o meste Košice v znení neskorších 

predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice Prevádzkový 

poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach podľa predloženého návrhu so 

schválenými zmenami“. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o celkovom návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia. Nech sa páči.  

 

Hlasovanie č. 74 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 5  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 17/1  

Návrh Koncepcie rozvoja informačných technológií mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod č. 17/1 Návrh Koncepcie rozvoja informačných 

technológií mesta Košice. Otváram rozpravu, prípadne pán námestník vysvetlí o čo ide, 

nech sa páči. Je tu procedurálny návrh pána poslanca Djordjeviča. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Rád by som sa opýtal, keďže 

minule ste sa dajak extra ponáhľali a dneska ani hygienická prestávka nebola, že kedy 

bude obed, kedy bude prestávka na toaletu, resp. hygienická? A čestne povedzte, kde 

máte byť o druhej alebo o tretej. Keď ja to vyhodnotím, tak sa budem ponáhľať s vami. 

Ale čestne povedzte, prosím vás, lebo keď tu bolo výjazdové rokovanie vlád Českej a 

Slovenskej republiky, ste sa vy dvaja dobre že o zem nehádzali, keď sa chcelo prerušiť. 

Pred rokom. A dneska – čo to má znamenať, no? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže po prvé, do procedurálneho návrhu, ako prepáčte, nedali ste 

žiadny procedurálny návrh. Ale z úcty k vám všetkým, 15.00 zasadá Rada primátora 

smerom ku dočasnému útulku psov na Jarmočnej ulici. A o 16.00 je verejné 

zhromaždenie občanov, ktorí v tejto téme budú môcť získať ďalšie informácie. Je to 

dohodnuté, bolo to dohodnuté, to sa týka môjho programu. A zároveň pani námestníčka 

má stretnutie s pánom veľvyslancom Španielskej republiky v rámci dní španielskych 

dní, kultúry, pardon. Sú to plánované veci. A čo sa týka toho útulku, potrebujem spustiť 

celý proces, aby sme mohli pokračovať. Takže, pán námestník má slovo, nech sa páči, 

nech pokračuje návrh koncepcie rozvoja informačných technológií. 
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p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, všetci sme mali predpokladám na tento deň 

pred dvoma týždňami asi inú predstavu o tom, čo budeme tento deň robiť. Posunuli sme 

to o dva týždne, preto tu dnes sme a máme aj svoje obmedzenia. Ja verím, že to aj pán 

poslanec Djordjevič pochopí. Ku návrhu Koncepcie rozvoja informačných technológií 

mesta Košice s tým súvisí aj doplnený bod č. 17/2 Predloženie žiadosti o NFP 

v projekte Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice. V skratke, aby som to zhrnul: 

mesto Košice sa mohlo zapojiť už v predchádzajúcom čase do tohto, do tejto výzvy 

vzhľadom na to, že pre nás bola v tom čase – ako som dostal odpoveď od nášho 

odborného referátu – nie výhodná, možno nazvať to diskriminačná, tak sme sa do nej 

nezapojili. Došlo k úprave podmienok v rámci tohto v tejto výzve. Už je to pre nás 

výhodné, vieme sa do toho zapojiť. Bola pripravená táto žiadosť, aby sme sa do toho 

zapojili. Na to ale, aby táto žiadosť mohla byť podaná, musíme aktualizovať určité 

údaje v návrhu Koncepcie rozvoja informačných technológií mesta. A spomeniem iba 

takú jednu pre mňa osobne najdôležitejšiu a to je, že chceme získavať následne dáta zo 

všetkých možných databáz, ktoré má štát, aby sme zjednodušili prácu našim 

pracovníkom. Ale zároveň aj zjednodušili život obyvateľom a nemuseli od nich 

v budúcnosti vyžadovať údaje, ktoré si my vieme jednoduchšie získať cez náš systém 

do našich databáz. Čiže, toto je podstata celého toho projektu. Ďakujem veľmi pekne. 

Ak sú nejaké otázky, nech sa páči. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som sa chcel ešte vo faktickej 

vrátiť k tomu vyjadreniu pána primátora a k dôvodom, prečo dnes musíme mať 

ukončené zastupiteľstvo v pomerne slušnom, čiže krátkom, období. Že je zasadnutie 

Rady primátora pre túlavé zvieratá, to som sa teraz dozvedel a že sa to bude konať 

v Mestskej časti Košice – Juh na Jarmočnej ulici, takisto som to teraz vypočul prvýkrát. 

A že na 16. hodinu ste zvolali stretnutie s verejnosťou, som sa o tom dozvedel iba 

informatívne včera poobede okolo 14.30. Takže, takto asi v praxi nie je dobré, ak vyzerá 

naša spolupráca a komunikácia s mestom a dotknutou mestskou časťou Juh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, držme sa témy. Rozprávame 

o elektronických službách mesta Košice. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Nechcem sa zapájať do tej témy, že kde máme byť o tretej, ale ja od 

rána vnímam nejaké statusy o psíčkoch od pána Burdigu, ktorý tu nie je, tak tam idete 

o tej 15-stej? Lebo to je jedna vec. Ale ja vás chcem naozaj poprosiť, už to tu padlo, ale 

zaniklo, nedáme si prestávku aspoň päť minút? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Obed, prejdime tieto veci, pozrite, obed je pripravený na nejakých 

12.30, chcel by som to takto nejakým spôsobom spojiť, kontinuálne. Verím, že aj 

vydržíme do 12.30, 12.20 ako nám to pôjde. Nech sa páči, ak nie sú žiadne diskusné 

príspevky smerom k bodu 17/1, uzatváram diskusiu, nech sa páči, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne, návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10, odsek 3, písmeno c) a d) zákona 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje Návrh Koncepcie 

rozvoja informačných technológií mesta Košice.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 75 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 17/2   

Predloženie žiadosti o NFP v projekte Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 17/2: žiadosť o NFP v projekte Malé zlepšenia 

elektronických služieb, v súvislosti s bodom 17/1, otváram diskusiu. Ak sa do diskusie 

nikto nehlási, uzatváram diskusiu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10, odsek 3, písmeno c) a d) zákona 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje po a) predloženie 

projektového zámeru za účelom realizácie projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta 

Košice v rámci výzvy č. OPII-2019/7/5-DOP „Malé zlepšenia eGov služieb“ 

a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy; po b) 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v prípade 

schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok; po c) zabezpečenie finančných 

príspevkov prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, t. j. maximálne 40.000,- Eur a zabezpečenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, ako aj ďalších prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta, ktoré budú nevyhnutné, resp. vyvolané predmetným 

projektom; po d) zabezpečenie financovania udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov 

po ukončení realizácie projektu.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vážení poslanci, prosím, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 76 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 17/3 

Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, 

Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, za účelom realizácie 

projektu „Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bol č. 17/3 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia. Prioritná os: 4. 

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický 

cieľ 4.4.1 Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou 



 

46 

 

stratégiou pre všetky typy území za účelom realizácie projektu Rozvoj energetických 

služieb na území mesta Košice. Ja len chcem v tomto bode pripomenúť, že jedná sa 

o naozaj špecifický cieľ zvyšovania počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich 

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, indikatívnou výškou finančných 

prostriedkov zo zdrojov EÚ. Je táto výzva, na túto výzvu vyčlenených päť miliónov 

Eur. V materiáli nájdete aj zoznam objektov určených pre účely energetického auditu. 

Mrzí ma, že v novinách, médiách sa objavujú správy, ktoré niekedy sa zbytočne 

dostávajú na verejnosť a pôsobia veľmi mätočne, že mesto nemá záujem niektoré veci 

robiť. Medzi týmito objektami je napríklad poliklinika KVP, poliklinika Ťahanovce, 

administratívna budova Čárskeho 7, Komunitné centrum Krčméryho 2 – 4, Materská 

škola Kalinovská, Boženy Němcovej a Čordákova. Verím, že všetkým starostom, ktorí 

v týchto mestských častiach majú tieto objekty, bude tento projekt zmysluplný. 

Poprosím, otváram diskusiu, nech sa páči. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

podľa § 10, odsek 3, písmeno c) a d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov schvaľuje po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok oprávneným žiadateľom mestom Košice za účelom realizácie projektu 

s názvom Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, realizovaného v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia, na základe výzvy č. OPKZP-PO4-

SC441-2019-53 vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne 

70.000,- Eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Košice 

a platným Programom rozvoja mesta Košice; po b) zabezpečenie realizácie projektu 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v prípade schválenia žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok; po c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. maximálne 

3.500,- Eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, ako aj ďalších 

prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, ktoré budú nevyhnutné, resp. 

vyvolané predmetným projektom; po d) zabezpečenie financovania udržateľnosti 

projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o predložení žiadosti, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 77 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 18 

Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Pod Bankovom 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 18 Prerokovanie protestu prokurátora a návrh 

na zrušenie VZN mesta Košice číslo 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného 

plánu zóny Košice - Pod Bankovom. K tejto téme nakoľko tiež bolo povedané v 

minulosti veľa, bod bol prerušený, otváram diskusiu nech sa páči. Procedurálny návrh, 

nech sa páči pán poslanec Strojný. 
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p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Bod bol prerušený a dobre, že bol prerušený. Za 

dva mesiace sa veľa zmenilo. Už nemusíme rozhodovať o VZN-ku 39 už rozhodujeme 

o 191, skúsme to ešte prerušiť. Možno o 2 mesiace nebudeme mať o čom rozhodovať. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem, čo to teraz bolo, či to bol procedurálny návrh alebo to 

bol len nejaký... Nech sa páči, pán poslanec. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Tak sa ospravedlňujem za neformálnosť, procedurálny návrh znie 

prerušenie rokovania k tomuto bodu a pokračovať na ďalšom zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte o procedurálnom návrhu. 

 

Hlasovanie č. 78 – za: 22, proti: 1, zdržali sa: 10   

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh - bod bol prerušený.  

- - - 

 

Bod č. 19 

Územný plán hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 19 - Územný plán hospodársko–sídelnej 

aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, k materiálu otváram rozpravu. Nech sa páči. Ak 

sa do rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Nech sa páči návrhová komisia. 

Diskusia bola uzavretá, pán Djordjevič vystúpi s jednou vetou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Chcem sa len opýtať, aj v minulosti platilo aj pred rokom, keď sa 

prejednával plán hospodársko-sídelnej aglomerácie, že sa prejednával raz ročne, keď 

dnes v materiáli nie je projekt Tlačiarne, bude v decembri? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Rokujeme o materiáli, ktorý je predložený. Nech sa 

páči návrhová komisia. Je tu niekoľko uznesení budeme jednotlivo schvaľovať 

jednotlivé návrhy. Nech sa páči návrhová komisia so začatím procesu. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmena e) zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre zabezpečenie 

zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súhlasí so 

začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice - návrh č. 03 - vyhotovenie regulačného listu Malinovského 

kasárne.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 79 – za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3   

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne, nech sa páči návrhová 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmena e) zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre zabezpečenie 

zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súhlasí so 

začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice - návrh č. 04 - návrh na podrobnejšiu špecifikáciu výpočtu 

koeficientu zelene - textová časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie 

Košice.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 80 – za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči návrhová komisia. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmena e) zákona č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre zabezpečenie 

zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súhlasí so 

začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice - návrh č. 05 - návrh na reguláciu zriaďovania parkovacích miest - 

textová časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 81 – za: 31, proti: 1, zdržali sa: 2   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči návrhová komisia. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmena e) zákona č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre zabezpečenie 

zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súhlasí so 

začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice - návrh č. 08 - lokalita Europark Barca.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 82 – za: 32, proti: 1, zdržal sa: 1   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči návrhová komisia, môžete 

pokračovať. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmeno e) zákona č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre zabezpečenie 

zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súhlasí so 

začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice - návrh č. 09 - lokalita Jantárová.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 83 – za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3   

 

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči návrhová komisia. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmeno e) zákona č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre zabezpečenie 

zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súhlasí so 

začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice - návrh č. 14 - lokalita Golianova/Slanecká.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 84 – za: 33, proti: 1, zdržal sa: 1  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči návrhová komisia, posledné 

uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 odstavec 3 písmeno e) zákona č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami pre zabezpečenie 

zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súhlasí so 

začatím procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie Košice - návrh č. 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15 a 16.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 85 – za: 31, proti: 1, zdržali sa: 2   

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. Všetky uznesenia boli 

prejednané v rámci bodu číslo 19.  

- - - 

 

Bod č. 20 

Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 20 je predložený materiál Zvýšenie základného 

imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s., poprosím pána 

námestníka, aby tento materiál uviedol nakoľko je aj jeho predkladateľom, ja len na 

úvod uvediem, že včera sa vykonal kontrolný deň za účasti aj Slovenského futbalového 

zväzu pána prezidenta, kde sme stavbu prešli aj v minulosti detailne a stavba napreduje 

samozrejme jej financovanie bolo nejak nastavené a potrebujeme sa pohnúť ďalej, a 

preto pán námestník tento bod predkladá. Nech sa páči pán námestník máte slovo.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo pán primátor. Toto uznesenie je iba 

ďalším v sérii toho, čo sme už začali schválením rozpočtu, v rámci rozpočtu schválenia 

rozpočtu mesta Košice na rok 2019 sme vyčlenili 2,7 milióna Eur na zvýšenie 

základného imania a tým pádom aj na dofinancovanie 1. etapy výstavby Košickej 
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Futbalovej Arény, to znamená bavíme sa o tom, že tieto prostriedky nám pomôžu 

dofinancovať túto časť, samozrejme život a takáto stavba prináša aj svoje nazvime to 

prekvapenia. Bohužiaľ, poviem to tak, rozdelenie etáp, ktoré bolo v tejto stavbe nám 

spôsobuje trošku nejaké problémy, ale verím tomu, že sa s tým vysporiadame aj za 

pomoci práve spomenutého Slovenského futbalového zväzu, zabezpečíme dodatočné 

prostriedky na dostavbu zvyšných dvoch etáp a o tomto vás určite budeme informovať, 

čo sa týka zastupiteľstva. Zároveň bude pripravená pre rokovanie zastupiteľstva a pre 

schvaľovanie rozpočtu aj požiadavka na finančné prostriedky pre rok 2020 tak, aby sme 

v prípade, že budú schválené tých 5 mil., ktoré žiadame od Slovenského futbalového 

zväzu mohli otvoriť v plnej miere štadión v roku 2020. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči 

pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, samozrejme nechcem presné číslo, ale keďže 

včera som zahliadol v televíznych novinách dosť odvážny postoj istého funkcionára, tak 

by som sa chcel opýtať, že či máme predstavu o tom koľko bude stáť štadión ak nejaký 

futbalový klub bude chcieť byť jeho nájomcom. To môžte kľudne plus mínus 50 tis. to 

ja nechcem presné číslo a poprosím vás o tú odpoveď, nie som samozrejme až taký 

hladný, ale povedzte, kedy bude obedňajšia prestávka? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta:  Rozprávate o prevádzkových nákladoch?  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Komplet dokopy prevádzkové náklady, plus nájom. Klub keď 

tam bude chcieť trénovať, tzn. dvojfázovo A mužstvo a zápas alebo nejaké režimy 

musíte mať predstavu, že či lebo, čoho sa ja bojím je super, že ideme stavať štadión, ale 

ja sa bojím toho, že keď bude im oznámené nájomné povedzme 500.000,- Eur/ročne, 

takže tam nebudeme mať nikoho.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to otázka na pána predsedu predstavenstva zároveň pána 

námestníka, dnes je štadión rozostavaný a všetky tieto otázky sú síce predčasné rôzne 

úvahy, nech sa páči má pán námestník slovo. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec s touto otázkou 

sme sa na predstavenstve aj na dozornej rade sa už zaoberali vedieme diskusiu aj 

aktuálne s jediným klubom pôvodne sme uvažovali a mysleli si, že budeme mať 2 

kluby, ktoré budú hrať a to bude pozitívne možno ovplyvňovať ekonomiku aj tie 

povieme to tie nájmy. Je to, že to predčasné povedať nedá sa to stanoviť. Súvisí to aj s 

tou diskusiou o tom ako chceme podporovať napr. futbal do budúcnosti v našom meste 

a na, čo chceme dávať tieto prostriedky. Samozrejme dnes nemaľujme si tu dnes niečo 

pred oči že, ten štadión bude ziskový, ten štadión bude reálne musieť byť do 

financovaný z rozpočtu mesta Košice, ale spravme všetko pre to, aby sme našli taký 

model, aby aj klub dokázal vyfinancovať a fungovať na tomto štadióne a zároveň, aby 

to čo najmenej zaťažilo rozpočet mesta Košice a verte, že robíme všetko preto, 

ďakujem. 

 

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

Lesňák s faktickou.  

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám otázku na pána námestníka, či je určený 
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konečný termín alebo záverečný, kedy by sa štadión mohol budúci rok otvoriť. Nie 

v etapách, ale posledný možný. Ďakujem pekne. 

 

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

zodpovie naraz. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel sa, len opýtať keďže tá otázka 

pána poslanca Djordjeviča nebola zodpovedaná, alebo možno nezodpovedal dobre, tak 

ja mám otázku: Aké sú odhadované režijné náklady, tzn. prevádzkové náklady celej 

arény? Tak ako ju chceme dostavať ako ste to včera deklarovali pre médiá, že chceli by 

sme spojiť etapy tzn., že v júli 2020 by mal byť štadión a otázka znie: Koľko je 

očakávaná prevádzková réžia na jeden rok? Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Podobné štadióny na Slovensku v tomto rozsahu sa prevádzkujú 

na hodnote niekde okolo pol milióna Eur a pán námestník nech sa páči druhá odpoveď. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Čo sa týka pána poslanca Knapa, tam bola otázka 

smerom ku termínu. Poviem to tak, ak nastane ideálna situácia a nám sa v spolupráci so 

Slovenským futbalovým zväzom podarí v tomto roku zabezpečiť dostatok finančných 

zdrojov na dofinancovanie verím, že na jeseň roku 2020 máme nazveme to, že 

slávnostné otvorenie dokončenia štadióna. Tak je nastavená zmluva, tak sú nastavené aj 

jednotlivé etapy a opcie k nim, čiže toto je tento režim. Ďalší podtermín je tak, aby na 

začiatok novej futbalovej sezóny, čiže júl 2020 bol štadión v UEFA 3, tzn. už klub by 

tam mohol začať hrať a do toho septembra by sa bežali už iba nejaké dokončovacie 

práce, keď je to ten ideálny termín. Čo sa týka tej otázky pán poslanec Lesňák ja som 

rovnakú otázku položil, keď som prišiel, a bol som tuná ešte len konfrontovaný s tým, 

že ideme stavať nejaký štadión v minulom volebnom období. Vtedy mi na to nevedeli 

dať odpoveď ani kompetentní na meste, ani kompetentní ktorí sa vyskytli na 

rokovaniach napr. futbalového zväzu. Dnes sme v tej situácii, že si práve 

vyhodnocujeme to a ideme len uzatvárať napr. kontrakty s jednotlivými dodávateľmi 

energií. Dá sa to iba odhadnúť tak ako povedal pán primátor. Poviem taký príklad na 

takom trnavskom štadióne je odhadované, respektíve je žiadosť od prevádzkovateľa 

štadiónu na mesto Trnava 400.000,- Eur ročne na dofinancovanie štadiónu, samotný 

klub platí 400.000,- Eur ročne. Je to trošku väčší štadión možnože ináč postavený 

veríme, že náklady na našom štadióne by takéto vysoké nemuseli byť, ale vzhľadom na 

to, že staviame štadión v určitom režime chceme, aby v nejakom režime aj fungoval. 

Budú tam dosť vysoké náklady na energie, vodu, správu a trávnik samotný udržiavať v 

tom štandarde UEFA 4 je veľmi náročné, ale spravíme všetko pre to, aby sme vám 

exaktné čísla vedeli dať tak, aby sme sa vedeli pripraviť aj na mestský rozpočet na rok 

2020. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, takže ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram 

diskusiu v tomto bode. Nech sa páči návrhová komisia. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 13 Štatútu mesta Košice po A. schvaľuje peňažný 

vklad majetku mesta Košice do základného imania obchodnej spoločnosti Košická 

Futbalová Aréna, a.s. so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 47845660 

(ďalej len KFA, a.s.) vo výške 2.700.000,- Eur (§ 202 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov). Po 2. zvýšenie základného 
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imania KFA, a.s. z 8,5 mil. Eur na 11.200.000,- Eur. Po 3. vydanie 108 ks nových 

zaknihovaných kmeňových akcií na meno. Po 4. menovitá hodnota jednej akcie 

25.000,- Eur. Po 5. zmena Stanov KFA, a.s. v Článku II. „Základné imanie 

spoločnosti“, v bode 1. a 3. v súvislosti so zvýšením základného imania. Po B. žiada 

predsedu predstavenstva KFA, a.s., aby vykonal príslušné právne úkony v súvislosti so 

zvýšením základného imania KFA, a.s..“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 86 – za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.  

- - - 

 

Bod č. 21 

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 neziskovej organizácie Creative 

Industry Košice, n. o. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 21 - Výročná správa o činnosti a hospodárení 

za rok 2018 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o., otváram rozpravu 

k tomuto bodu. Nech sa páči námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja iba v krátkosti, materiál bol prerokovaný aj 

správnou aj dozornou radou bez pripomienok. Táto organizácia je jedna z mála, ktorá je 

niekto by povedal možno, že je nezisková dokáže na každé euro, ktorej dávame ako 

dotáciu priniesť do svojho rozpočtu a teda aj do projektov, ktoré sa realizujú v rámci 

mesta Košice ďalších 1,25 Eur z rôznych projektových podpôr. Myslím si, že je to 

veľmi pozitívne, myslím si, že aj odbornou verejnosťou je pozitívne vnímaná a šíri 

dobrý obraz o meste Košice. Ďakujem. 

 

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

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja mám len jednu prosbu k tejto organizácii a k 

všetkým ostatným organizáciám, ktoré sú financované z verejných peňazí, že keď robia 

aktivity, tak nech robia také aktivity, ktoré nespôsobujú na trhu, že pôsobia na trhu ako 

konkurencia iným podnikateľským subjektom, aby v podstate robili také aktivity, ktoré 

naozaj slúžia na rozvoj, progres, atď.. A nemučili trošku trhové ceny atď., čiže zhrniem 

to subjekty, ktoré sú financované z verejných peňazí, by sa nemali hrať na 

podnikateľské subjekty, prípadne robiť aktivity, ktoré robia iné podnikateľské subjekty, 

len toľko vďaka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, keď sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu v tomto bode. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenie: 

 

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

podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie Výročnú správu o činnosti 

a hospodárení za rok 2018 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o..“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 87 – za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.  

- - - 

 

Bod č. 22 

Informácia o projekte „Európske hlavné zelené mesto“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 22 je predložená Informácia o projekte Európske 

hlavné zelené mesto, poprosím pána námestníka, aby materiál uviedol.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, kolegovia materiál vám bol 

dostatočne doručení. Je to projekt, do ktorého sa zapájame ako mesto Košice, poviem to 

iba tak v skratke, nie kvôli tej cene samotnej. V rámci tohto projektu mesto Košice sa 

musí zaoberať dvanástimi oblasťami v rámci adaptácie na zmenu klímy, v rámci 

trvalého udržateľného rastu práce s vodnými zdrojmi, s odpadom v rámci mesta a musí 

sám popasovať aj s tou budúcnosťou, čiže je to projekt, ktorý je vnímaný aj odbornou 

verejnosťou, ktorá na tomto projekte začína spolupracovať s nami ako veľmi pozitívny 

krok k tomu, aby sme začali pripravovať odborne koncepčne materiály, ktoré napr. 

mesto Košice doteraz veľmi neriešilo a zároveň je to aj taký impulz pre nás, kde sme 

zistili, ktoré projekty, resp. ktoré nazvem to tak štúdie, resp. projekty, ktoré by mali byť 

pravidelne obnovované napr. ako je hluková štúdiá, čo sa týka mesta Košice bola 

vypracovaná pre mesto nebola v stanovenom termíne aktualizovaná, čiže aj z tohto 

vyplynú nové požiadavky na to, aby sme si mesto Košice schválili nové štandardy a 

nové podmienky na to, aby mesto a život v meste fungoval ekologickejšie a smeroval 

k tomu, poviem k tej adaptácii na tú zmenu klímy a pripravovali sme sa na to, čiže 

myslím si, že je to projekt, ktorý aj verejnosť vníma pozitívne a hlavne tá odborná 

verejnosť na tom s nami začína spolupracovať. Aktuálne tak ako vy máte zaslaný 

materiál je už poviem to tak, dobudovaný z deväťdesiatich percent. Koordinačný tím v 

priebehu asi dvoch - troch týždňov by sme mali stretnutie s jednotlivými pracovnými 

skupinami a vytvoriť tú takú analyzačnú zložku na začiatku, aby sme analyzovali, čo v 

našom meste mali sme, máme, a čo nám chýba a následne sa pustíme do vytvárania 

priorít pre budúci rozvoj. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, cieľom je vlastne vytvoriť 12 politík v tých 

oblastiach, ktoré pán námestník hovoril. Rozdiel medzi inými uchádzaniami o európske 

hlavné ceny nie je v tomto prípade presvedčiť komisiu, aby nám dali peniaze, aby sme 

robili nejaké projekty, cieľom je presvedčiť komisiu, že mesto má správne nastavené 

systémy, správne nastavená politiky a poviem to takto tú emisnú stopu postupne znižuje 

a má aj vízie a ciele, a vie byť lídrom v tejto oblasti. Toto je vlastne cieľom za toto sa tá 

cena udeľuje. Ak sa do diskusie nikto nehlási, aj keď nie som si istý, či som povedal tú 

zázračnú formulku, že otváram diskusiu, takže ju otváram. Nech sa páči, pán poslanec 

Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja vítam túto aktivitu, aj keď viete aké som mal 

výhrady na začiatku k nim, to sme si vydiskutovali. Nebudem to teraz riešiť. Keď 

chceme byť zelené mesto, tak ja by som bol strašne rád, aby sme tú zelenú politiku 

robili od prvého dňa, kedy sme sa k tomuto prihlásili. Spomeniem teraz tie nešťastné 

masové výsadby stromov, ktoré sa diali aj na Jazere aj na Ťahanovciach, ktoré s touto 

filozofiou Európske hlavné zelené mesto nemajú nič spoločné. Prihlásila sa pani 
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Kovačevičová, čo je starostka Nad jazera, kde sa konala prvá táto akcia. Mestská časť 

dostala usmernenie od Správy mestskej zelene čo musia tu držať pri výsadbe a 

nedodržali základné veci takmer nič. Mesto Košice o tom ani šajnu nemalo, čo sa deje 

na ich pozemkoch. Správa mestskej zelene žiadala, aby boli dodržané určité postupy, 

aby bol urobený projekt, neurobilo sa nič. To je kritika na túto tému ja som z toho 

nešťastný priznám sa, aj odborníci sú z toho nešťastný, ale aby sme z toho nejak vyšli 

vonku z tohto celého, lebo aj na KVP-čku sa chystá teraz výsadba 400 stromov, tak v 

utorok bude zasadnutie komisie životného prostredia, kde budú naozaj sedieť, osobne si 

myslím tí najlepší odborníci na dendrológiu, botaniku, na vodu, na faunu a  budeme 

riešiť aj to, aby mesto naozaj malo určité pravidlá hry ako riešiť takéto masové akcie 

alebo iné akcie napr. asfaltovanie betónovanie nejakého obrovského úseku v nejakom 

intraviláne, aby sa opýtali odborníkov. Je to dobre, nie je to dobre, čo navrhnete. Teraz 

sa tiež vyasfaltovala jedna veľká cesta v Košiciach a tiež sa mohla urobiť trošku ináč, čo 

sa týka vodozádržných opatrení, atď., čiže týmto by som chcel aj povedať, že mesto 

Košice by malo mať aj nejaký poradný orgán z odborníkov, ktorí by sa k takýmto 

veciam vyjadrovali, pretože aj to, čo sa bude diať na KVP-čku som, že rád, že pán 

starosta Lörinc prisľúbil, že príde na tú komisiu a vypočuje si stanoviská odborníkov, 

lebo tak ako som napísal nie je stromček ako stromček a nie je lokalita ako lokalita a je 

úplne niečo iné vysádzať stromy na Jazere a úplne, čo vysádzať stromy v Ťahanovciach 

pod lesom to sú obrovské dva biotopy, ktoré majú veľké rozdiely a treba sa vždycky 

opýtať odborníkov, čo navrhujete, čo tam odporúčate atď., čiže poprosil by som, aby sa 

táto davová psychóza trošku zmiernila, aby sa všetci ukľudnili, aby sa všetko robilo v 

tomto meste v zmysle Európske hlavné zelené mesto. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, v sobotu sme akciu mali, 

čiže som rád, že žiadne brzdiče tam neboli ako pri tejto akcii, to som veľmi rád naozaj 

pán Lipták. Počul som, že brzdíte všetko, čo sa brzdiť v Košiciach dá, fakt vysádzali 

sme na základe konzultácií so Správou mestskej zelene a samozrejme dobrovoľníckym 

centrom. Radili sme sa kde stromy dať, kde sú siete, kde sú pozemky atď., takže bolo 

vysadených 86 stromčekov bude ich treba zalievať atď. aby sa chytili, ale som veľmi 

rád, že táto akcia prebehla a som veľmi rád naozaj, že takéto brzdiče ako pán Lipták, tak 

tam prítomní neboli. Ďakujem. 

 

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

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, na pána Liptáka k tým stromčekom. 

Zdenko, plne chápem, že nie je správne živelne sadiť stromy, kde to príde vo veľkom 

množstve, avšak list, ktorý pravdepodobne dostali mestské časti, vrátane mestskej časti 

Pereš hovorí asi o tom ako sadiť a na záver toho listu ako neposadiť tie stromy ako sa 

nedá posadiť. To je úplný opak. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pani poslankyňa Kovačevičová a 

potom sa vyjadrí k tým stromom pani riaditeľka Popríková. Nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Tak v prvom rade samozrejme aj ja vítam iniciatívu mesta 

v rámci veľkého zeleného projektu, čiže o čo sa uchádzame. Myslím si, že každý 

starosta poslanec, ale aj obyvateľ mesta Košice bude nápomocný v tejto aktivite 

iniciatívne príprave samozrejme veľmi rada by som reagovala na slová predrečníka 
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pána Zdenka Liptáka, kedy tvrdil, že je nejak nešťastný aj ja som nešťastná doslova a do 

písmena z takýchto ľudí, ktorých nazval môj predrečník brzdičom sú to veľké brzdy v 

tomto meste. Druhá vec, mnohokrát hovorí určitým politikom, že prídu do lavíc sú to 

aktivisti potom sú to politici pán Zdenko Lipták ešte aj tak ešte aj zlodej, môžem ho 

takto nazvať. Vykráda Facebookové profily doslova bez toho, aby sa opýtal. Sťahuje mi 

fotky a potom pod nich píše svoje nejaké úvahy, nezmysly, bludy. Pritom sa neopýta na 

tvrdenia relevantné o čo ide, do slova a do písmena chce degradovať, dehonestovať 

prácu dobrovoľníckeho centra v Košiciach. Chcem povedať napr. k predošlému 

príspevku pán Zdenko Lipták, kde ste vlastne zverejnil fotku čo nie je pravda, pretože 

ten strom, ktorý tam je zasadený a, ktorý je pri garážach to nesúvisí so žiadnou 

dobrovoľníckou činnosťou, ale sú to stromy vysadené v rámci projektu Eurovelo 11, 

čiže z európskych peňazí, pod dohľadom mesta v rámci projektov a vlastne vysádzala 

ich aj Správa mestskej zelene takto keby ste si podrobne overoval informácie 

nepublikoval by ste po sociálnych sieťach a kade-tade hrozné nezmysly, čiže áno treba 

podporovať ľudí, aby sa zaujímali o životné prostredie vieme, čo s veľkou spotrebou 

súčasnej populácie, sú tu klimatické zmeny, máme obrovskú spotrebu všetkého 

možného a druhá  stránka veci je podporiť aj dobrovoľníctvo, pretože títo ľudia zdvihli 

svoje zadky, prišli do mestských častí, tak isto aj na Jazero a všetko bolo pod 

drobnohľadom odborníkov, čiže ja chcem pochváliť všetkých, ktorí v tomto meste sú v 

akejkoľvek činnosti aktívny v rámci zelenej veci alebo dobrovoľníctva a takéto brzdy 

určite nie sú prínosom ako ste vy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči s faktickými pán 

poslanec Djordjevič, Lipták, Karaffa. Prosím ostaňme v rovine vecnej, ďakujem pekne. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Rovina vecná je aj to, ak si 

nejaký poslanec niečo myslí. Ja vôbec nemám za zlé pánovi poslancovi Liptákovi, že 

niečo myslí. Všetci si niečo myslíme, ale tu budem reagovať na pani starostku 

Kovačevičovú, že podľa môjho názoru skromného, ak by boli v tejto téme zaangažovaní 

aktivisti vtedy to pánovi Liptákovi nevadilo. To je môj názor, ďakujem. 

 

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

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, no pani Kovačevičová 

obviniť niekoho, že je zlodej ako dobre okej, to je váš názor, a keď sme pritom blbom 

Facebooku, tak tá linka bola zdieľaná z vašej stránky, čiže presne je uvedené kto je 

autor tej fotky, na ktorej sa tá fotka nachádza, čiže hovorte presne veci, keď sa bavíme 

späť sa vrátim k tomu vysádzaniu. Každá mestská časť dostala usmernenie od Správy 

mestskej zelene ako sa majú vysádzať stromy v mestských častiach. Bolo to ešte pred 

tými akciami. Ja vám vypichnem dve veci odtiaľ, ináč by som vás poprosil o meno toho 

odborníka, s ktorým ste to konzultovali. Keď môžem poprosiť, lebo ja som sa pýtal „x“ 

odborníkov na túto vec a až potom som vyriekol aj svoj názor a bolo, aj tam napísané, 

že aby som to našiel. Návrh drevín musí byť spracovaný záhradným architektom alebo 

iným odborníkom a musí byť so súhlasom majiteľa pozemku. Mesto Košice na to 

nedalo súhlas, ani ste si ho nepýtali. Ako viem takéto projekty ani neexistujú.  

 

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

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo a už zase skĺzavame k nejakým osobným 

atakom a to by som veľmi nerád, preto dávam procedurálny návrh na ukončenie 
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rozpravy. 

 

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

 

Hlasovanie č. 88 – za: 15, proti: 11, zdržali sa: 6  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol - budeme diskutovať ďalej, ale prosím 

vecne. Nech sa páči pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, takže ideme vecne. Bol by som rád, ak by mi niekto 

odpovedal na otázku, čo je pre mňa z tohto pohľadu najpodstatnejšia, lebo samozrejme 

niečo má aj má aj protistrana pravdu, že táto téma je ľúbivá a 3 bodky, ale pre mňa je 

podstatná otázka, že keď sa vysadí strom, či už na pozemku zverenou mestskou časťou 

alebo akomkoľvek inom, kto preberá starostlivosť nad tou údržbou stromu, tzn. orezy, 

poistné škody atď., či je toto dotiahnuté, a či bude v budúcnosti snaha presunu na 

Správu mestskej zelene týchto stromov lebo, či sa to niekomu páči alebo nie a nech to 

nikto nemá za zlé, žiaden pracovník Správy mestskej zelene, ten podnik buď LTT stíha 

alebo nestíha a ešte keď im drbneme  300 tis. stromov, no aj keď 50 tis. je treba 

samozrejme k tomuto diskusiu. Nech sa mi niekto vyjadrí k tomu, že čo s tými 

stromami, lebo viete aj ja viem kúpiť 1000 stromčekov, hej ale, čo potom, čiže keď toto 

budem mať zodpovedané možno o to sympatickejšie sa budem pozerať na tento projekt. 

 

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

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Z čoho to celé vzniklo, vzniklo to z výrubu na Slaneckej, keď ma 

zavolala pani Kovačevičová a žiadala po mne, aby som stiahol odvolanie Základnej 

organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, lebo ona má 24 tis. sakúr, 

ktoré posadí, len nech to stiahnem. Povedal som, že sa sakura je síce japonica, ale ja sa 

budem tváriť, že sa sakura slovaka a nech to dostane do rozhodnutia Okresného úradu 

oddelenia životného prostredia a nemám potom problém, keď to bude náhradná 

výsadba, i našiel sa donor, ktorý tromfol tú prvotnú prosbu, teda požiadavku 24. A 

povedal koľko? 300? Ja dávam ďalšiu ponuku dávam 3 mil., lebo posúvala sa hranica, 

že dokedy. Posúvala sa hranica, že kde a ja som jasne hovoril, že každá výsadba musí 

byť odsúhlasená vlastníkom, resp. povereným správcom mestskej zelene. Ja som tiež 

vychádzal kríky, ale mal som na to povolenie od Správy mestskej zelene Košice, kde 

som mal nakreslené, kde môžem sadiť a tak som sadil, lebo viete, keď mi pán poslanec 

Ihnát povie, že my sme zdržiavači alebo ako to povedal brzdiči, tak áno keď ja niekomu 

poviem, že po ceste sa jazdí po pravej strane, tak som brzdič, lebo ho oberám o jeho 

rozlet, to on by chcel jazdiť aj po pravej aj po ľavej aj všade. Držte teraz ja rozprávam, 

nie vy. Čiže my žiadame, len dodržanie zákona. Ja sa zúčastňujem nie jedného 

výrubového konania a potvrdia mi ľudia, že v akcii Z sa narobilo toľko škôd, posadili sa 

stromy a teraz sa musia rúbať. Práve preto viete mohli sme mať 500 stromov od 

Slovenského vodohospodárskeho podniku a my sme rok nevedeli nájsť miesto pre 500 

stromov, ktoré by zaplatil Slovenský vodohospodársky podnik a tu príde náš záchranca 

a on povie, že on vysadí 300 tis.. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou nech sa páči pani poslankyňa Kovačevičová, Saxa, 

pán Ihnát. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Smutné, že sa znevažujú dobré 



 

57 

 

myšlienky v podstate vízie do budúcna, čo by v tomto meste naozaj mohlo pribudnúť, 

keď vy v prvom rade hájite teda stromy atď. ste najväčší odborník v tomto meste, 

vyštudovaný právnik a možno psychológ alebo sociológ, ale v žiadnom prípade nemáte 

vyštudované životné prostredie ani environmentálne manažérstvo. To som veľakrát 

opakovala a áno pán Rovinský, keď smerom k vám tak som vás doslova prosíkala na 

kolenách pred svedkami na okresnom úrade, aby v podstate ste určité veci stiahol a som 

vám tam deklarovala, že ja ako enviromentálna manažérka vyštudovaná, budem 

hlavnou ambasádorkou zelene v tomto meste a aj tak, ste vtedy neustúpil a ste povedal, 

že vy si idete svojim, ale to len z titulu tohto, že aby mesto Košice neprišlo o ten veľký 

balík peňazí, ktoré v podstate ešte máme šancu dať na ten veľký projekt na Slaneckú 

cestu a nezavádzam mali sme tam svedkov, takže toľko z mojej strany. Vedela by som 

veľa ešte k tomu dodať, ale nevadí. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím kolegov téma je Európske zelené mesto, nielen stromy aj 

keď aj tie sú zelené, skúsme sa pridržať témy a návrhu na uznesenie, ktoré súvisí s tým, 

či tento projekt si vieme si predstaviť, či chceme s ním pracovať do budúcnosti v 

horizonte najbližších rokov. Pán poslanec Saxa, pán poslanec Ihnát s faktickou, prosím 

buďme vecní, nebuďme osobní. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne ja som chcel, aby sme sa presne 

tak vrátili k téme. Rád by som bol, aby pri tej informácii o projekte neodznelo len to, že 

kde aký strom chceme vysadiť, ale súčasne aj s pomocou útvaru hlavného architekta 

ako zapracovať tie zóny, pretože ozaj nemáme kde sadiť stromy, čiže aj by som chcel na 

svojho predrečníka reagovať. Nemáme kde sadiť tie stromy, čiže bolo by dobré, aby aj 

ÚHA sa do toho nejakým spôsobom zapojilo a zároveň jedným dychom chcem veľmi 

pekne poprosiť každého kto brzdí výrub topoľov na Slaneckej ceste, aby sa teraz, vonku 

hlásia výstrahu na  vietor, pomaličky prešiel. Nie popod stromy, vedľa lebo vám to blíži 

a uvidíte stav stromov na Slaneckej. Ďakujem. 

 

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

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Zúčastnil som sa rozhlasového 

vysielania v štúdiu v Slovenskom rozhlase a práve boli tam odborníci na tieto 

skutočnosti. Bola tam pani z Bratislavy, bol tu byť šéf z botanickej záhrady a bol tam 

z dobrovoľníckeho centra pán. Tých 300 tis. stromov vlastne nie je tých 300 tis. 

stromov, ale to je vlastne to, čo vedia vložiť do toho vlastne ako na 300 tis. stromov, ale 

nie že niekto vysadí 300 tis. stromov takto aj Lenka potvrdzuje, a tak to aj bolo, čiže ako 

nerobme tu fakt z toho fantazmagórie nejaké a úplné nezmysly a bludy, aby sme šírili. 

Čiže títo ľudia vedia pomôcť, čiže keď je záujem o 40 stromov, tak bude 40 stromov, 

ale chcú, aby to mesto ako jednoducho v tejto veci bolo súčinné a pomohlo, čiže o 

žiadnych 300 tis. stromov, to je len vklad, toho centra, toho donora ako hovorí, že vie 

prispieť na 300 tis. stromov. Koľko ich bude, možnože ich bude sto, a ešte jedna vec 

bola povedaná nie je to teraz na tento rok, ale je to na budúce roky, čiže je to na 

desaťročia v lese výsadby, takže vlastne páni aktivisti spamätajme sa. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len by som chcel povedať, nechcem túto tému 

otvárať. Nemáme vedomosť, že by mesto Košice bolo informované o tomto projekte, že 

by s mestom Košice niekto komunikoval, nikto nekomunikoval s mestskými lesmi, 

nikto nekomunikoval s mestskou zeleňou, čiže to sú tie veci, ktoré nie sú úplne v 

poriadku, ale pani Popríková sľúbila, že vystúpi, vysvetlí ešte. Nech sa páči pán 
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Horenský, pokiaľ príde pani riaditeľka máte slovo v diskusii, pán Knap a potom pani 

riaditeľka len vysvetlí, čo potrebuje, aby sme sa rozbehli. My máme záujem stromy 

vysádzať, ale naozaj treba nejaké regule dodržiavať a toto je čo si máme všetci ctiť. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Viem, že už pán poslanec Djordjevič sa už vidí 

niekde na obede, ale ja sa vrátim trošku k dvom kolegom, nerobí sa nič tak ľudia 

nadávajú, robí sa niečo je taktiež zlé. Ja v dobrej viere som išiel za pánom Rovinským 

po jednej komisii a oslovil som ho v tejto záležitosti, lebo už vedel veľmi dobre, že čo 

sa deje v tomto a pán Rovinský asi si veľmi dobre pamätáte, čo ste povedali, ste kývol 

rukou, ste povedal: vy ste amatéri, vy neviete ako to robiť. Bolo to tak povedané. 

V podstate mňa vtedy prešla aj chuť nejakým spôsobom v tejto veci komunikovať. 

Nebudem sa teraz tu už naťahovať, či to tak bolo alebo nie. Mňa to dosť zarazilo, váš 

prístup. Čo sa týka aj pána Liptáka, ja si veľmi rád s ním sadnem, lebo nemá určite 

všetky informácie, aby vedel nejakým spôsobom reagovať dostatočne. Ja si 

uvedomujem, že určite na komisii aj z radov neposlancov má určitých odborníkov a ako 

jeden občan sa vašej komisie zúčastnil aj ohľadom témy dažďových záhrad a po 

nejakom čase sa postavil a odišiel, lebo nevidel v tom potenciál alebo zmysel, 

respektíve zmysel tej filozofie toho o čo ste vraj vy riešili bol niekde úplne inde. Čiže 

namiesto toho, aby sme sa tu nejakým spôsobom vedeli stretnúť a porozprávať, ideme 

sa tu nejakým spôsobom osočovať, obviňovať a je to dosť smutné. Takýto signál, keď 

vysielame na verejnosť, tak ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými. Prosím buďme struční, pán 

poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čiže ja k tomu poviem, len toľko. Prvé bolo 

oslovené dobrovoľnícke centrum košického kraja, pani Langerová ma oslovila v tejto 

veci. Ja som povedal, že do takýchto vecí ja nemôžem nič, lebo platia určité zásady, 

princípy a nemôžme sadiť stromy kde chceme pani Kovačevičová, poslankyňa, 

starostka, keď sa jednalo o výrub na Slaneckej tí, ktorí chcú ten výrub a veľmi sa na 

neho tešia, tak mám pre nich dobrú správu naše odvolanie bolo zamietnuté a výrub 

stromov prebehne bez toho, aby bola primeraná náhradná výsadba, tešte sa. Potom ma 

oslovili z dobrovoľníckeho centra aj pán Horenský a ja som povedal, do takej akcie ja 

nemôžem ísť predsa to je popretie všetkých zásad, ktoré platia pre správu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, procedurálny návrh. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni kolegovia pri všetkej úcte toto je bod o 

niečom trošku inom myslím si, že na tomto fóre tu dnes nevyriešime otázku výsadby 

týchto 300 tis. stromov aj z tohto dôvodu možno vyzývam organizátora tejto akcie, aby 

oficiálne oslovil mesto Košice, primátora ako spolupracovať na tomto projekte alebo si 

nerobiť naprieky, keď to tak počúvam tuná a poviem to, prosím dávam návrh na 

ukončenie rozpravy, resp. diskusie v tomto bode a poďme to už rozlúsknuť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujeme o procedurálnom návrhu. 

 

Hlasovanie č. 89 – za: 23, proti: 4, zdržali sa: 4  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. V diskusii ešte s faktickou 

vystúpi pán poslanec Djordjevič. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, nie som až taký hladný, 

pán Hlinka ma ponúkol Kávenkou. Ja by som rád odpovedal pánovi Horskému, lebo 

naňho reagujem, že bolo by dobré keby táto organizácia aj zmapovala, ktoré stromy je 

treba nahradiť, lebo hlavne v Starom Meste sú prestárle stromy, sú lokality Malá Praha, 

ale aj v iných častiach mesta ako je Sever, Alpinka, Čermeľ jednoducho dobre Alpinka 

beriem späť tam je už iná reorganizácia, ale jednoducho, nielen vysádzať, ale je 

potrebné vytipovať, ktoré by sa vyrúbali a čo by ste nahradili. Koncepciu výsadby na 

pozemkoch mesta by malo jednoznačne spracovať Správa mestskej zelene, čiže 

požiadajte ju o súčinnosť, aby povedala si kde chce koľko stromov. No, ale mesto dajte 

potom prosím vás klapky preč a prijmite, aj keď tento darca možno podporoval iného 

protikandidáta buďte konštruktívny a tie také tendencie byť vzťahovačný a prijmite 

tento dar a poďme do spolupráce, no nebudeme sa vadiť ako deti do nekonečna.  

 

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

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Keď sa ideme uchádzať o tento titul 

Európske hlavné mesto zelené mesto tak dávam aj možnosť, aby sme sa verejne vedeli 

prejaviť a to napr. v mestskej časti Terasa, kde ma oslovili občania kde má byť 

plánovaný výrub okolo 50 stromov pri obchodnom centre Kaufland, na uliciach 

Popradská, Jedlíková je tam pokiaľ viem, aj zákonom chránené zviera škrečok poľný a 

má tam vyrásť predĺžiť sa má obchodné centrum má ten vyrásť jednotka rýchleho 

občerstvenia a nová zložka nejakého potravinového komplexu. Takže keby sme sa 

vedeli aj za týchto ľudí postaviť, ktorí nechcú mať ďalšie rozšírenie obchodného centra, 

ale chcú mať zelenú plochu a park, ktorý tam je teraz. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, začnem od konca. Pán Knap tú výstavbu riešime, 

intenzívne sme predvčerom som bol naposledy s obyvateľmi z tej celej lokality. 15. 10. 

sme v Bratislave, rokujeme s Kauflandom práve o tejto veci, čiže si myslím, že všetko 

je v riešení tak ako má byť ohľadom tej výstavby pri Kauflande. Chcel by som poprosiť 

diskutujúcich, že ste si mohli odpustiť všetky tie invektívy atď.. Hovoríte pán Horenský, 

že nemáme sa osočovať a celý váš príspevok bol vlastne osočovanie Laca Rovinského a 

potom mňa, čiže taký zaujímavý príspevok. Čiže naozaj chcem poprosiť jednu vec 

skúsme dať tomuto racio a k tomu tú odbornú zložku, aby sa naozaj to, čo robíme v 

meste v prospech životného prostredia robilo tak ako sa má. Už sa nechcem k tomu 

vracať proste k týmto akciám, ktoré boli. Naozaj majú odborníci k tomu veľké výhrady, 

pevne verím, že od budúceho týždňa budú aspoň nejaké základné regulatívy ako by sa 

to malo robiť a, čoho by sme sa mali vystríhať a aké stromčeky sadiť, lebo 30 

centimetrové sadeničky zimu neprežijú podľa mňa. Pán Djordjevič to je príspevok, s 

ktorým úplne súhlasím, čo povedal naozaj ma zaujíma keď sa vysadí tých 80 stromov, 

na KVP 400 stromov. Kto sa bude o to starať nasledujúce roky? Kto to bude 

financovať? A kto to navrhne, do ktorého rozpočtu, ale nechcem to teraz rozvíjať to len 

taká otázka do éteru, aby ste videli, čo všetko so všetkým súvisí, že o každý jeden 

vysadený stromček sa bude musieť niekto starať a niekto to bude musieť zaplatiť, ale 

ten donor tu nebude o tri roky, chlapci.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím pani riaditeľku Správy 

mestskej zelene, aby sme tu tému s tými stromami uzavreli, aby hlavne vás prosím 
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inštruovala. Naším záujmom nie je blokovať výstavbu, našim záujmom je vysádzať 

stromy je to môj osobný záujem aj osobný vnútorný vklad, ale pani riaditeľka nech 

prosím všetkým vysvetlí, akým spôsobom sa veci riadia, aké pravidlá sme v tomto 

meste v minulosti prijali, aké pravidlá tu platia a naozaj ak chceme urobiť pre 

spoločnosť, čo najviac, tak dobrovoľnícke centrum by malo stáť o to, aby bolo 

partnerom mesta. Pani námestníčka vyzývala dobrovoľnícke centrum, žiaľ stretlo sa to s 

nie veľmi ochotou prosím urobme čiaru poďme spolu tieto veci robiť. Nech sa páči pani 

riaditeľka.  

 

p. Popríková, riaditeľka SMsZ Košice: Určite mi všetci dáte za pravdu, že keď chceme robiť 

dobrú vec a vôbec každú vec musíme sa držať určitých pravidiel, a preto sme spracovali 

na Správe mestskej zelene určité usmernenie týkajúcich sa výsadieb stromov, pretože 

sadiť nejak bezhlavo a nerozmyslene môže sa nám v budúcnosti vypomstiť. Tak ako tu 

pán Rovinský povedal dnes žneme to, čo sme zasiali akciou Z , je spústa kritiky máme 

problémy s výrubmi potom následne máme problémy s náhradnou výsadbou, pretože 

máme strašne veľa inžinierskych sietí, čiže na základe týchto skúsenosti sme spracovali 

určité usmernenie, ktoré sme vyžadovali, aby mestské časti to deklarovali a teda 

posunuli ďalej a nie iba mestské časti, ale aj školy, materskej školy, jasle proste na 

pozemkoch, ktoré sa týkajú vlastníctva mesta. Musím podotknúť, že tieto zásady platia 

aj pre súkromné parcely alebo pre iné organizácie, pre podniky, pretože sú to základy 

pri zabezpečovaní realizovaní sadových úprav. Úplne primitívne základy zásady, ktoré 

musia platiť, ak chceme mať v budúcnosti kvalitnú zeleň, čiže zeleň, ktorá nám nebude 

v budúcnosti spôsobovať nejaké problémy a my sa zase budeme chytať za hlavu ako 

odstrániť tieto problémy a kde na to zobrať, čiže tie zásady sa týkajú toho, že v prvom 

rade to musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou v druhom rade 

potrebujeme mať vytýčené inžinierske siete, pretože tie plochy v meste sú tak 

popretkávané inžinierskymi sieťami, že je problém dodržať ochranné pásma a chceme a 

aj v budúcnosti sme už urobili určité kroky, aby sme aspoň, čo sa týka kríkových 

výsadieb nemuseli tieto ochranné pásma inžinierskych sietí  dodržiavať a tú zeleň, aby 

sme mohli v meste realizovať. Toto sú dve základné veci, ktoré musia byť dodržané. Čo 

sa týka výsadieb veľkosť rastlinného materiálu nemôžeme do mesta vysadiť 40 

centimetrový stromček lesnícku sadenicu to nepatrí do mesta. Do mesta musíme sadiť 

sadovnícky materiál, ak sa to týka stromov musí to mať určité veľkostné parametre musí 

to byť vysadené tak, ako to vyžaduje technológia pri výsadbe. Musí byť ukotvený aspoň 

jedným kolom, čiže aby to bolo viditeľné. Ten stromček musí byť ošetrený, aby sme 

vedeli ako máme a kde zalievať, aby tá voda sa tam trošičku udržala, čiže to 

usmernenie, ktoré sme spracovali sa týka aj týchto odborných vecí. Ďalšia a nie málo 

nepodstatná vec je druhové zloženie tých výsadieb nie každý stromček sa hodí na každú 

lokalitu, čiže preto sme žiadali, aby tieto návrhy sa pracovali, aby tieto návrhy boli 

odsúhlasené a práve týmto odborníkom záhradným architektom alebo sadovníkom, 

ktorý má na to školy má na to papier, že vie to robiť a následne samozrejme, keď sa to 

deje na pozemkoch mesta každá výsadba ani nikomu z nás by sa páčilo keby nám niekto 

na súkromné záhrady išiel cudzí robiť bez povolenia, čiže ak je to na mestských 

pozemkoch tak poďme byť informovaní o tom, čo tam ideme robiť, čo tam budeme 

sadiť ako to budeme sadiť a tak ako to pán Djordjevič povedal kto to bude 

zabezpečovať tú údržbu veď tá údržba minimálne 3 roky. Kto to zaplatí, čiže myslím si, 

že tieto zásady a to usmernenie  majú svoju logiku. Ak chceme tieto výsadby realizovať 

neexistuje, že by sme nespolupracovali a musí to byť na odbornej úrovni, pretože ináč v 

budúcnosti budeme mať neskutočne veľké problémy, ktoré nás to budú stáť nie malé 

peniaze. Je dôležité ešte raz upozorniť aj druhový výber, čiže vyhnúť sa drevinám, ktoré 
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sú krátko veké, pretože tie nám budú spôsobovať skôr problémy. Držať sa drevín, ktoré 

tvoria kostru porastov, čiže tzn., že na to, aby som sadila a kombinovala tieto dreviny na 

danú lokalitu bezpodmienečne potrebujem návrh sadových úprav. 

 

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

Horenský, máte faktickú. Nech sa páči. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Stromy, ktoré som sa 

vysádzajú v rámci týchto akcií sú zo Správy mestskej zelene to len na dôvažok, ale 

chcem ešte podotknúť sme ochotní spolupracovať, čo sa týka výzvy zo strany mesta na 

spoluprácu táto výzva nebola pokiaľ mám dobré informácie a verím týmto informáciám 

bola to len snaha, aby mesto sa mohlo zúčastniť na brífingu, keď sa oznamovala táto 

akcia a to je veľký rozdiel. Zúčastniť sa na brífingu a požiadať o nejakú spoluprácu. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, keď ste 

už spomenuli, že stromčeky pochádzajú zo Správy mestskej zelene, ja som sa práve na 

toto informoval, lebo informáciu, ktorú som mal bolo pôvodne, že Správa mestskej 

zelene o tom nevedela. Informáciu, ktorú som dostal je, že áno každý človek si môže 

prísť zo záhradníckeho centra vraj mestskej zelene nakúpiť si stromčeky, ale to 

neznamená, že tieto stromčeky sú vhodné na takúto výsadbu v rámci centra mesta alebo 

v rámci týchto lokalít, čiže je to otázka toho, akým spôsobom a aké stromčeky, tak ako 

to pani riaditeľka povedala vyberáme. A ešte by som doplnil a potvrdil aj jej informácie, 

čo sa týka sieti reálne mesto Košice po tejto akcii, ktorá sa vyskytla na Sídlisku nad 

jazerom bolo konfrontované od dodávateľa energií, ktorý napísal mestu Košice list, že 

ho žiada, aby mesto Košice dohliadlo na to, že budú dodržiavané ochranné pásma, čo sa 

týka sieti v rámci pozemkov, na ktorých by prebiehala takáto výsadba. Čiže my reálne 

potrebujeme poviem to tak, spolupracovať v tejto téme, aby sme si nevyrobili problémy 

v iných oblastiach. A na záver sa vrátim, lebo už verím tomu, že ukončíme tento bod ku 

Európskeho hlavného zelenému mestu. Dovoľte mi, aby som prečítal krátky návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v zmysle príslušných právnych predpisov berie na 

vedomie informáciu a podporuje zapojenie sa mesta Košice do projektu Európske 

hlavné zelené mesto. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Lipták. Ja len 

hovorím, že naozaj mesto má záujem spolupracovať a chuť tieto dobré veci robiť. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám tiež záujem o tieto veci, len ma mrzí to 

množstvo demagógie, čo je okolo toho. Pán Horenský, vy prídete vysadíte stromčeky na 

mestské pozemky bez toho, aby ste mesto vôbec žiadali o súhlas, a vy tu teraz verejne 

poviete, že mesto má prísť a má požiadať alebo ako, vy ste si normálne prehodili garde. 

To isté Správa mestskej zelene vťahovaná do tejto hry neprávom, ja som vysvetľoval aj 

na tom nešťastnom Facebooku vašim obhajovateľom, lebo povedali to sú stromčeky zo 

Správy mestskej zelene, hovorím ale vy ste si boli zo Správy mestskej zelene nakúpiť. 

Vy keď si kúpite malý stromček, tak si posadíte malý stromček. A pán Ihnát, Správa 

mestskej zelene na Ťahanovciach nebola spoluúčastná na vašej akcii, aj keď to všade 

vypisujete, rozprávate. Pani Zemková to jasne priznala ako prednostka vášho úradu, že 

sa zúčastnili dvaja obyvatelia Ťahanoviec, ktorí zhodou okolností robia v Správe 
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mestskej zelene a vy ste to povedali, že v spolupráci so Správou mestskej zelene. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani poslankyňa Kovačevičová, máte slovo.  

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže ešte raz, aby sme upresnili určité informačné šumy. 

Samozrejme každý konal v dobrej viere a Správa mestskej zelene určite o tejto aktivite 

vedela, ja som osobne bola na rokovaní u pani riaditeľky následne mala dohodnutý 

termín aj s hlavným koordinátorom alebo riaditeľom dobrovoľníckeho centra mesta 

Košice, aby vlastne si ujasnili upresnili ostatné záležitosti, oslovili určite aj vedenie 

mesta tam prebehla určitá komunikácia samozrejme neviem, s akým výsledkom. Tento 

projekt bude mať určite aj jarnú časť a tak ako pán primátor povedal, že mu veľmi 

záleží na tom a je to jeho tiež prioritou zeleň v meste Košice, že sa tam nájde spoločná 

reč a že v podstate mesto nebude žiadnou brzdou a nájdeme ďalšie vhodné plochy, len v 

podstate chceme poukázať, aby ten legislatívny proces na určitý papier sa nečakalo 

mesiace alebo roky. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som chcela ukľudniť túto 

bojovú náladu pred obedom. A vrátim sa k téme Európske hlavné zelené mesto s 

pozvánkou pre všetkých kolegov 12.10. organizujem swap to je výmena oblečenia má 

to taký komplex s týmto, že je to vlastne v rozmere udržateľnosti a odpadovej politiky, 

takže všetci ste vítaní a určite bude lepšie, ak budeme organizovať takéto akcie a nie sa 

tuná naťahovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu v tomto bode. Ja navrhujem, 

že prejdeme ešte bod 23 je veľmi jednoduchý a do 24 a tak pôjdeme na obed, aby sme 

tieto ľahké veci mali za sebou a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie. 

 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie informáciu a podporuje 

zapojenie sa mesta Košice do projektu „Európske hlavné zelené mesto“.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.  

 

Hlasovanie č. 90 – za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 23 

Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. „Ceny predsedu 

Košického samosprávneho kraja“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. 

„Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja“. Otváram diskusiu, nech sa páči. 

S procedurálnym návrhom p. poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja vás chcem poprosiť, keď sú to také ľahké body, tak viete ako to je 
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poobede. Väčšinou tí poslanci, nie sme tu naraz, presne, v tú istú sekundu. Nedáme to 

fakt poobede? Lebo už 12:30 bol ďalší termín, teraz 12:52 ako fakt tí psíčky počkajú 

však vydržali bez vás aj 7 rokov, či koľko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem či to bol procedurálny alebo nie? Diskusia je uzavretá, 

pán poslanec bude to rýchlo. Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

navrhuje Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja udeliť „Cenu Košického 

samosprávneho kraja“, resp. „Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja“ týmto 

jednotlivcom: Mgr. Lucia Cmárová, Ivan Krúpa, Ing. Julián Tomaštík, PhD. Mgr. Eva 

Vinceová a kolektívu: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 91 – za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 24 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ a ustanovenie jej podmienok 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ 

a ustanovenie jej podmienok. Otváram k tomuto materiálu diskusiu. Nech sa páči pán 

poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja neviem určite nato netreba uznesenie ale keď sa pamätáte 

naposledy som to spomenul tak na tom trvám, aby výťažok šiel klientom z Garbiarskej 

ulice, keď si nebudete mať problém. Výťažok z punču, to je len samozrejme, že 

nebudem to dávať ako návrh. Myslím, že všetci vieme, že sa im každá korunka zíde, no 

to je všetko. Ďakujem. 

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Jednu zbierku ste vyhlásili na hokejových majstrovstvách 

a doteraz nemám jasné odpovede ako to zbierka dopadla, pretože mi je neuveriteľné, že 

tie stovky ľudí, ktorí boli na tomto zápase, kde ste rozdávali lístky svojim najbližším, 

tak tieto stovky ľudí vyzbierali 800,- Eur, ak si dobre pamätám. Toto je ďalšia zbierka, 

ktorú mam odsúhlasiť. Dokonca priamo, že už primátorská, tak fakt neviem či môže 

vôbec tu byť za. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Toto sú dve rôzne veci. Jedná sa v tomto prípade o zbierku, kde 

občania prispievajú na základe aktivity a to je primátorský punč, ktorý si kupujú, preto 

zo zákona potrebujeme ustanoviť je to zmena zákonu ustanoviť, komu finančné 

prostriedky zo zbierky budú dané. Čo sa týka zbierky, poslaneckej zbierky alebo výzvy, 

ktorú som aktivoval smerom k poslancom bolo Slovenským zväz ľadového hokeja nám 

dal nejakú sadu lístkov, nikto nenamietal. Myslím, že všetci boli spokojní za to, že 

mohli chodiť na hokej a nakoľko tie lístky sme dostali a boli naozaj v obrovskej 
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hodnote, tak sme navrhli, že kto má chuť a kto má záujem, bola tam buksa mohol do nej 

hodiť, čo uzná za vodné. Výťažok z týchto peňazí sme potom dali dvom základným 

školám zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktoré práve vychovávajú detičky v 

rámci hokeja. Či sme im dali peniaze na hokejovú výstroj a to, čo pán riaditeľ považuje 

za dôležité, aby pomohol týmto deťom v rámci ich aktivít. To bolo celé, nič zlé na tom 

nebolo, bolo to legálne, koľkí prispeli, toľkí prispeli a takto to následne aj odovzdali. 

Sumu sme zaokrúhlili, ja som ju dorovnal, aby sa to dalo rozdeliť. S faktickou pán 

poslanec Špak, pani námestníčka a pán poslanec Knap. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, musím vás ako upresniť, lebo nebolo to tak, 

že sme povedali koľko chcete a dali sme to ľubovoľne a vybrali sme niekoľko lístkov. 

Ja chcem vedieť koľko lístkov ste dostali a koľko rozdali, pretože vaša výzva 

poslancom znela jasne 20,- Eur osoba počas zápasu, v ktorom hrá Slovensko. 10,- Eur 

osoba počas ostatných zápasov. Ale samozrejme výška príspevku je na vás. Takže ako 

neviem lebo ja sám som tam bol asi raz so synom a zvyšok boli moji známi a mám 

vedomosť, že ja sám som tam dal stovku, no takže je mi to celé divné, že táto zbierka 

vznikla a dokonca VIP zápasy si rozobrali vaše kluby. To si pamätám veľmi dobre. Na 

Sk som mal jediný zápas, takže je mi to celé také pochybné. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by 

som mala informáciu pre pána poslanca Djordjevič, že Charitný dom svätej Alžbety na 

Bosákovej dostal príspevok teraz v ostatnom primátorskom punči a odovzdával sumu v 

hodnote 4.693,18 Eur pán primátor pani vedúcej charitného domu a pri navrhovaní 

organizácii uprednostňujeme zásadu, aby sa neopakovali organizácie po roku. 

 

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

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som chcel pridať do toho 

zoznamu takisto zariadenia v Bernátovciach u pána otca Gombitu. Či by takisto mohol 

byť v tomto zozname. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne návrhy do diskusie, 

pozmeňujúce návrhy, nech sa páči pán poslanec Berberich. Diskusia bola uzavretá. Má 

návrh na uznesenie. 

 

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

podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov A.) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 2019“, po 

B.) ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe tohto 

uznesenia.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 92 – za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2  

 

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci je 13:00 hodín, navrhujem obedňajšiu prestávku s tým, že sa vidíme o 13:30. 

- - - prestávka - - - 
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Bod č. 25 

Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku 

na stravovanie dôchodcov 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 25 - Návrh na posun hranice výšky dôchodku 

na priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. K tomuto 

materiálu len poviem toľko, v januári 2019 sme prevzali podmienky, ktoré tu boli 

v minulosti nastavené kedy sa robilo 80 až 66 centov. Robil sa príspevok alebo dával 

príspevok na obed seniorom, ktorí mali dôchodky do 400,- Eur teda do 300,- Eur alebo 

do 400,- Eur. My sme túto cenu v apríli na základe rozpočtu mesta zvýšenej na 1,- Eur. 

V súčasnosti nie sú vyčerpané všetky prostriedky, ktoré sme rozpočtovali na túto 

aktivitu pre seniorov teda nato, aby sme formou transferu im prispievali na jedno hlavné 

jedlo denne, a preto navrhujeme zvýšiť dôchodok, ktorý sa bude posudzovať zo sumy 

400,- Eur na sumu 415,- Eur s tým, že príspevok ostane v sume 1,- Eur. Podľa našich 

prepočtov by nám rozpočet na to mal stačiť. Otváram k tomu diskusiu. Ak nie 

neuzatvára diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať o návrhu na 

uznesenie, kedy výšku dôchodku pre seniorov, ktorí budú poberať príspevok od mesta 

na stravovanie sa zvýšilo. Nech sa páči. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu účelového príspevku na stravovanie 

dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti schváleného uznesením MZ  

č. 33 zo dňa 14.02.2019 v časti A.3.b), výška príspevku na jeden obed v závislosti od 

priznaného dôchodku, a to na obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 do 300,00 Eur 

v sume 0,83 Eur; od 300,01 Eur do 400,00 Eur v sume 0,66 Eur; od 400,01 Eur v sume 

0,- Eur; a na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2019 do 400,00 Eur v sume 1,00 Eur od 

400,01 Eur v sume 0,- Eur nasledovne: účelový príspevok na stravovanie dôchodcov 

formou transferu pre jednotlivé mestské časti, výška príspevku na jeden obed 

v závislosti od priznaného dôchodku ďalej v zmysle predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 93 – za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem. 

- - - 

 

Bod č. 26 prerokovaný ako bod č. 1/2 dňa 19.09.2019 

- - - 

 

Bod č. 27 prerokovaný ako bod č. 1/1 dňa 19.09.2019 

- - - 

 

Bod č. 28 

Predĺženie zmluvy o nájme na dobu určitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre nájomcu Dobrá škola n.o., Dneperská 1, Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 28 - Predĺženie zmluvy o nájme na dobu určitú z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola n.o., Dneperská 1, Košice. Nech 
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sa páči, otváram diskusiu v tomto bode. Keď sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu a nech sa páči návrhová komisia prečítajte návrh na uznesenie resp. 

v skrátenom konaní, máme ho všetci pred sebou. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom 

nehnuteľností podľa predloženého návrhu nájomcovi podľa predloženého návrhu ako 

dôvod hodný osobitného zreteľa.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 94 – za:34 , proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 29 

Prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov v objekte zrušenej ZŠ, Park mládeže 

5, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium, Park mládeže 

5, Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 29 - Prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov 

v objekte zrušenej ZŠ, Park mládeže 5, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre nájomcu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice. Otváram k tomuto diskusiu. 

Poprosím pani Tamásovú, aby vysvetlila - tento materiál ma dve alternatívy.  

 

p. Tamásová, vedúca oddelenia školstva MMK: Ďakujem pekne za slovo pán primátor, takže 

máme tam alternatívu 1, čo znamená táto alternatíva bola prijatá aj na komisii 

vzdelávania a taktiež na komisii majetkovej komisii a tento návrh teda znie - ...je to 

v materiáli. Tzn., že dali sme oddeliť pozemok, nakoľko škola nevyužíva ihrisko 

v celom rozsahu a škola využíva len ten pozemok vlastne, na ktorom je tá škola, budova 

školy. Tzn., že navrhujeme teda alternatívu tak, ako komisie príslušné odborné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj mestská rada odporučila alternatívu A. Tzn., 

keď prejde alternatíva A nebudeme hlasovať o alternatíve B. Poprosím návrhovú 

komisiu, aby uviedla návrh, nakoľko sa v diskusii nikto nehlási. Návrhová komisia 

predložte. 

 

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

podľa § 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 

nehnuteľností podľa predloženého návrhu nájomcovi podľa predloženého návrhu ako 

dôvod hodný osobitného zreteľa.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 95 – za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Schválili sme alternatívu A. 
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- - - 

 

Bod č. 30 

Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub TYDAM 

Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 30 - Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Jozefa 

Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 

Školský športový klub TYDAM Košice. Nech sa páči otváram diskusiu v tomto bode. 

Keď sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom malej telocvične podľa 

predloženého návrhu nájomcovi podľa predloženého návrhu, ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 96 – za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 31 

Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1 

v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého, ul. 

Jána Pavla II. 1 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. Košice. Nech sa páči otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Keď sa do diskusie nikto nehlási, nech sa páči pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, ,poslanec MZ: Hej, idem rozprávať o Young Angels len hovorím, že najbližšie 

cenu mesta by som navrhoval tomuto pánovi policajtovi za tú jeho trpezlivosť, ale 

ďakujem pekne. Young Angels ide o to, že čo sa deje s Angels arénou by ma zaujímalo, 

či máte pán primátor prehľad o tom koľko subjektov tento oddiel športový má 

v prenájme a vyjadrite sa nám prosím, lebo my máme alebo za seba poviem. Ja mám 

veľmi rád vaše stories aj na Instagrame vás sledujem, že aj je to opačne, že aj vy mne 

často ste inšpiráciou a múzou. Zachytil som vaše tlačovky ohľadom Angels arény 

pompézne, že idete zachraňovať basketbal, že v akom sa stave teraz nachádzame. Viem, 

že tu hovoríme o inej telocvični ale klub je ten istý, takže povedzte nám dačo 

k budúcnosti basketbalu v Košiciach. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nemám krištáľovú guľu, neviem vám povedať aká bude 

budúcnosť basketbalu v Košiciach. Každopádne, kto má záujem v sobotu sa vidíme na 

basketbale v Angels aréne teším sa na vás všetkých. Nech sa páči, pán Lesňák. 
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p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som pri tejto príležitosti len chcel poukázať 

na jednu vec, že samozrejme ten osobitný zreteľ, ktorý poskytujeme športovým klubom 

je v poriadku len klub Good Angels síce má približne 250 žiačok v tých kategóriách a 

chcem poukázať na tú vec, že prakticky prenajíma si od KSK na vhodnom zreteli má 2 

telocvične, ktoré spĺňajú parametre. To znamená, že majú ihrisko 20 x 40m a toto je 

tretia telocvičňa v rámci mesta, ktorá spĺňa tieto parametre, že napr. hádzanárske kluby 

by tam vedeli trénovať. Tak len dávam na vedomie tú skutočnosť, že ak by v budúcnosti 

niekto iný prejavil záujem o školu to je buď Bernolákovu alebo Lechkého, ktorá je teraz 

do osobitného zreteľa, aby sa na to nezabudlo, že jeden klub má 5 telocviční a v meste 

máme niektoré kluby, ktoré nemajú ani jednu telocvičňu a nemajú kde trénovať, takže ja 

teraz urobím taký ústupok, že budem za ale poprosím, ak by mal niekto záujem z tých 

športových klubov lebo je ich v Košiciach vyše 72, aby prejavil záujem lebo nie je to 

proporcionálne, aby 1 klub mal 5 telocvični, ktoré spĺňajú tie parametre práce na 40 

a ďalších 6 klubov sa striedalo iba v jednej telocvični. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, z pravidla primátora existuje úloha kedy sa 

príslušné oddelenie má spracovať všetky osobitné zretele v rámci telocviční a všetkých 

športových klubov. Myslím si, že to potrebuje poriadnu revíziu, nastaviť pravidlá, aby 

aj samotné kluby vedeli, že síce majú halu, majú možnosť za osobitný zreteľ jedno euro, 

ale mali by poznať hodnotu, ktorú vlastne mesto im dáva. Chceme v tom urobiť 

poriadok, aby každý vedel, že to nie je za euro ale má to nejakú príslušnú hodnotu 

a následne nastaviť pravidlá. Je tam pred nami ešte dlhá cesta. V minulosti, rozumiem 

prečo to takto bolo nastavené ale sme v novej dobe a má zmysel, aby sme, tých zmlúv je 

strašne veľa urobili nejakú revíziu a povedali si ako sa v tejto téme budeme ďalej 

uberať. Angels aréna mala nejaké technické problémy ale všetky sú odstránené, čiže 

tam nevidím dôvod a myslím si, že basketbal si tiež zaslúži našu pozornosť ako každý 

iný šport v Košiciach. Ak sa do diskusie nikto nehlási uzatváram v tomto bode diskusiu. 

Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala alebo navrhla návrh na uznesenie.  

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom veľkej telocvične na ZŠ 

Mateja Lechkého nájomcovi podľa predloženého návrhu, ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 97 – za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: To znamená, že tento návrh bol prijatý. Titulka v Korzári Young 

Angels odohrajú sobotný extraligový zápas. Začiatok o 18. hodine proti úradujúcim 

majsterkami Ružomberka vo svojej domovskej hale Angels aréne. Ste všetci srdečne 

pozvaní. 

- - - 

 

Bod č. 32 

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 32 - Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Nech sa páči otváram diskusiu. Keď 
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sa do diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie. 

 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 

A.) berie na vedomie zánik členstva pána JUDr. Martina Balčíka a pána Ing. Matúša 

Ondra v Rade školy pri MŠ Budanova 6 v Košiciach z dôvodu uplynutia funkčného 

obdobia rady školy; po B.) deleguje do Rady školy pri MŠ Budanova 6 v Košiciach 

pána JUDr. Martina Balčíka a pána Ing. Matúša Ondra na nové funkčné obdobie.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 98 – za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 33 

Zverenie majetku mesta Košice - pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium – 

do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 33 Zverenie majetku mesta Košice - 

pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium do správy príspevkovej organizácie Správa 

mestskej zelene v Košiciach, IČO: 17078202, nakoľko v tomto materiáli 

v predchádzajúcej diskusii odznelo veľa, otváram diskusiu. V prípade, ak sa do diskusie 

nikto nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi po 1.) schvaľuje zverenie majetku vo 

vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, po 2.) schvaľuje zverenie 

technického zhodnotenia budovy podľa predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 99 - za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Pani riaditeľka držím vám palce, dúfam že 

budú Košičania spokojní a zvládneme spoločne všetky služby, ktoré sme si naložili do 

vienka. 

- - - 

 

Bod č. 34 

Zverenie stavieb vo vlastníctve mesta Košice - „Zeleň Baltická, Kaspická, Bukovecká, 

mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Užhorodská, Krakovská, 

Miškovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Nám. L. 

Novomeského, Magurská, Branisková, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ 

fondy“ a „Zeleň Zupkova 1 – 35, Krosnianska 1 - 39, mobiliár, exteriérové športové 

prvky – EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod číslom 34 je Zverenie stavieb vo vlastníctve mesta Košice - 

„Zeleň Baltická, Kaspická, Bukovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ 

fondy“, „Zeleň Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, mobiliár, exteriérové športové 

prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Nám. L. Novomeského, Magurská, Branisková, mobiliár, 

exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ a „Zeleň Zupkova 1 – 35, Krosnianska 1 - 39, 

mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene 

v Košiciach. Nech sa páči otváram k tomuto bodu diskusiu. V prípade, že sa do diskusie 

nikto nehlási, uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

v zmysle platnej legislatívy schvaľuje zverenie stavieb vlastníctva mesta – „Zeleň 

Baltická, Kaspická, Bukovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, 

„Zeleň Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – 

EÚ fondy“, „Zeleň Nám. L. Novomeského, Magurská, Branisková, mobiliár, 

exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ a „Zeleň Zupkova 1 – 35, Krosnianska 1 – 39, 

mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene 

v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202, účel zverenia: správa 

a údržba majetku, deň zverenia: dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta 

do správy, doba zverenia: neurčitá (minimálne na dobu platnosti a účinnosti Zmlúv 

o poskytnutí NFP k jednotlivým projektom).“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 100 – za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bolo prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 35 

Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Verejné osvetlenie Borievková ul.“  

v k. ú. Nižná Úvrať do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 35- Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Verejné 

osvetlenie Borievková ul.“ v k. ú. Nižná Úvrať do správy Mestskej časti Košice – Vyšné 

Opátske. Nech sa páči otváram diskusiu. Do diskusie, keď sa nikto nehlási, poprosím 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči. 

 

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

v zmysle platnej legislatívy schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Košice – SO 620-04 Verejné osvetlenie Borievková ul., vybudované v rámci 

stavby „Panoráma“ obytný súbor, IV. etapa – polyfunkcia v k. ú. Nižná Úvrať, 

obstarávacia hodnota 1,- Eur, do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske, Nižná 

úvrať 25, 040 01 Košice, IČO: 00691101, účel zverenia: správa a údržba, deň zverenia: 

deň účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 101 – za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1  
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh bolo prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 36 

Zverenie pozemku E KN parc. č. 735/53 v k. ú. Košická Nová Ves pod miestnou 

komunikáciou Vínová do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 36 predkladám materiál Zverenie pozemku E KN 

parc. č. 735/53 v k. ú. Košická Nová Ves pod miestnou komunikáciou Vínová do 

správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

V prípade, že sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje zverenie 

pozemku parcela E katastra nehnuteľností parc. č. 735/503 zastavané plochy a nádvoria 

- ďalej podľa predloženého materiálu vo vlastníctve mesta Košice do správy Mestskej 

časti Košice - Košická Nová Ves - ďalej v zmysle predloženého návrhu.“  

 

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

 

Hlasovanie č. 102 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 37 

Kúpa pozemku C KN parc. č. 4304/11 v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do 

vlastníctva mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 37 predkladám materiál Kúpa pozemku C KN parc. 

č. 4304/11 v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice. 

Zároveň upozorňujeme na bod č. 38, ktorý s touto témou súvisí. Ak bude diskusia, aby 

sme sa zamerali možno na obidve body, aby sme si tu ich vysvetlili. Podstatou týchto 

materiálov je postupné získanie Borovicového hája do vlastníctva mesta. Približná 

odhadovaná hodnota Borovicového hája sa pohybuje niekde na úrovni okolo 7,6 

milióna Eur a nakoľko sme jednali s niektorými, alebo tými vlastníkmi, ktorí sa k nám 

hlásia a majú záujem o odpredanie svojich parciel, tak zistili sme, že máme väčší 

záujem ako sme v rozpočte vyčlenili prostriedky na túto kúpu. Na túto kúpu bola 

vyčlenená suma približne 800.000,- Eur. Prebehli jednania a práve tento materiál hovorí 

o tom, že s vlastníkom sa vieme dohodnúť, má záujem predať lokalitu, predať svoju 

parcelu s tým, že by dostal zaplatené v dvoch splátkach. Jedna teraz. Jedna budúci rok. 

Z toho nám, samozrejme, vplýva aj finančný záväzok do budúcoročného rozpočtu. Ako 

som už uviedol, hodnota Borovicového hája sa pohybuje niekde na úrovni 7,6 mil. Eur. 

Toto je jeden materiál, ten nasledujúci bod 38 hovorí o kúpe ďalších dvadsiatich šiestich 

pozemkoch. Pred nami je jednoducho filozofická otázka, či sa pustíme smerom k 

výkupu Borovicového hája a urobíme všetko preto, aby sme, čo najviac parciel získali 

do majetku mesta, čo, samozrejme, stojí nemalé finančné náklady alebo si povieme, že 

tento zámer je taký náročný, že budeme hľadať iné cesty, iné spôsoby. Nech sa páči. 

Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja chápem zámer mesta 

odkúpenie pozemkov v Borovicovom háji. To je jedna vec, ale druhá vec je tá, že 

poprosil by som vás naozaj, požiadal by som vás aj v nadväznosti na list, ktorý som 

obdržal k rezidentskému parkovaniu na sídlisku Ťahanovce. Poukaz je tam hlavne na 

pozemky. My vlastne vieme, že máme 90 percent nevysporiadaných pozemkov, ale 

poprosím vás, ako štatutára mesta Košice, ja ako štatutár mestskej časti, aby sme v 

súčinnosti sa konečne pustili na štát smerom na vládu Slovenskej republiky a začali 

pomaličky tlačiť na pozemky tiež na sídlisku Ťahanovce. Malo by to byť tiež v záujme 

mesta Košice, aby sme sa tam prebúrali. Vy viete aká je tam situácia, Taká situácia, že 

diviaky nám napádajú ľudí. A riešme to, prosím vás. Pomôžte nám, aby sme sa pohli 

ďalej.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Toto nie je len o Ťahanovciach. Toto je o Aničke, o Borovicovom 

háji, pozemkoch na Jazere, jednoducho pod školami, v ZOO. Takýchto pozemkov 

máme stovky, tisíce. Jednoducho dnes rozprávame o tom, či chceme sa tomuto projektu, 

pretože nikto neočakával... vypnite pána poslanca, prosím. Držíme sa témy. Pred nami 

je otázka, pretože nikto z nás nepredpokladal, že záujem na to odkúpenie bude vyšší ako 

sme rozpočtovali, či tento zámer Borovicového hája je uchopiteľný, je priechodný 

politicky, samozrejme, aj prefinancovateľný. O tomto sa musíme dnes rozprávať, 

pretože kúpou tohto pozemku jednoducho si dávame záväzky do budúcich rokov a 

potom by sme sa mali aj, aj ten smer udržať, uchopiť a Borovicový háj ďalej 

vysporiadávať. O tomto je táto téma. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči, máte 

faktickú.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Nuž, budem 

reagovať na pána Ihnáta, lebo si myslím, že to, čo on rozpráva súvisí s touto témou. Vy 

ako predkladatelia návrhu a poslanci, ktorí za tento Borovicový háj lobovali, že 

predskočil dlhoročné záležitosti mesta napr. v Starom meste a tu pán poslanec, bývalý 

starosta Grega, vie potvrdiť, odkedy dvory malej Prahy od roku 2002 stoja na 

magistráte a neodkupujú sa. Čo zabezpečilo to, že sa Borovicový háj dostal na 1. 

miesto? Či to bola petícia pána Rovinského alebo nás presvedčte argumentačne, že 

mestu Košice môžu vzniknúť finančné náklady, a preto, ale také, že zoberiete 

poslancovi slovo, lebo má 90 % nevysporiadaných pozemkov nie je férové. Takže toľko 

moja reakcia k pánovi Ihnátovi. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Téma je Borovicový háj. Táto téma je teraz 

dôležitá, nie iné. Mojou srdcovkou, pán poslanec, je Anička. Ja ju chcem vysporiadať, 

ale teraz je téma táto. Mestskí poslanci vo februári schválili rozpočet a kolónku 

Borovicový háj sme nastavili na sumu 800.000,- Eur. O tomto je dnešná téma. Nech sa 

páči, pán poslanec Ihnát. Prosím, držme sa témy Borovicový háj.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. V prvom rade sa 

ospravedlňujem pani poslankyni Adamčíkovej, lebo ten rehot išiel z pravej strany. 

Takže sa ospravedlňujem pani Adamčíkovej ešte raz. Čiže, Iveta prepáč. Stáva sa 

niekedy. Ta však sme aj v posunutom čase trošku. No to je jedna stránka veci. Druhá 

stránka veci je tá, že pán primátor, očakávate aj odo mňa, starostu mestskej časti 

a mestského poslanca hlas pri tomto hlasovaní a pritom ma vypnete pri závažnej téme 

v časti, ktorá nadväzuje na to, aby sme riešili aj pozemky na sídlisku Ťahanovce 

a nezabudol ste na to. To je všetko, čo som chcel povedať. Nie je to správne, že ma 
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vypínate a jednoducho poukazujem na to, že keď už Borovicový háj ako tu teraz 

poukázal Michal Djordjevič, či to bolo petíciou pána Rovinského, alebo aký lobing tam 

bol ako tento predtým, to je jedna vec, ale hovorím o tom, že poďme spolu riešiť 

pozemky vo všetkých mestských častiach, tak ako ste poukázal vy. Anička, dušička 

a tak ďalej. Poďme týmto smerom. Všetko riešme potom. Ďakujem.  

 

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

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ja prakticky len doplním tých predchádzajúcich rečníkov v tom, že 

tiež mi je záhada, prečo práve začíname Borovicovým hájom, keď tam bola nejaká 

nátlaková akcia, teraz, keď tento priamy prenos pozerá viacero právnych zástupcov 

niekoľkých vlastníkov pozemkov, tak si myslím, že môžeme čakať ďalšie listy, ďalšie 

veci a tým pádom otvárame Pandorinu skrinku. Tým, že som členom komisie 

majetkovej,  mali sme tam už doplňujúcu informáciu o tom, že mesto má záujem 

vykúpiť 15 ha pozemkov na Aničke. Ja sa teraz len pýtam, kto bude určovať priority. 

To je prvá vec a druhá vec, ja už som na našom úvodnom zastupiteľstve niekedy, to 

pôvodné bolo v decembri 2018, ale potom ktoré sa konalo, poukázal na to, že bolo by 

dobré z peňazí, ktoré mesto zinkasuje za predaj pozemkov, tieto peniaze následne 

preinvestovať do kúpy nevysporiadaných pozemkov, ale dodnes sa žiadna taká stratégia 

na meste neudiala a ani nemám informácie, ani od predsedu majetkovej komisie,  ani od 

referátu ekonomického, že by takýto nejaký fond sa vytváral. Čakáme 7.000.000,- Eur 

tohto roku z predaja pozemkov pre Národnú diaľničnú spoločnosť, preto sa pýtam, 

koľko peňazí z týchto inkasovaných peňazí sa vysporiada, alebo vyčlenení na 

vysporiadanie takýchto transakcií z minulosti. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prioritu ste určili ako poslanci vy, schválením mestského rozpočtu 

a stanovením kolónky, ktorá sa volá Borovicový háj alebo v textovej časti, kde som 

povedal Borovicový háj 800 tis.. Na základe tejto položky sme oslovili vlastníkov a 

konali a naša ponúka bola proste taká, že sa objavili aj ďalší, ktorí si povedali, že sa 

chcú, sú ochotní tento les predať. To je celé. Aj cenu, aj všetko sa schvaľovala ešte 

v minulom volebnom období. Cena sa stanovila, myslím, že v roku 2017, možno 18 na 

základe znaleckých posudkov, cenotvorby, ktorú sme schválili, sme do rozpočtu 

zahrnuli túto sumu. Čiže je to proces, ktorý tu nevymysleli sme my, ale kontinuálne sme 

si povedali, že chceme v ňom pokračovať. Nech sa páči, pán poslanec Lipták. Faktická.   

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som chcel len poprosiť, v podstate dvoch 

predrečníkov a v tom dobrom slova zmysle to myslím, že naozaj by bolo dobré urobiť 

nejaký rebríček maximálne prioritných a menej prioritných pozemkov, ktoré treba buď 

vykúpiť, zameniť a tak ďalej, že neviem teraz, či urobiť to cez radu starostov. Chcem sa 

opýtať, ako by ste to vy navrhovali, lebo naozaj ako tento balvan tlačíme 30 rokov pred 

sebou a je potrebné sa s tým zaoberať nejak a určiť si nejakú chronológiu, čo je 

najdôležitejšie, čo je najmenej dôležité: majetková komisia, rada starostov, odkiaľ to 

pôjde. Ďakujem, len toľko som chcel.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len, z porád primátora sa mi javí, že 

požiadavky na odpredaj takýchto pozemkov sa pohybujú niekde cez 200 mil.. Nech sa 

páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem krásne, pán primátor, úplne súhlasím s tým ako, čo 

hovoril pán poslanec Lipták, lebo jedine tak vieme dosiahnuť, aby zmizol pocit 
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ukrivdenosti u ostatných je to, keď to bude zverejnené, aspoň súčasný poslanecký zbor 

bude mať svoje priority a bude sa ich držať. Máte pravdu, že požiadavky, keby sme 

chceli uspokojiť hlavne Ťahanovce atď., by mohli byť 200 mil., no samozrejme, 

zázračne tu máme pozemok, kde sú všetko buď aktivisti alebo poslanci z vášho klubu, 

ale aby sme sa držali merita veci, tak ide o to, že sám ste povedali, že v rozpočte 

800 tis., chcem sa opýtať, či sa neporušili rozpočtové pravidlá, keď vy navrhujete 

uzavrieť zmluvy za 1,87 milióna, teda o 1 mil. viac s tým, že to zaťaží budúcoročný 

rozpočet. Pritom programový rozpočet mesta na roky 2019 až 2021 s týmto vôbec 

neráta, Čiže lobing dajme bokom, bavme sa o tom, že tu hovoríme o takmer 1,9 milióna. 

Na jednej strane pán viceprimátor povie, že potrebujeme zdroje na dofinancovanie 

nášho futbalového štadióna a zrazu do jednej lokality ešte pomaly 7 mil. ideme dať, že 

kde je vaša hranica páni a čudujem sa svojmu starostovi, že on vôbec nepovedal nikdy 

na porade primátora, alebo sa na ňu nenahlásil, že ŽSR je ochotné jednať s mestom a to 

pán poslanec Grega mi je svedkom, že je to tak. Máme nedoriešené pozemky. To je 

všetko, čo som chcel podať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Výmena pozemkov so ŽSR je predmetom rokovaní, bola 

niekoľkokrát na mojich poradách. Je to materiál, ktorý je otvorený, nech sa precizuje, 

čiže keď bude hotový, bude predložený aj poslancom. Nič na ňom nie je ani tajné, 

jednoducho parcely sa musia urobiť, geometrické plány sa musia nastaviť, znalecké 

posudky sa musia urobiť. Je to proces, ktorý nie je jednoduchý a pán poslanec ešte 

jedna vec v rámci tohto uznesenia. Poprosím vás, prečítajte si posledné 3 vety 

uznesenia, ktoré vám to celé vysvetľujú, ako to je, prečo to je, čítanie prosím 

s porozumením, kde si vlastne vytvárame uznesením aj záväzok budúceho roka. Nech 

sa páči, pán poslanec Lipták aj pán poslanec Lörinc s faktickou. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len, aby som trošku 

upresnil tieto veci. Bol by som rád, keby sme tento bod schválili, ktorý je, alebo sme to 

už schválili v rozpočte a v decembri budeme predávať rozpočet mesta Košice a na ten 

sa pripravme páni starostovia, aj na výkupy pozemkov atď.. Nespájajme tieto veci 

dokopy. Borovicový háj bol schválený už v rozpočte v predchádzajúcich 

zastupiteľstvách. Teraz ho musíme len schváliť a tieto veci, čo sa týka pozemkov, 

pripravme si na december, na rozpočet, lebo tam sa to bude lámať. Len toľko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Len upozorním. Pozor! Týmto uznesením jednoznačne 

vytvárame, začíname proces, preto to tu je, že je to záväzok budúceho roka. My sa dnes 

zaviažeme vlastníkovi, že ho vyplatíme v dvoch splátkach a tým pádom automaticky si 

vytvárame záväzok do rozpočtu 2020. Preto tento materiál je takto, a preto som aj vás 

nabádal, aby ste si to uvedomili a snažím sa vysvetliť aj tie okolnosti. Nech sa páči, pán 

poslanec Lörinc, Faktická. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že každý starosta 

aj poslanec nájde pozemok vo svojej mestskej časti, ktorý je problematický, je nutné ho 

vysporiadať. Dopyt je väčší, ako sú naše finančné možnosti, preto by som sa zameral na 

to, že teraz to bolo schválené nami v rozpočte. Tým sa riadi aj magistrát. Ako správne 

povedal predrečník, pán Lipták, ak chceme určovať pozemky do budúcnosti, je nutné 

ich dať do rozpočtu, resp. si zastupiteľstvo môže vyhradiť kompetenciu rozhodovania o 

poradí tým, že prijme nejakú formu zásad, ktoré budú hovoriť napr. o systematickom 

vysporiadaní pozemkov na území mesta Košice v nasledujúcich rokoch. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel, snáď len v jednom príspevku 

zhrnúť, reagovať na to, čo tu odznelo. Pán poslanec Djordjevič hovoril o lobingu. Áno, 

ja s pánom kolegom Rovinským sme sa tejto téme venovali niekoľko rokov. 

Upozorňovali sme na to, že ten postup mesta nie je systematický. Nie je systémový. Nie 

je hospodárny, čo v konečnom dôsledku v roku 2016 vytkol aj Najvyšší kontrolný úrad 

mestu. Dlhodobo sa táto problematika majetkovoprávnych vzťahov nerieši a platíme 

zbytočne v prehratých súdnych konaniach aj trovy advokátov na úroky z omeškania. Sú 

to ročne, ak sa nemýlim, stovky 1.000,- Eur, odhadovo, čo keď sa spočíta za tie roky, 

tak už sme tú sumu možno aj by sme prekročili a mali by sme tie pozemky dnes. Pán 

poslanec Lesňák spomínal Aničkou. Rovnako ako Borovicový háj aj návrh riešenia 

pozemkov v lokalite Anička bol predmetom rokovania majetkovej komisie, ale aj vďaka 

pánovi poslancovi Lesňákovi, ktorý hlasoval proti, tento materiál neprešiel. V podstate 

nebolo to schválené. To je už k tomu, keď sa bavíme o nejakom koncepte, ako riešiť 

veci do budúcna. Ide o rekreačnú lokalitu, ktorú navštevuje proste obrovské množstvo 

Košičanov. Pán poslanec Ihnát hovoril o Ťahanovciach a ja s ním súhlasím. Sídlisko 

Ťahanovce skutočne  nie je vysporiadané. Celé sídlisko je na nevysporiadaných 

pozemkoch. V minulosti sme, resp. ešte predchodcovia naši riešili ťahanovský les, žiaľ 

vyriešili ho tou formou, pretože zámena pozemkov spôsobila to, že obyvatelia na KVP 

dnes bojujú proti výstavbe na Wupertálskej ulici, čiže asi vidíme, že touto cestou ísť 

chceme, lebo možno na jednej strane niekde niečo vyriešime a na strane druhej niekde 

inde vyrobíme nejaký problém. Ja by som vás chcel všetkých požiadať o podporu tohto 

materiálu, aby sme sa konečne po tridsiatich rokoch pohli v otázke neriešenia 

majetkovoprávnych vzťahov v tejto lokalite, kde je silný záujem o zmenu územného 

plánu, tak aby sa tam mohlo stavať aj v kontexte toho, že sme tu sa bavili o nejakom 

zelenom meste a vieme veľmi dobre, čo sa deje vo svete, že máme problémy s 

globálnym otepľovaním, hovorí sa o klimatickej kríze a myslím si, že takéto miesta ako 

Borovicový háj bolo by veľmi vhodné, aby v našom meste boli, aby ich bolo čím viac. 

Ďakujem. Všetko z mojej strany. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Máme tu niekoľko procedurálnych návrhov Poprosím pána 

poslanca Špaka. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Navrhujem ukončiť rozpravu v tomto bode. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme u ukončení rozpravy v tomto bode.  

 

Hlasovanie č. 103 - za: 25, proti: 4, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Rozprava už nebude 

pokračovať. Nebude sa môcť nikto prihlásiť. OK. Faktická, pán poslanec Lesňák. Teraz 

neviem na koho.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána Karaffu. Ja len by som rád pripomenul 

predsedovi komisie, že nezahlasoval som za Aničku preto, pretože nebolo to kryté 

finančne. OK.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Vrchota.  
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p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Samozrejme, ja ako starosta mestskej 

časti, kde sa nachádza Borovicový háj, vás chcem kolegovia poprosiť, aby ste podporili 

tento materiál a tento bod. Bude to teda kryté v rozpočte. Odkup bol schválený. Verím, 

že to, čo predniesli kolegovia, najmä p. Lipták tak, že mali by sme si zostaviť neskôr 

nejaký rebríček, resp. kritériá na to, akým spôsobom postupovať systematicky a 

systémovo v rámci vykupovania ďalších pozemkov je namieste, a ja som veľmi rád, že 

vlastne toto je taká pilotná vec, kedy začíname s odkupom, s vysporiadavaním 

nevysporiadaných pozemkov, ktoré majú celomestský význam. Ďakujem pekne.  

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Tak ja len budem reagovať 

na pána starostu Vrchotu. Podľa tejto logiky, ktorá mi vychádza aj vzhľadom na počet 

obyvateľov tzn., že toto volebné obdobie na Terasu už ani cent.  

 

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

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja samozrejme, že som za to, aby mesto 

postupne vysporiadavalo tie pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta a slúžia vlastne 

verejnosti. V súvislosti s týmto Borovicovým hájom, ja by som sa vlastne chcel opýtať 

teda, že či sú tam nejaké súdne spory, či mesto platí nájom, lebo za pozemky vlastne 

aké sú náklady, lebo v podstate, keď to odkúpime, tak nebudeme platiť nájom, ako že to 

dáva logiku, táto vec a samozrejme, aj toto, čo hovoril pán Ihnát, akože ja sa s tým 

akože stotožňujem. A je treba si fakt určiť priority v meste Košice a keď to má byť 

akože teda nejaký štart vysporiadavania pozemkov toto hlasovanie, tak všetci toto 

podporme, pretože toto do budúcna má zmysel, či sú tu Ťahanovce, či je to Anička, či 

sú to Kavečany, ZOO. V každej mestskej časti je určite „xy“ pozemkov, ktoré je 

potrebné vysporiadať. Určite sa to neudeje celé za toto volebné obdobie, ale môžeme 

naštartovať proces, ktorý by sa v nejakom dohľadnom čase aj môže skončiť pozitívnym 

výsledkom. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Práve preto, aby sme obišli niektoré súdne 

konania, s advokátskymi kanceláriami sa jedná, predišli, sa s advokátskymi 

kanceláriami jedná a tie výsledky sú tak, ako ich máme dnes pred sebou. Pán poslanec 

Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. By som len chcel reagovať na pána predrečníka 

kolegu Balčíka. V materiáli sa uvádza priemerná výška nájmu za predmetné pozemky 

5,- Eur a 34 centov za meter štvorcový na rok, keď sa to vynásobí, v podstate tak to sú 

sumy v desiatkach tisíc až státisíce vlastne vcelku. V jednom materiáli asi pred rokom 

alebo pred dvoma, ktorý bol pripravený do mestského zastupiteľstva, tam vychádzala 

suma ročné nájomné niekde na úrovni pol milióna Eur len za Borovicový háj, pričom 

ako som už spomínal, Najvyšší kontrolný úrad, ktorý sa práve vlastne tým stavom v 

tejto lokalite zaoberal, konštatoval, že mesto je roky nečinné. Čiže teraz sú dve 

možnosti, buď sa zmení územný plán a zmeníme zeleň a dáme tam výstavbu, alebo 

musíme riešiť tie pozemky a buď nájom, alebo z dlhodobého hľadiska lepšie ich 

odkúpiť. To je celé.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák.  
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p. Lesňák, poslanec MZ: Fakticky ja by som doplnil predrečníka. Stále tu je ešte tretia 

možnosť, odkupovať per partes, pokiaľ s tým bude protistrana súhlasiť a ten zvyšok, čo 

som chcel povedať, už povedal kolega Balčík s tým, že v každej mestskej časti sú 

nejaké nevykúpené pozemky pod verejnými stavbami. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Takže plynule pokračujem ďalej - verejné stavby, školy, škôlky, 

športoviská. Hovorili sme o tom len nedávno. Ja by som sa chcel opýtať, či fakt toto nie 

je našou prioritou mať tie pozemky najprv vysporiadané, kde máme školy, škôlky, 

športoviská, ktoré ideme opravovať, ktoré máme v pláne dokonca do troch rokov 

opraviť za nejakých 16.000.000,- Eur a nebudú na našich pozemkoch, to tiež bude dosť 

zaujímavé napr. nejaké fondy čerpať. Potom sa chcem opýtať, na tie nápady, čo tu 

padajú teraz, aj keď jeden z nich som v komisii majetkovej počul asi 6 krát, kým som 

bola ešte členom a to je cenová mapa, či už to je hotové. Potom tu padol nápad od 

kolegu poslanca Lörinca urobiť nejaké zásady výkupu týchto pozemkov, čo tiež neviem 

či počkáme ďalší rok. No a možno by ma najviac zaujímali motívy týchto dvoch 

aktivistov, prečo práve tento Borovicový háj máme vykúpiť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, počul som tu dvakrát argument, že je 

to v rozpočte a je to v poriadku. To, že je to v rozpočte 800.000,- Eur pre mňa nie je 

argument. Vysvetlím prečo. Aj prepojovacia komunikácia medzi Perešom – Lorinčíkom 

mala byť v rozpočte. Dokonca bola vysúťažená. Pán primátor stopol túto komunikáciu, 

túto výstavbu. Čiže preto to nie je pre mňa argument. Druhá vec, prečo práve ideme 

riešiť Borovicový háj? Ja súhlasím, že je strašne veľa nevysporiadaného územia v rámci 

mesta Košice. Mesto Košice má dopravné stavby na pozemkoch, ktoré mu nepatria, 

ktoré patria súkromným vlastníkom. Napríklad Južná trieda, komunikácie, parkoviská. 

Toto nejdeme vysporiadavať a dnes ideme dávať niekoľko 100.000,- Eur za pozemky, 

ktoré podľa mňa nie sú až tak významné, minimálne ako tieto dopravné stavby, ale 

prečo práve Borovicový háj. Prečo nie nejaká iná mestská časť, prečo nejaká iná stavba. 

Prečo práve ten háj? A prečo práve tí istí ľudia? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, nech sa páči, pán poslanec Špak a Lipták.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len faktickú, aby som ukázal pánovi kolegovi 

Rovinskému a Karaffovi, že sa dá prihlásiť a odpovedať na moju otázku, čo ich 

motivuje práve tieto pozemky. Nechcem podceňovať tých 10 psíčkarov, čo tam chodí 

cez deň, sú dôležitejšie ako mestské, ja neviem, škôlky, školy, verejné zariadenia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Keď sme si raz niečo 

schválili, tak si myslím, že by sme to mali rešpektovať a dodržiavať a keď sme 

v rozpočte schválili určitú sumu na výkup pozemkov v Borovicovom háji, tak by sa 

tieto prostriedky mali použiť na výkup pozemkov v Borovicovom háji. Tento parlament 

o tom rozhodol väčšinou, demokraticky, keď budeme vždycky prehodnocovať, že čo je 

lepšie, čo je horšie, nikdy nebude dostatok peňazí na všetko, čo chceme riešiť. Určili 

sme si prioritu túto, poďme to odklepnúť a poďme ďalej sa pripravovať na rozpočet, 
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ktorý budeme prejednávať v decembri, aj čo sa týka výkupu ostatných pozemkov, 

zámeny pozemkov atď. a toto sme už odsúhlasili v predchádzajúcom zastupiteľstve. 

Keď vždycky budeme prešľapovať na jednom mieste, nepohneme sa nikde páni a dámy. 

Vďaka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem opýtať, keď už tu hovoril pán 

poslanec Vrchota o nejakom tom pilotnom projekte v rámci toho Borovicového hája. Čo 

v prípade s tými fyzickými alebo právnickými osobami, s ktorými sa mesto potom 

nedohodne. Ako potom to bude ďalej postupovať v rámci toho jedného územia? 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Rovinský a Špak.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Škoda, že som predbehol pána poslanca 

Špaka. Takto. Pýtal sa, že prečo. Ja si myslím, že pokiaľ sledoval dianie okolo 

Borovicového hája v minulosti, tak by tu odpoveď tam našiel a ja viem, že on ju má. On 

ju vie a chce robiť tuná trošku teátro. Bolo to schválené. Raši nebol môj kamarát 

a zaňho boli schválené prvé kroky a pomaly sme postupovali ďalej. Ja som upozorňoval 

na nevykúpené pozemky, na nevysporiadané pozemky v meste. Ešte za Knapíka som 

písal, žiadal, hovoril. Áno, tuná začneme a budeme pokračovať ďalej. 

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keďže nechcem reagovať na predrečníka, ale na 

pána Liptáka, tak len to, že áno, veci sa menia. Tak sme si to pred pol rokom 

odsúhlasili, tak tiež sme sa len pred dvoma týždňami dozvedeli od vedenia, že tu nám 

bude chýbať 3 mil., tak 4, tam 7, atď.. Veci sa menia - však každý druhý týždeň sú nové 

informácie. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nikto nehlási. Bola uzavretá 

s procedurálnym návrhom. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie.  

 

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

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje kúpu pozemku registra C katastra 

nehnuteľnosti parc. č. 4304/11 ostatná plocha s výmerou 13698 m² v katastrálnom 

území Terasa zapísanom na LV 15 910 v podielovom spoluvlastníctve - ďalej podľa 

predloženého materiálu, do výlučného vlastníctva mesta Košice - ďalej podľa 

predloženého materiálu, za celkovú kúpnu cenu 953.517,78 Eur za podmienky, že suma 

400.000,- Eur bude uhradená v roku 2019 a zvyšok kúpnej ceny vo výške 

553.517,78 Eur bude uhradený do 29. februára 2020.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujme.  

 

Hlasovanie č. 104 - za: 28, proti: 2, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  

- - - 
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Bod č. 38 

Kúpa 26 pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta 

Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Kúpa 26 pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ 

do vlastníctva mesta Košice. Nech sa páči otváram rozpravu. Nech sa páči pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem. Nuž v predchádzajúcom bode a to je v podstate to isté, 

čo teraz mi chýbala z vašej strany vyčíslenie hrozby, lebo evidentne nie každý si čítal 

celý materiál a mohli ste spomenúť na svoju obhajobu, nie na svoju ale na obhajobu 

hlasovania, aké sú možné riziká, ak sa to neschváli. No, ale je potrebné povedať aj to, že 

aké sú všetky možné alternatívy lebo aj v minulosti sa tu ten pozemok preklasifikovával 

a tzn., že je možná situácia zmeny územného plánu aj to je jedna z možnosti, ale 

jednoducho nie všetky karty majú vlastníci vo svojich rukách majú ich za daného stavu, 

ale by sa zrobil iný stav, tak by nemuselo mesto platiť nič samozrejme mohli by si tie 

pozemky ohradiť, čiže tieto veci tu neboli spomenuté a to sú všetky možné alternatívy 

vývoja, no a tým som vlastne nechcel ani povedať, že sa rozhodlo zle alebo nedobré 

alebo ďalšie peniaze nech sa dajú na to ja len hovorím, že seriózna debata je o tom 

samozrejme pre poslanca naštudovať si materiál, ale aj povedať všetky možné 

alternatívy, ktoré máme ako, vy, pán námestník, svojho času pri EYOF-e povedal, že 

nech mu nedávame nôž na krk, že to nemá rád tak tak isto nehovorí tu o tom, že musíme 

to predať, lebo budeme platiť nájomné vysoké a bude to nerentabilné proste férové je 

podať všetky možnosti a potom racionálne zvážiť ktorá cesta je najlepšia. 

 

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

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Áno sú aj iné 

alternatívy môžeme navŕtať stromy a postupne zaschnú poprípade v lete by to mohol 

niekto podpáliť a budeme mať o problém menej, že tých alternatív je viacero tým, že sa 

oplotí. Tí ľudia, ktorí tam vlastne tie pozemky a tí, od ktorých dnes odkupujeme resp. 

ich riešime, to sú fyzické osoby. Nie sú to developeri, nie sú to podnikatelia lebo sú tam 

aj takí a možno keby som chcel byť neslušný, čo nechcem byť, tak som ich mohol 

nazvať, že kúpili tie pozemky špekulatívne teda sú to špekulanti, ale to som nechcel 

povedať. Pokiaľ ide o, ale dôležité je povedať, lebo tuná sa vyčíta Borovicový háj, pán 

poslanec Djordjevič vy ste zo Starého Mesta, ak sa nemýlim. Ja už niekoľko mesiacov 

chodím a čistím bývalý evanjelický cintorín. Chodím tam aj napriek tomu, že to nie je v 

mojej mestskej časti a sú to pozemky mesta, tak možno raz sa tam stretnem že mi 

prídete pomôcť budem veľmi rád.  

 

p. Polaček, primátor mesta: nech sa páči procedurálny návrh od pána Vrchotu. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo navrhujem ukončiť diskusiu v tomto bode. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, procedurálny návrh o ukončenie diskusií.  

 

Hlasovanie č. 105 – za: 30, proti: 0 , zdržali sa: 4  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý - procedurálny. Nasleduje pán poslanec Balčík, 

nech sa páči. 
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p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja možno taký detail k tomu či tí vlastne 

predávajúci či aktuálne sú v súdnom spore s mestom Košice a ako aby vlastne nastala 

situácia nejaká taká, že v podstate my od nich ideme kúpiť pozemky a oni vlastne nás 

žalujú 3 roky spätne za ušlý zisk na nájomnom, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrá pripomienka ďakujem, aby tu 

nenastavali situácie ako pri Tabačke dlžníkovi KSK sme dali dotáciu.  

 

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

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem chcel som reagovať na kolegu 

Karaffu, keď vravel, že to nie sú žiadny developeri tak minimálne dvoch z nich poznám 

viacerých poznám jeden je developer ďalší ma blízko k realitám ďakujem ak hovoríte za 

fyzické osoby. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusiu uzatváram v tomto bode. Poprosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie  

 

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

podľa § 53 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice schvaľuje kúpu pozemku registra C KN 

v k. ú. Terasa, v lokalite Borovicový háj po A.) zapísaný na liste vlastníctva číslo 16374 

podľa predloženého návrhu; po B.) zapísaná na liste vlastníctva číslo 13047 podľa 

predloženého návrhu; po C.) zapísaných na liste vlastníctva číslo 5079 podľa 

predloženého návrhu; po D.) zapísaných na liste vlastníctva číslo 13835 podľa 

predloženého návrhu; po E.) zapísaných na liste vlastníctva číslo 13219 podľa 

predloženého návrhu, po F) zapísaných na liste vlastníctva číslo 12942 podľa 

predloženého návrhu a to všetko do podielového spoluvlastníctva mesta Košice podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 106 – za: 27, proti: 1 , zdržali sa: 6  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 39 

Vysporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 39 predkladám informáciu - Vysporiadanie 

pozemkov pod Slaneckou cestou. Tento bod sme zaradili na rokovanie priznám sa, aj 

trošku špekulatívne, keby náhodou sme sa nevedeli s niektorými vlastníkmi dohodnúť 

a potrebovali by sme prijať uznesenie a riešiť niektoré veci. V tejto chvíli vám asi 

môžem oznámiť, že mesto Košice má ku všetkým pozemkom na Slaneckej ceste, ktoré 

sú potrebné k tomu, aby sme mohli posunúť projekt dopredu vysporiadané, stále ešte 

čakáme na zápisy v katastroch, čakáme na to, aby nám pozemkový fond ešte zaslal 
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zmluvy a správa ciest a pod. Čiže ten proces je stave, kedy možno nemáme 

vysporiadané úplne majetkovo-právne vzťahy s niektorými vlastníkmi každopádne nám 

podpísali nájomné zmluvy v takom duchu, v takom texte, aby sme mohli sa uchádzať o 

eurofondy v rámci IROP-u a spustiť postupne všetky procesy, ktoré s tým súvisia. 

Otváram diskusiu k Slaneckej ceste. Verím, že za pár týždňov, 10 dní, 2 týždne, 14 dní 

budem vedieť vám, môcť oznámiť, že  máme konania v takom stave, aby sme sa o ďalší 

krôčik posunuli. Teraz je podstatné, že ku každému pozemku, ktorý je potrebný v rámci 

tohto projektu má mesto Košice dnes vzťah taký, aby sme mohli pokračovať. Ak sa do 

diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu v tomto bode a tu asi ani návrh na uznesenie 

nemáme, čiže to bola len informácia. 

- - - 

 

Bod č. 40 

Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Tomáša Porhajaša, M.A. 

a manželku Mgr. Danielu Porhajašovú 

 

p. Polaček, primátor mesta: Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Tomáša 

Porhajaša, M.A. a manželku Mgr. Danielu Porhajašovú. Otváram diskusiu, nech sa páči. 

Keď sa do diskusie nikto nehlási uzatváram diskusiu v tomto bode. Nech sa páči.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Pardon, chvíľu trvá zariadeniu kým zareaguje. Ak sa nemýlim jedná 

sa o dcéru pána Kaceja a o jeho zaťa. Toto by som chcel dať do pozornosti. 

 

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

Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. To je také priezvisko, ktoré tu už bolo 

viackrát spomenuté. A je ten človek hľadaný alebo je dlžníkom mesta? Alebo pán 

inkvizítor horný je v konflikte záujmu? Či čo je toto? Sú to nejakí občania 

diskriminovaní? Sú rovní a rovnejší? Nerozumiem. 

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja už dosť dávno nie som členom majetkovej 

komisie ale pravdepodobne sa tam udiala nejaká obrovská zmena, keďže ani predseda 

majetkovej komisie tento bod neuviedol a toto bol vlastne jediný dôvod, prečo som 

údajne niečo vynášal tomuto pánovi Kacejovi, zlému developerovi. No, som fakt 

prekvapený, že aj Laco Lörinc, ďakujem pán poslanec, že si to spomenul kolegom, že 

vôbec boli fakt ticho a posielajú ďalej. A ak mám dobré informácie a dobre naštudovaný 

bod, nezmenilo sa tam vôbec nič. Ďakujem. 

 

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

rozpravu v tomto bode. Nech sa páči návrhová komisia. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje priamy predaj časti pozemkov 

registra C KN parc. č. 6224/40 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 181 m
2
 a parc. č. 

6224/258 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 107 m
2
 podľa predloženého návrhu. 

Celková cena 31.681,- Eur.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 107 – za: 23, proti: 1 , zdržali sa: 7  

 

p. Polaček, primátor mesta: To je osobitný zreteľ, či nie? Návrh bol prijatý, ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 41 

Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou pre Bartolomeja Kolibára 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 41 - Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici 

Pod horou pre Bartolomeja Kolibára. Nech sa páči otváram rozpravu. Ak sa do diskusie 

nikto neprihlásil, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

v zmysle platnej legislatívy schvaľuje priamy predaj pozemkov registra C KN parc. č. 

2014/53 ostatná plocha s výmerou 142 m
2
 a parc. č. 2014/54 ostatná plocha s výmerou 

174 m
2
, obidva v k. ú. Myslava, LV č. 3033 pre Bartolomeja Kolibára, bytom Pod 

horou 29, 040 16 Košice za kúpnu cenu 20 300,- Eur. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 108 – za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bolo prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 42 

Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Tibora Pecha a Zuzanu Pechovú 

 

Bod č. 42 bol z programu rokovania MZ vypustený. 

- - - 

 

Bod č. 43 

Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Vladimíra Kvetka 

 

p. Polaček, primátor mesta: Číslo 43 - Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Vladimíra 

Kvetka. Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu v tomto bode. Nech sa páči 

návrhová komisia. 

 

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

v zmysle platnej legislatívy schvaľuje priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Košice, pozemku registra C KN č. 536/2 vo výmere 73 m
2
 v zmysle predloženého 

návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 109 – za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bolo prijatý.  
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- - - 

 

Bod č. 44 

Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Krásna pre Jozefa Pachingera 

a manželku Jolanu Pachingerovú 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 44 máme Prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemkoch v k. ú. Krásna pre Jozefa Pachingera a manželku Jolanu Pachingerovú. 

Otváram rozpravu v tomto bode. Uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod spoluvlastníckeho podielu 

podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 110 – za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0  

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bolo prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 45 

Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Milana Herziga a Ing. Janu Herzigovú 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prevod pozemku v katastrálnom území Letná pre Milana Herziga 

a Ing. Janu Herzigovú. Otváram diskusiu v tomto bode. Ak sa nikto nehlási do diskusie, 

uzatváram. Nech sa páči pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Otváram si bod číslo 45 žiadatelia 

chcú odkúpiť pozemok pod garážou, týchto žiadateľov nepoznám, dostala sa mi do rúk 

iná žiadosť z Mestskej časti Košice - Staré Mesto od pani z Magurskej ulice, kde jej 

mesto Košice konkrétne 21. 6. 2019 vybavuje úradník, podpísaný riaditeľ Čop odpisuje, 

že mesto Košice sa rozhodlo v súčasnosti predmetný pozemok neodpredať. Žiadam, aby 

sa vyjadril k tomu pán kontrolór poprípade ostatní poslanci, ako je to možné, že 

niekomu predáme a niekomu odpíšeme, že nie, o čo ide? Čo sú to za spôsoby? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec je to veľmi jednoduché prijali sme si vnútornú 

smernicu, vnútornú koncepciu, ktorá hovorí o tom, že v lokalitách, kde garáže nie sú 

rozpredané, tzn. nie je ten pozemok vyparcelovaný pod garáže, teda je celistvý pod  

majetkom mesta Košice alebo jeho väčšia časť, tak nebudeme pozemky pod týmito 

garážami predávať. Budeme ich dlhodobo prenajímať, pretože nechceme 

rozparcelovávať pozemky mesta. Na druhej strane, ak sa nájde situácia ako je táto, kedy 

celá tá sústava garáži už je i pozemky sú rozpredané a v tomto prípade zostali len 2 

garáže, ktoré nemajú vysporiadané pozemky, tak v takomto prípade celý ten garážový 

komplex, keď ho môžem nazvať alebo garážové státia, ktoré sú vedľa seba, umožníme 

vlastníkom nakúpiť a ukončiť tam ten proces, ale ak sú takéto státia celistvé, tak 

snažíme sa zachovať majetok mesta pozemky pod kontrolou mesta, pretože budúcnosť 

v rámci tej dopravnej politiky a budúcnosť v rámci zdieľaných vozidiel a pod. bude 

úplne iná a potom bude veľmi zložité a ťažké tieto parcely dávať dokopy, keď budú 
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rozparcelované na malé. Toto je tá filozofia. Nech sa páči s faktickou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor ďakujem, po prvé tejto pani bolo potrebné v zmysle 

tak ako ste sa pred chvíľou vyjadril odpísať nie bez udania dôvodu, avšak tentokrát ste 

sa trafil vedľa, pani má garáž na kapitána Nálepku kde tak s takým letným odhadom asi 

70-80 % vlastnia pozemky súkromne súkromné osoby pod garážami, čiže nie. Máte pán 

kontrolór vedomosť o tomto mohli by ste sa vyjadriť? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie je to otázka na pána kontrolóra, pán Djordjevič. Nech sa páči 

nasleduje pán Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, prenájmy, resp. riešenie majetkovoprávnych 

vzťahov, či už prenájmy alebo prevody pozemkov pod garážami prechádzajú cez 

majetkovú komisiu, čiže dokonca došlo k prípadu, kedy sme sa nestotožnili s 

odporúčaním porady primátora rozhodli sme inak, keďže na začiatku volebného 

obdobia boli v podstate odpredaj pozastavené. Riešili sa takéto prípady nájmom na dobu 

neurčitú v podstate posledné dni 3 mesiace spätne sme dostali materiály, kedy sa 

prehodnotilo to stanovisko začali sa schvaľovať odpredaj, čiže ja som požiadal aj pani 

vedúcu majetkovoprávneho oddelenia pani Ing. Verešovú, aby aj tie materiály, ktoré 

sme už schválili, aby sa opätovne prehodnotili a v prípade, že toto je veľmi dôležité, čo 

povedal aj pán primátor, že v danej lokalite sú už dookola pozemky vypredané a my 

zároveň tú parcelu nepotrebujeme napr. na zabezpečenie nejakého prejazdu ako je napr. 

problémová lokalita pri Základnej škole Slobody 1 kde nevieme poriadne zabezpečiť 

prístup k ihrisku a tam by bolo možné riešiť prístup aj cez niektoré parcely, na ktorých 

nestoja garáže, čiže pokiaľ nejde o takúto situáciu tak je v podstate aj zbytočné pár 

štvorákov ako zbytočne držať v evidencii, čiže ak ste chceli navodiť pán kolega nejaký 

dojem, že tu niekto bol uprednostnený, tak nemyslím si, to len určite nie, to len toľko z 

mojej strany. Ďakujem.  

 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusiu uzatváram poprosím návrhovú komisiu, 

aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predaj 

pozemku registrácie C - KN parc. č. 3326 - ďalej podľa predloženého materiálu do 

bezpodielového spoluvlastníctva pre Milana Herziga - ďalej podľa predloženého 

materiálu a Ing. Janu Herzigovú - ďalej podľa predloženého materiálu za kúpnu cenu 

2.620,- Eur.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 111 – za: 31, proti: 1, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 46 

Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Ladislava Dojčáka a Máriu Dojčákovú 
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p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 46 - Prevod pozemku v katastrálnom území Letná pre 

Ladislava Dojčáka a Máriu Dojčákovú. Nech sa páči otváram diskusiu. V prípade ak sa 

do diskusie nikto nehlási poprosím novú komisiu, uzatváram diskusiu.  

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje predaj 

pozemku registra C - KN parc. č. 3242/29 vo výmere 18 m
2
 podľa predloženého 

návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 112 – za: 30, proti: 1, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý.  

- - - 

 

Bod č. 47 

Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Emíliu Ondrejčovú 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 47 - Prevod pozemku v katastrálnom území Šaca pre 

Emíliu Ondrejčovú, nech sa páči otváram rozpravu. Nech sa páči pani poslankyňa. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa opýtať predsedu 

majetkovej komisie oslovili ma viacerí Šačania, ktorým boli rozposlané listy 

s možnosťou odkúpenia pozemkov pod garážami v lokalite, ktorá je aj v tomto prípade 

uvedená s tým, že boli vyzvaní, aby si tieto pozemky odkúpili do určitého obdobia. 

Majú záujem si to odkúpiť, ale nakoľko väčšina z týchto vlastníkov je v staršom veku 

tak sa pýtajú, či je takáto možnosť, aby si tieto pozemky odkúpili a splatili na tretiny 

a nie v celej čiastke. Bolo im povedané, že vraj nie, že ste prijali nejaké uznesenie, kde 

táto možnosť nie je. Tak sa chcem spýtať, či neprehodnotíte túto možnosť. Prípadne, čo 

odpoviete týmto občanom. 

 

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

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som žiaden list 

nerozposielal, čiže tak isto žiadne uznesenie sme na majetkovej komisii neprijali a 

samozrejme individuálne, ak niekto nemá dostatočnú finančnú hotovosť, tak myslím si, 

že sa dá individuálne takáto situácia riešiť. Skôr je to otázka asi na pani Verešovú 

najlepšie. 

 

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

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo aj tento spôsob je príležitosťou ako dostať 

peniaze do rozpočtu mesta Košice, pretože mesto Košice vlastní množstvo pozemkov, 

ktoré sú pre ňu nezaujímavé, nevyužíva ich a jednoducho to sú také 200 metrové, 150 

metrové a ako prechádzajúci pozemok bol tuším 20 metrový pod garážou a hodnota 

bola 100 Eur. Takže cez 2.000,- Eur za 120 m², čo vlastne príde do kasy mesta Košice, 

takže myslím, že aktívne by mesto Košice malo pracovať s týmito vecami a ako vlastne 

tisícka ku tisícke  celkom slušné peniaze z toho môžu byť pre rozpočet mesta. A čo sa 

teraz pýtala pani kolegyňa zjavne myslím si, že by ste mal byť akýkoľvek problém či 
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tretiny, či na štvrtiny akože všetko je možné, však aj mesto bude kupovať Borovicový 

háj v dvoch splátkach. Takže určite áno, ani právny ani žiadny problém nemôže byť, 

ďakujem pekne. 

 

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

Karbin. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel jednu poznámku ku tomu. 

Všetci vieme, čo sa deje v Starom meste, dva také prípady sú. Jeden je Rozmanov dom 

a druhý je na Jarná a Park Angelinum. Jarná alebo Jesenná? No proste sú tam garáže, 

ktoré developer odkúpil a ide tam stavať 7-poschodový barák. Keby sme jednu z tých 

garáží mali my, tak tam 7-poschodový barak nepostaví. Mať vlastníctvo je mať nad tým 

územím moc a kontrolu, lebo keď mi všetky pozemky predáme tak stratíme kontrolu. 

Škoda, že tu nie sú pán architekt Bél a pán architekt Malinovský, robia územný plán 

a hovoria, áno my môžeme vymyslieť, čo chceme, ale keď to nie je naše územie... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, trocha kolegu Balčíka, keď 

povedal vetu, že problém nie je asi v mestskej časti Pereš je problém. Obyvateľ 

Mestskej časti Košice - Západ si chcel odkúpiť od mesta Košice pozemok o rozmere 

100 štvorcových metrov, fúzik nepoužiteľný pre nikoho iného len preňho, mesto Košice 

nesúhlasilo, že len s prenájmom a my dnes predávame Myslava, Poľov, hocijaká iná 

mestská časť, len nie Pereš, to je zakliate. V Pereši nepredá, obyvateľovi Terasy, ktorý 

má tam pozemok, to je zvláštne to je dvojaký meter. Na druhej strane mesto razí teóriu, 

že nepredá, potom niekomu predá a zároveň ide kúpiť Borovicový háj, lebo asi na to má 

mesto. To je pre mňa nepochopiteľné rovný a rovnejší. Ten obyvateľ čaká, my sme dali 

urobiť posudok, bývalé vedenie nás vyzvalo a čaká v Pereši sa nepredá, trápnych 

100 metrov nepoužiteľných, ale pod garážami hocičo vieme odpredať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, neviem možno ma nebolo rozumieť na 

začiatku, poviem ešte raz. Povedala som, že z mesta Košice prišiel list majiteľom 

jednotlivým, väčšina pozemkov je už odkúpených v súkromnom vlastníctve. Tieto 

garáže sa nachádzajú na hranici vesnice, ktorá sa nachádza u nás v mestskej časti Šaca, 

čiže nie je nejaká lukratívna lokalita a bola som oslovená jednotlivými občanmi, ktorým 

takýto list prišiel s tým, že majú platiť 2 roky dozadu vlastne nájom dlžné a plus bola aj 

možnosť ponúknutá odkúpiť tieto pozemky. Asi sa oni informovali asi dostali takú 

odpoveď, že to nie je možné preto sa obrátili na mňa s tým, že aby som túto otázku 

predniesla na zastupiteľstve, ale čo sa chcem opýtať ja už som to aj v predchádzajúcom 

období spomínala aj na majetkovej komisii. Mňa vždy zarazí cena pozemku, za ktorý sa 

predáva, čiže ja keď som si pozrela napríklad jednotlivé pozemky, pozrela som si 

pozemky napríklad Pod horou v Myslave, kde boli stavebné pozemky, aj keď to boli 

rozlohou malé, ale v prepočte na metre štvorcové mi vyšla suma 64, pod garážou v Šaci 

je meter štvorcový 81,- Eur u nás v Šaci sa ani za toľko stavebný pozemok nepredáva. 

Preto sa chcem opýtať, či majetková komisia vychádzala zo znaleckého posudku a tento 

znalecký posudok sa mi zdá fakt, respektíve tá cena v ňom uvedená sa mi zdá veľmi 

veľká na to, za koľko sa predávajú pozemky v Šaci a za koľko sa predávajú stavebné 

pozemky a toto je pozemok pod garážou na mieste, ktoré nie lukratívne. Neviem, či ste 
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niekedy tam bol. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia asi nikoho 

to neprekvapí, keďže som to vyhlasoval aj posledné 4 roky a opäť sa k tomu pridám k 

pánovi poslancovi Rovinskému, pretože s ním musím súhlasiť. Predaj akéhokoľvek aj 

takéhoto pozemku pre budúci rozvoj mesta aj v takýchto za garážových lokalitách, kde 

sme už možno predali 90 % pozemkov, ale pre budúcu kontrolu nad daným územím to 

nedáva zmysel, a preto ja v tomto, tak ako v predchádzajúcich, tak aj v nasledujúcich 

bodoch, čo sa týka týchto garážových predajov budem vždycky zásadne proti predaju. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram diskusiu v tomto bode a poprosím 

návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo Košice v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje predaj 

pozemku registra C - KN parc. č. 955/74 vo výmere 18 m
2 

pre Emíliu Ondrejčovú podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 113 – za: 31, proti: 2, zdržali sa: 0   

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  

- - - 

 

Bod č. 48 

Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Mgr. Evu Čajkovú 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod. č. 48 Prevod pozemku v katastrálnom území Huštáty pre 

pani Evu Čajkovú. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu 

o návrh na uznesenie. 

 

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

v zmysle platnej legislatívy schvaľuje predaj pozemku registra C-KN parcelné číslo 

3744 vo výmere 18 m² v zmysle predloženého návrhu za kúpnu cenu 2.760,- Eur.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 114 - za: 30, proti: 2, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Návrh bol prijatý.  

- - - 

 

Bod č. 49 

Prevod pozemku v k. ú. Letná pre MUDr. Dagmar Kováčikovú 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 49 predkladám Prevod pozemku v katastrálnom 
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území Letná pre pani Dagmar Kováčikovú. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu 

v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje predaj pozemku registra C-KN 

parcela číslo 253 o výmere 15 m² pre doktorku Dagmar Kováčikovú v zmysle 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme.  

 

Hlasovanie č. 115 - za: 31, proti: 1, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, materiál bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 50 

Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Pavla Rešteia a Lýdiu Rešteiovú 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 50 predkladám Prevod pozemku v katastrálnom 

území Šaca pre Pavla Rešteia a Lýdiu Rešteiovú. Otváram diskusiu. Nech sa páči. 

Uzatváram diskusiu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu o návrh. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľností 

vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím vás o hlasovanie.  

 

Hlasovanie č. 116 - za: 30, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.   

- - - 

 

Bod č. 51 

Prevod pozemku pod stavbami, vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Ťahanovce 

pre Petra Červenáka a Ing. Irinu Červenákovú Adamenkovú  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 51 sa nachádza bod s názvom Prevod pozemku pod 

stavbami vrátane priľahlého pozemku v katastrálnom území Ťahanovce pre Petra 

Červenáka a Ing. Irinu Červenákovú Adamenkovú. Nech sa páči, otváram rozpravu. 

Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

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

s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemkov registra C-KN 

parc. č. 2393, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 130 m² a parc. č. 2394/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 409 m² a parc. č 2394/2, zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 26 m² pre Petra Červenáka a Irinu Červenákovú - podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujme.  
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Hlasovanie č. 117 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené.  

- - - 

 

Bod 51/1 

Personálne zmeny v komisiách MZ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 51/1 pán poslanec Berberich navrhol bod s názvom 

Personálne otázky komisie mestského zastupiteľstva. Pán poslanec, máte slovo. 

 

p. Berberich, poslanec MZ: Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dovolím si predložiť 

personálnu zmenu v komisii cirkví a myslím, že potom sa pridajú ďalší predsedovia 

komisií, takže môj návrh na uznesenie je takýto: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 6 zákona č. 401 z roku 90 zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov 

§ 10 a § 15 zákona č. 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení, po a) odvoláva člena - 

neposlanca z Komisie cirkví Mestského zastupiteľstva v Košiciach pána Radoslava 

Lojana a po b) volí za člena - poslanca komisie cirkví Ľubomíra Gregu a za člena - 

neposlanca Juraja Juricu, s účinnosťou od 3.10.2019. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za návrh. Pán poslanec bol predkladateľ, preto 

dostal aj slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcel by som vám oznámiť, že 

včera do podateľne mesta Košice boli doručené návrhy vzdania sa funkcie predsedu 

dozornej rady, vzdanie sa predsedu Komisie dopravy a výstavby Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach pána poslanca Petrovčika, ktorý svojim podpisom vzdanie sa 

týchto funkcií, teda predsedu dozornej rady vo funkcii rady spoločnosti Kosit a.s., do 

ktorej bol menovaný uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach, sa vzdáva 

funkcie predsedu dozornej rady a zároveň bol od neho doručený aj list, kde sa vzdáva 

funkcie predsedu Komisie dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

do ktorej bol zvolený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 6 zo dňa 

10. 12. 2018. Nech sa páči, pokračuje diskusia. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si prečítať uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa zákona § 6 zákona číslo 401/1990 zbierky zákonov 

o meste Košice v znení neskorších predpisov § 10 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie vzdanie sa člena - 

neposlanca Mgr. Mária Šveca, členstva v Komisii športu, aktívneho oddychu pri 

mestskom zastupiteľstve. Ako viete, pán Mário Švec bol členom komisie, následne vo 

výberovom konaní uspel na vedúceho referátu, tým pádom stal sa zamestnancom 

magistrátu a tento mandát mu zaniká.  

 

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

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň všetkým. V komisii národnostných 

menšín sme obdržali oznámenie od členky pani Šándorovej, že sa vzdáva funkcie 

členky komisie na vlastnú žiadosť, teda moje uznesenie je: Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Komisie národnostných menšín 

pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach členky Viery Šándorovej. Uznesenie 

odovzdávam návrhovej komisii. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keďže predseda Petrovčik tu nie je, tak nemá kto 

oznámiť, že som sa vzdal členstva v komisii dopravy, tak musím to oznámiť sám. Čiže 

návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych 

predpisov berie na vedomie vzdanie sa člena - poslanca Bc. Dominika Karaffu členstva 

v Komisii dopravy a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

 

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

 

p. Grega, poslanec MZ: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 

zákona č. 401 o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 10 a §15 zákona č. 369 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ústavného zákona č. 357 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov po a) berie na 

vedomie odstúpenie Mgr. Ľubomíra Gregu z funkcie predsedu komisie kultúry na 

vlastnú žiadosť a po b) volí za predsedu komisie kultúry Ing. Františka Ténaia.  

 

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

Rusnák. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dovolím si predložiť návrh 

na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi po a) berie na vedomie zánik členstva predsedu komisie dopravy a výstavby 

Ing. Igora Petrovčika z dôvodu vzdania sa, a po b) volí za predsedu Komisie dopravy a 

výstavby pri Mestskom zastupiteľstva v Košiciach poslanca mestského zastupiteľstva 

Ladislava Rovinského s účinnosťou od 1. 11. 2019. Ďakujem. 

 

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

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keďže pán predseda Lipták nemá pripravené 

uznesenie, tak ešte druhýkrát by som sa dnes chcel vzdať. Návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie 

vzdanie sa člena - poslanca Bc. Dominika Karaffu členstva v Komisii životného 

prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Djordjevič. OK, tak pán poslanec 

Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Takže vzhľadom na to, že komisia dopravy a výstavby nezasadala 

prakticky, pán Ing. Igor Petrovčik oznámil, že sa vzdáva predsedníctva v tejto komisii, 

dovolím si predniesť návrh a nominujem ako kandidáta na pozíciu predsedu komisie 

pána Miroslava Špaka. Návrh doručím, takže pokiaľ by sa dalo takto zahlasovať, lebo 

tento návrh je o tom, či uznesenie mám. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím, skôr ako uzavriem diskusiu, návrhovú komisiu, či má 

návrhy, ktoré tu odzneli, či sú písomne, či sú všetky zrozumiteľné, či každá pozícia, 

prípadne, ktorá mala byť obsadená, či máme, či niekto nezabudol. Bolo toho viac a ja 

som sa stratil niekde v polovici. Pani Slivenská, procedurálny návrh, nech sa páči. Nech 

sa páči, zapojte pani poslankyňu.  
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p. Slivenská, poslanec MZ: Ďakujem, máme procedurálny návrh - 5 minútovú prestávku, 

prosím. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujme o procedurálnom návrhu pani poslankyne, ale sme už 

na konci, tesne. 

 

Hlasovanie č. 118: za: 19, proti: 3, zdržali sa: 11 

 

p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať o 15:34, prosím neopúšťajte rokovaciu 

miestnosť. (pozn.: zaznel gong) Prosím, zaujmime svoje miesta, aby sme mohli ďalej 

pokračovať v rokovaní. Zasunutých kariet je 35. Prezentujte sa. Ďakujem pekne, pred 

nami je bod 51/1 Personálne otázky v komisiách mestského zastupiteľstva. Poprosím, 

pokračujme po prestávke. Verím, že boli všetky materiály pán poslanec Karaffa dodané. 

Môžeme pokračovať. Ďakujem, rozprava je ukončená. Áno, ďakujem pekne a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže pokúsim sa 

predložiť všetky návrhy, ktoré sme zosumarizovali v komisii, ako prvý som predložil 

návrh ja, takže bude komisia cirkvi: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 

zákona č. 401 z roku ´90 o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 10 a § 15 

zákona č. 369 o obecnom zriadení po A) odvoláva člena - neposlanca Komisie cirkví 

pána Radoslava Lojana; po B) volí za člena - poslanca Ľubomíra Gregu a za člena - 

neposlanca Juraja Juricu s účinnosťou od 1.11.2019.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 119: za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh sa týka pán Petrovčika 

a vzdania sa funkcie predsedu dozornej rady: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu 

dozornej rady pána Igora Petrovčika v spoločnosti Kosit a.s..“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Berieme to na vedomie. Maximálne poprosím, hlasujme. Návrhy 

boli doručené. Nikto neprotestoval. Hlasujeme, sme v hlasovacom procese. Nediskutuje 

sa teraz.  

 

Hlasovanie č. 120: za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh na uznesenie predložil pán 

predseda komisie pán Filipko: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 

právnych predpisov berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena – neposlanca Komisie 

národnostných menšín pri Mestskom zastupiteľstve členky Viery Šándorovej 

s účinnosťou od 1.11.2019.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme.  

 

Hlasovanie č. 121: za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Poprosím o ďalší návrh návrhovú komisiu.  

 

p. Berberich, člen návrhovej komisie: Ďalší návrh predložil pán poslanec Grega: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po A) berie na 

vedomie odstúpenie pána Ľubomíra Gregu z funkcie predsedu komisie kultúry, po B) 

volí za predsedu komisie kultúry Františka Ténaia s súčinnosťou od 1. 11. 2019.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme.  

 

Hlasovanie č. 122: za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ďalší návrh je od pána poslanca 

Rusnáka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov po A) berie na vedomie zánik členstva predsedu Komisie dopravy a výstavby 

pána Igora Petrovčika, po B) volí za predsedu Komisie dopravy a výstavby pri 

Mestskom zastupiteľstve v Košiciach poslanca Ladislava Rovinského s účinnosťou od 

1. 11. 2019.“ 

 

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

 

Hlasovanie č 123: za: 20, proti: 6, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh predložil pán poslanec 

Lörinc: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle platných zákonov a predpisov 

berie na vedomie  vzdanie sa člena - neposlanca Mária Šveca členstva v Komisii športu 

a aktívneho oddychu pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach s účinnosťou od 

1. 11.2019.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme.   

 

Hlasovanie č. 124: za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová komisia.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh predložil pán poslanec 

Karaffa: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov 

berie na vedomie vzdanie sa člena - poslanca Dominika Karaffu v Komisii dopravy 

a výstavby Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.   

 

Hlasovanie č. 125: za: 28, proti: 3, zdržali sa: 2 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Návrhová komisia, nech sa páči. Návrh sa týka 

koho?  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh je vzdanie sa pána poslanca 

Karaffu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov 

berie na vedomie vzdanie sa člena - poslanca pána Dominika Karaffu v Komisii 

životného prostredia a verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.   

 

Hlasovanie č. 126: za: 30, proti: 2, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči.  

 

p. Berberich, člen návrhovej komisie: Posledný návrh je od pána Lesňáka, ale ten navrhuje za 

predsedu komisie dopravy a tá už bola obsadená.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Malo by sa hlasovať. Bude sa porovnávať počet hlasov, kto má 

viac. Určite, tak je to. Sme presvedčení. Krvou potreté. Dobre. Takže nech sa páči.  

 

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

podľa príslušných právnych predpisov volí za predsedu Komisie dopravy a výstavby pri 

Mestskom zastupiteľstve v Košiciach poslanca Miroslava Špaka s účinnosťou od 1. 11. 

2019.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.   

 

Hlasovanie č. 127: za: 17, proti: 2, zdržali sa: 15 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. To znamená, predsedom komisie dopravy 

a výstavby sa stal pán poslanec Rovinský. Sú to všetky uznesenia v bode 51/1.  

- - - 

 

Bod č. 51/2 

Personálne zmeny v Dozornej rade Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod č. 51/2 - Zmena členov v orgánoch 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.. Navrhol ho pán poslanec Burdiga. 

Otváram diskusiu. Procedurálny návrh má pán poslanec Strojný.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nakoľko sa tu predkladateľ materiálu 

nenachádza, dávam procedurálny návrh prerušiť rokovanie k tomuto bodu a pokračovať 

na ďalšom zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tak, ale ja mám informáciu, že materiály boli doručené, treba ich 

len prečítať.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: A kde sú? 
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p. Polaček, primátor mesta: V poriadku. Nech sa páči. Hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 128: za: 22, proti: 5, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prerušený.  

- - - 

 

Bod č. 51/3 

Personálne zmeny v Dozornej rade DPMK, a.s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 51/3, ktorý navrhol opäť pán poslanec Burdiga. Zmena 

členov orgánov DPMK. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Strojný, nech sa 

páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: No, teraz keď pozerám, kto sa prihlásil za mnou, neviem, či by som 

nemal nechať predrečníka. Myslím, že to bude lepšie. Dám priestor.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec stráca poradie. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Vrátime sa k tomu bodu späť. Aj 

z minulého rokovania mestského zastupiteľstva je podstatné vysvetliť určité pojmy. V 

zmysle Obchodného zákonníka, samozrejme, aj keď primátor - spýtam sa, pán 

primátor, podpísal ste uznesenie alebo nie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, pán poslanec. Podpísal som i napriek tomu, že som váhal, 

ale právne oddelenie mi vysvetlilo, že tým, že ste urobili verejný úkonu a to je, že ste 

to verejne povedali, uznesenie je už len akt, ktorý to potvrdil, ale berie sa to, že ste to 

vy oznámili a teda uznesenie nie je možné pozastaviť.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre. Ďakujem pekne. Čiže bola tam moja vôľa, ako tak to berme. 

Dobre. Fajn. Ja by som chcel poukázať na veľmi dôležitú skutočnosť. Dozorné rady 

predsedom Filipkom sa zvolávali napríklad aj tak, že o 11. hodine mi zavolal a mi 

povedal, že je dozorná rada. Ja som mu oznámil napríklad, že z minulého dňa mám 

dohodnuté, že o 14. hodine mám rozhlasové štúdio, vlastne, k zeleni a k zeleným 

Košiciam. Pán Filipko povedal dobre, tak príď aspoň na chvíľu. Tak sme sa dohodli, 

že prídem na pol hodinu, aj to som nevedel vlastne, že zarátali to do absencií nejakých 

tých ospravedlnených. Čiže tam som bol pol hodiny, to je pravda. Bolo to absolútne 

neseriózne jednanie a by som povedal, konanie, či už predsedu Filipka, alebo takisto aj 

pána Burdigu. To isté napríklad bolo, keď neraz som im povedal vlastne, že mám 

kolíziu, napríklad s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Sídlisko 

Ťahanovce, ktoré vediem, ako starosta. Čo? (pozn.: v pozadí hlasy) No, neviem, kde 

odišiel pán primátor. Dobre. Bavíme sa o dosť dôležitých záležitostiach, povedzme si 

o Dozorných radách Dopravného podniku mesta Košice, ktoré boli neseriózne. Som 

prekvapený vlastne, že takýto komplot to nazvem, vlastne, tam vznikol, či už to bol 

pán Horváth, pani Vindišová, ako ktorí tu teraz nie sú, ale aby to počuli, že aký mám 

názor na nich. Takisto, čo sa týka aj pán Filipka a takisto aj pána Burdigu. Čo sa týka, 

by som povedal mojej práce v Dozornej rade Dopravného podniku mesta Košice, pán 

Burdiga výsmešne to hovoril minule o tom, že som sa sústredil na sídlisko Ťahanovce, 

vybavoval som veci za sídlisko Ťahanovce, riešil som sídlisko Ťahanovce 

a presadzoval som záujmy sídliska Ťahanovce. No, bola to aj pravda, aj nepravda, 
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poviem pravdu, lebo som zastupoval vlastne záujmy celej dozornej rady vlastne 

a celého mesta. Takže skôr by som povedal také politikárčenie zo strany pána 

Burdigu. Fakt ho musím pochváliť v jednej veci, ako pekár a císarův pekář je 

fantastický človek. Tie koblihy, čo tu doniesol minule, boli fantastické, veľmi chutné 

a keď ma teraz vidí a počúva, tak mňam, mňam, mňam, boli fantastické. Výborné. Ale 

ako politik je na nič. Sľúbil, že nebude kandidovať do volieb a hľa, funkcijky ho 

ťahajú vpred. Takže vlastne to už je pán Burdiga. Pán Filipko, tebe by som chcel 

povedať jednu vec a to ti poviem rovno. Bohu ďakuj, že Jano Jakubov. Prať ponožky 

by si mu mal. Každý deň obúvať na nohy, že ťa zobral za toho kontrolóra a že 

smeráci... ako hlavného kontrolóra na západe, inak, by si neprešiel... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Vypnite pána poslanca! Ďakujem. Pán poslanec, 

poprosím vás, tak ako to vyzýval pán primátor tuná z tohto miesta po celý čas, nebuďme 

v takejto miere osobný. Ja, myslím si, že viacerí možno majú pochopenie pre vaše 

rozhorčenie, ale zachovajme dekórum. Už sme tesne pred koncom tohto zastupiteľstva. 

S procedurálnym návrhom pán poslanec Strojný.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Vidím, že som sa správne rozhodol, keď som nechal pána Ihnáta, 

aby išiel prvý a práve to mi dalo priestor na to, aby som dal procedurálny návrh, pretože 

nechcem z tohto tuná bodu robiť teátro, aby sme ukončili rokovanie a aby sa už nemohli 

prihlasovať ďalší rečníci. Ukončenie diskusie. Pardon. Ospravedlňujem sa. Opravujem 

sa, čiže ukončenie diskusie.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dávame teda hlasovať o procedurálnom 

návrhu na ukončenie diskusie v tomto bode. Hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 129: za: 17, proti: 8, zdržali sa: 6 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento procedurálny návrh prešiel, tzn. budeme 

pokračovať iba v prihlásených do diskusie. Nasleduje s faktickou pán poslanec 

Djordjevič. Prosím, držte sa témy a pokiaľ možností aj... 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Témy? Dobre. Ja sa veľmi držím témy. Ak 

som poprial pánovi primátorovi, aby stihol, ale dúfam, že ako pán Rovinský dohliadne 

na to, aby dodržiaval dopravné predpisy, ako minule povedal pánovi Karabinovi, keď 

prišiel na neho. Jednoducho, toto je výsmech občanov tohto mesta, že kde išiel teraz pán 

primátor, ako naozaj. Fuj!  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, tak ako pri pánovi Ihnátovi, vás prosím, 

aby ste vážili slová. Pán primátor môže asi ťažko robiť výsmech občanom mesta, keď 

išiel na stretnutie s občanmi mesta. Toto zastupiteľstvo nebolo plánované dopredu. 

Nasleduje pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nejako, neviem s koľkými občanmi mesta sa 

stretne teraz. Možno 8, možno 80, ale riešime teraz Dopravný podnik mesta Košice, 

ktorý má vplyv naozaj na všetkých obyvateľov, ktorí vôbec videli autobus tzn., že áno 

ísť venčiť je naozaj teraz nevhodné. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, neviem ako to mám vysvetliť, pán 

primátor nešiel vyvenčiť psa a pán primátor nie je téma tohto bodu. Poprosím. vráťme 
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sa k téme bodu a to je Dozorná rada dopravného podniku. Ďakujem. Poprosím, pán 

poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja budem k téme. Návrh na uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 

zákona č. 401 z roku 1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 12 písmeno 

d) a e), § 14 ods. 2 Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení obchodného 

zákonníka v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s., Bardejovská 6, 

ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia 

s ohľadom na vzdanie sa členom Dozornej rady DPMK pána Ing. Mgr. Miloša Ihnáta, 

rozhodla nasledovne: s účinnosťou od 4. 10. 2019 menuje do funkcie člena Dozornej 

rady DPMK Ing. Juraja Tobáka. K pánovi Tabákovi poviem toľko, že má ekonomické 

vzdelanie, je to licencovaný štátny audítor s päťročnou praxou a k tomu dodávam, že na 

skúšky ročne chodí tak 60 až 100 ľudí a minulý rok skúšky audítorské zložilo len 10. 

Jeho audítorská oblasť je zákon o účtovníctve, účtovné postupy, medzinárodné 

audítorské štandardy, medzinárodné účtovné štandardy, zákon o dani z príjmov, zákon 

o DPH, obchodný a občiansky zákonník a mnoho, mnoho ďalších. Čiže myslím si, že 

do dozornej rady takého odborníka potrebujeme. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Neviem, či by, 

overte si prosím, s právnym oddelením, či tam má byt slovo volí alebo menuje. 

Poprosím, pán poslanec Špak s faktickou.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem pochváliť pán poslanca Strojného, že tohto 

kandidáta predstavil, povedal jeho plusy a že to nebolo, tak ako pred chvíľou pri voľbe 

komisie dopravy, kde sme si zvolili stavbára. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som si už informáciu overil, že nemusí to 

byť poslanec mesta. V poriadku. No nič, že čo dodať, ďalší aktivista.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, že k veci a vecne. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja nič proti pánovi Tobákovi. Ja neviem ani kto to 

je, ale by bolo vhodné, keby sme aspoň videli, že kto to je vlastne, aby sa predstavil 

atď.. Počul som, čo tu bolo povedané, ale to ako bolo sprostredkované, takže aspoň 

keby sa tu ukázal a sa predstavil tu. Toto mi vadí. Ja neviem, či je tu? Neviem. 

 

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

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán námestník, kolegyne, kolegovia, 

vždy som sa snažil byť korektný a vie to aj pán Ihnát. Ak by som bol prítomný na 

rokovaní toho bodu 5/1, žiaľ z vážnych rodinných dôvodov som sa musel vzdialiť, lebo 

som mal otca hospitalizovaného. Určite by som bol povedal, že čo teraz poviem, 

skutočne je pravda, čo hovorí pán Ihnát a nie pre posledné rokovanie dozornej rady 

vznikol ten námet, uznesenie dozornej rady. Skutočne bolo zvolané hekticky. Ak by sa 

však pán Ihnát bol zúčastnil 3 dni pred tým rokovania valného zhromaždenia, tak by 

vedel, že sme sa dohodli, že sa stretneme, len ja žiaľ vo víre nejakých tých rodinných 

udalostí, zabudol som mu zavolať a volal som ho iba v ten deň a povedal som, že úplne 
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reflektujem, že odíde skôr, aj to, že som posunul začiatok kvôli nemu o pol hodiny skôr, 

aby sa mohol dostaviť. Toto je korektné a to je pravda. A na všetky tie ostatné veci 

nebudem komentovať s pánom Jakubovom som v korektnom vzťahu a nemám, čo tuná 

hovoriť k tomu, žiadny komentár. Ak by som raz otvoril ústa pán Ihnát o čase pôsobenia 

vo vašom bytovom podniku, tak by ste počúvali všetci zaujímavé historky, ale nebudem 

to hovoriť. Takže bol by som rád, keby ste bol rád. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Prosím, 

zachovajme tu neosobnú možno až tak veľmi mieru. Pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, pán viceprimátor, síce svietim na 

tretiu, ale vzdal som sa rečníckeho príspevku, čiže budem stručnejší. Chcel som iba 

povedať, že myslím, že okolo dvoch mesiacov bol dopravný podnik v štrajkovej 

pohotovosti a mňa sklamala celá komplet dozorná rada na čele s predsedom, že vôbec 

nereagovala a neviem, či mali zakázané zhora, ale jednoducho boli sme na správach 

v Markíze, v STV-éčke, celé Slovensko o nás rozpráva a vy sa neviete stretnúť, tak 

potom kedy sa chcete stretávať? No veru, som sklamaný.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Škoda, že ste nekandidoval teraz sám. Pán poslanec 

Rusnák.  

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Vďaka za slovo, pán námestník, ja si dovolím predniesť tak isto 

návrh: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

volí pána poslanca Vladimíra Saxu za člena Dozornej rady Dopravného podniku mesta 

Košice a. s., Košice. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Snáď to zvládnem v tom jednom vstupe. 

Ak dobre chápem, tak sme mali predstaveného pána Tobáka, ktorého poznám z 

finančnej komisie a ktorý naozaj vyzerá príčetne. A teraz máme nejakú nomináciu od 

pána Rusnáka, ktorú by som chcel mať nejak podloženú, možno tými plusmi, pretože 

keď sme mali nominanta pána Ihnáta, tak to bolo jedine to, že v klube sa vykričal a 

chcel byť v dozornej rade. Takže, skúste mi, prosím, povedať normálne, prečo by som 

mal byť napr. preto toho druhého, lebo zatiaľ som pre prvého naklonený viac.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Špak, faktickou ste chceli reagovať na 

koho? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Už som to povedal. Na pána Dana Rusnáka, poslanca.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre, ďakujem. Pán poslanec Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som sa veľmi rád vyjadril k osobe pána 

Tobáka, ktorý je navrhovaný do tejto funkcie. Osobne ho poznám, aj s ostatnými 

možnože poslancami tuná prítomnými, ktorí sú z Mestskej časti Košice - Juh. Pracuje 

u nás ako, vo funkcii predsedu finančnej komisie a člena miestnej rady a myslím, že je 

ozaj vzdelaný, ale aj dostatočne má prehľad o situácii. Čiže odborne som úplne 

stotožnený, že je to správny kandidát. Možno, že chybou je, ako tu niektorí poukazujú, 

že ho nepoznajú resp. že tu nie je prítomný, ale môžme túto záležitosť jemu osobne, 
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samozrejme, nekladiem to za vinu, možnože niekomu druhému. A ja mu svoj hlas dám.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo, pán poslanec Ihnát. Na záver.   

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán viceprimátor, som veľmi rád 

a na adresu pána Filipka poviem, že zachoval sa čestne teraz, povedal pravdu, aká bola, 

čiže keď nerobilo sa, by som povedal seriózne, tak ako by sa malo, ale priznal to, to si 

vážim. Veľmi sa mi nepáčilo teraz, že zamiešal Bytový podnik mesta Košice, kde jeho 

švagor je členom šéfstva v Bytovom podniku mesta Košice a nie je to seriózne. Ako pán 

Filipko, nie je to seriózne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ani toto, čo vy teraz robíte, nie je 

seriózne. Témou nie je bytový podnik, ale dopravný podnik.  

 

p, Ihnát, poslanec MZ: V poriadku, ale ste to toleroval. U pána Filipka ste to toleroval, pán 

viceprimátor, naozaj. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pána Filipka som rovnako upozornil ako vás.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: V poriadku, beriem to na vedomie, ale som chcel povedať jednu vec 

a veľmi dôležitú. Ešte raz to zopakujem. Vážim si toho, čo povedal. Povedal pravdu, 

tentokrát. Takže vďaka pán Filipko. Som rád.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Posledné faktické poznámky do diskusie. 

Pán poslanec Knap.  

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán viceprimátor, ja sa musím 

takisto stotožniť. Nominácia kolegu Juraja Tobáka je správna. Je predsedom finančnej 

komisie, aj predsedom pravicového klubu v Mestskej časti Košice – Juh, ako seriózny 

komunálny politik a odborník vo financiách. Jednoznačne ho doporučujeme na túto 

pozíciu. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel reagovať, 

ohľadom, čo sa týka odbornosti, lebo bola tu otázka, aké vzdelanie mám. Tak mám 

železničné staviteľstvo prvý stupeň a druhý stupeň mám riadenie leteckej dopravy, teda 

manažérsky odbor. Čo sa týka mojej pracovnej praxe, v samospráve pôsobím od 98. 

roku ako miestny poslanec, cez funkciu starostu, krajského poslanca, mestského 

poslanca teraz a 11 rokov som robil, odpracoval na železnici vo viacerých funkciách. 

Zhruba polovicu vo vedúcich funkciách. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec za predstavenie. Posledný 

poslanec do diskusie, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pán poslanec 

Saxa. Dobre, že ste to povedali. Naozaj ma to nastavilo skôr ku vám teraz a keďže som 

mal faktickú na pána Ihnáta, tak len doplním, že treba si uvedomiť, že ta výmena je 

kvôli tomu lajdáctvu a nechodeniu. Tzn., poprosím potom tých nových členov, nie 

dvakrát prísť z ôsmich, ale naozaj chodiť na tie dozorné rady a nevenovať sa rozhlasu, 
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médiám, telke a ja neviem, zbieraniu pneumatík. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem aj ja. Vzhľadom na to, že bola ukončená 

diskusia, tým pádom prichádzame ku samotnému hlasovaniu. Ja teda poprosím, 

nakoľko tu máme dvoch kandidátov, chcem sa opýtať nášho právneho oddelenia, ako v 

predchádzajúcom hlasovaní, hlásime obidvoch kandidátov a ten, ktorý získa najviac 

hlasov, bude tým zvoleným kandidátom? Dobre. Ďakujem. Teda poprosím návrhovú 

komisiu, aby pristúpila k jednotlivým hlasovaniam o kandidátoch.  

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov menuje do funkcie 

člena Dozornej rady Dopravného podniku mesta Košice Ing. Juraja Tobáka.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, poprosím vás, 

hlasujeme o návrhu za pána Tobáka. 

 

Hlasovanie č. 130: za: 16, proti: 1, zdržali sa: 16 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prejdeme teda k druhému kandidátovi. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi menuje do funkcie člena Dozornej rady 

Dopravného podniku mesta Košice pána Vladimíra Saxu.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme o pánovi poslancovi Saxovi. 

 

Hlasovanie č. 131: za: 22, proti: 0, zdržali sa: 9 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni poslanci, vzhľadom na výsledok 

hlasovania za nominovaných za mestské zastupiteľstvo a za mesto Košice do dozornej 

rady dopravného podniku je pán poslanec Saxa. Ja mu týmto gratulujem a dúfam, že 

bude svoju činnosť, ako člen dozornej rady, vykonávať zodpovedne. 

- - - 

 

Bod č. 52 

Interpelácie poslancov MZ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, teraz po prerokovaní bodu 51/3 

prichádzame k bodu 52, čo sú interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. 

Poprosím, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Takže ďakujem za slovo. Mňa veľmi zaujala tá situácia okolo 

karantény, ktorá sa teraz išla prediskutovať, aj pán primátor odišiel. Takže ja mám pár 

otázok k tomu. Pôvodne sa tam mala vybudovať budova pre arcidiecéznu charitu. Teraz 

tam je zrazu, neviem koľko, dva týždne po tom, čo sa odmietla charita, je tam nový 

nápad vybudovať karanténu pre psov. Podľa informácií pána Liptáka, tiež poslanca 

mesta, od 1.11. budeme bez zmluvy na túto službu. Takže by ma zaujímali veci týkajúce 

sa hlavne financií, koľko nás bude stáť projekt, alebo koľko stál projekt, lebo 

pravdepodobne, keď je tam stretnutie s občanmi, tak niečo sa im musí predstaviť. 

Koľko bolo oslovených stavebných inžinierov na tento projekt a túto projektovú 
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dokumentáciu? Koľko ponúk odišlo, alebo resp. koľko dopytov odišlo z mesta a koľko 

ponúk prišlo naspäť? A v neposlednom rade nie len projektová dokumentácia ma 

zaujíma, ale aj nejaký časový harmonogram vystavania tejto karanténnej stanice 

vzhľadom na to, že sa tam rozprávalo o tom, že malo by to byť z prenosných 

kontajnerov. Takže by ma zaujímala celková výška investície, tzn. nákup kontajnerov, 

ukotvenie, projektová dokumentácia napojenia na inžinierske siete atď. atď.. Koľko 

peňazí vlastne nás to bude stať? Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Neviem vám v 

tomto momente na tieto detaily odpovedať, ale čo sa týka tých kontajnerov, výhoda 

možno tej, resp. je to v technickom posúdení Jarmočnej ulice je, že tam už určité 

budovy sú a teraz sa vlastne zisťuje, aké je možné ich technické prispôsobenie na tento 

účel, ale to vám príde predpoklad v odpovedi. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja svoje interpelácie som odovzdal 

minule, to je 6 interpelácií, ale chcem pripomenúť jednu dôležitú vec. Pán viceprimátor, 

poprosím vás, ako aj s kolektívom vedenia mesta, buďme takí láskaví, konečne 

dotiahnime to výberové konanie, Viem, že teraz sú odvolacie tie možnosti vlastne tých 

firiem, ale výberové konanie na súvislé opravy ciest, chodníkov a schodísk. Čakáme 

starostovia, sme hladní po týchto prácach a treba povedať, že jednoducho blížia sa 

mrazy o chvíľku. No, ja si neviem predstaviť, že jak mesto Košice stihne tieto veci do 

mrazivých dní urobiť. To je tá jedna vec. To je tá jedna interpelácia, čo išla v tomto 

duchu. A druhá potom, ako poviem z týchto šiestich interpelácií, je výjazd zo sídliska 

Ťahanovce, čiže tam bol plánovaný výjazd z Demeter vonku na Magnezitársku ulicu. 

Poprosím vás veľmi pekne, v akom stave riešenia to je? Išlo to ako projektová 

dokumentácia už vonku, bolo to zadané vôbec? Tam to geodetické, geometrické 

zameranie bolo údajne. Chcem vedieť vlastne, v akom stave to je. Ľudia sa pýtajú, stoja 

vo frontách ráno atď.. Čiže sídlisko Ťahanovce je absolútne zapchaté. Poprosím vás, 

aby sa v týchto veciach naozaj pohlo ďalej. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem aj ja za vašich 6, dnes, interpelácií. Pán 

poslanec Karabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Mám interpeláciu na pána primátora. Kedy bude 

vyčistený priepust na križovatke Bystrická Svidnícka v mestskej časti Pereš. Tento 

priepust je zapchávaný posypovým materiálom z komunikácie Bystrická, ktorá je 

mestskou komunikáciou. Za dva roky nedošlo k žiadnej náprave napriek našich 

niekoľkým listom z našej strany. A chcel by som, nie sa opýtať, ale minule som dal 

interpeláciu na pána primátora vo veci používania žltých autíčok alebo carsharing to 

môžeme nazvať. Pýtal som sa, koľko bolo pokút udelených, koľko parkovacích kariet 

má táto spoločnosť, ktorá prenajíma tieto autá za financie, nie zadarmo, za financie 

a zvláštnosť je to, že mestská polícia neviem, koľko bolo vydaných kariet, nevie počet 

áut, nevie ani pokuty, koľko bolo vydaných pre túto spoločnosť, pre tieto autíčka, ale čo 

je zvláštnejšie, počujete dobre, parkovné na tomto autíčku má platiť ten, ktorý to auto 

používa. V praxi, lebo je to maximálna hlúposť roka, v praxi to znamená to, nájdem 

autíčko na parkovisku platenom ja, odomknem si ho, prejdem s nim tri kilometre, 

odložím ho na iné parkovacie miesto, na iné parkovacie miesto, ktoré je platené, 

odchádzam. Po mne možnože jeden deň, dva dni, tri dni to auto nebude používané. Ako 

ja môžem vedieť dopredu, či to auto bude hodinu používané, dve, tri hodiny. Je to 

naozaj hlúposť roka, ak má ten, ktorý vedie toto motorové vozidlo, vopred vedieť, ako 
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dlho sa toto vozidlo zdrží na parkovacom mieste. V praxi to znamená to, že títo ľudia 

neplatia parkovné, ktorí používajú tieto autá, ani táto spoločnosť nemá kúpené 

parkovacie karty. A ja sa pýtam, ako to môže fungovať? Prečo táto spoločnosť nemá 

parkovacie karty? Aj druhí podnikatelia nemusia mať kúpené parkovacie karty? Budú 

parkovať zadarmo? Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím kolegovia, pokiaľ sa dá, neodíďte, 

aby mohli vaši kolegovia položiť svoje otázky. Poprosím, pán poslanec Horenský.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám v podstate jednu interpeláciu zloženú zo 

štyroch otázok. Prvá otázka: Ako podporuje a propaguje dobrovoľníctvo mesto Košice 

na miestnej úrovni v Košiciach v aktuálnom kalendárnom roku 2019? Aké aktivity 

v kalendárnom roku 2019 v oblasti dobrovoľníctva realizovalo vo svojej réžii mesto 

Košice? Koľko organizovaných skupín a koľko jednotlivcov sa zapojilo do vízií na 

predkladanie projektov zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva 

pre rok 2019? A aké systémové kroky plánuje zaviesť mesto Košice v oblasť 

dobrovoľníctva pre nasledujúce obdobie roku 2020 až 25 zo zreteľom aj na získaný titul 

Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019? Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, Ďakujem pekne. Som na scéne. Takže, tri interpelácie. 

Žiadam vysvetlenie, prečo, alebo nie, toto dáme nakoniec, to je najlepšie. Žiadam 

primátor mesta o vyvolanie stretnutia so ŽSR ohľadom vysporiadania pozemkov na 

území Mestskej časti Košice - Staré Mesto. Podotýkam, na výzvu mestskej časti zo dňa 

7. júna 2019 mesto neodpovedalo. Mám to písomne od starostu mestskej časti. Žiadam 

primátora, keďže prezentuje, že mesto je prevádzkovateľ parkovacieho systému o znova 

vymaľovanie parkovacích čiar v rezidentských lokalitách 1 až 10, nakoľko tie, ktoré od 

roku 2016 maľovala parkovacia firma už nie je všetky vidieť, teda väčšinu vidieť a 

zároveň žiadam aj o opravu poškodených parkovacích plôch tzn., že mesto vyberá 

parkovné aj na plochách, kde je možné poškodiť motorové vozidlo, čo je si myslím dosť 

hanba hlavne, keď sa tu odkupujú dvojmiliónové lesy. No, a na záver žiadam 

vysvetlenie, prečo nebolo primátorom mesta Košice schválené použitie účelových 

prostriedkov poskytnutých mestom aj napriek tomu, že uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré Mesto boli v súlade s uznesením mesta a aj 

s usmerňovacím listom od mesta. Samozrejme, stačí písomne. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. pán poslanec. Verím, že ku tým 

poškodeným parkovacím miestam nám aj ukážete, ktoré máte na mysli a nebudeme 

musieť hádať spolu s pánom primátorom. Poprosím aj kolegov, skôr než dám pánovi 

poslancovi Hlinkovi priestor, podľa možností, ak ich zasielate svoje interpelácie na 

referát samosprávnych orgánov e-mailom zjednodušíte a zrýchlite tým celú prácu a 

získavanie stanovísk aj od zodpovedných pracovníkov mesta. Pán poslanec Hlinka, 

nech sa páči. 30 sekúnd vám potom vrátim. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Prvá interpelácia sa týka vybudovania verejne dostupných 

rýchlo nabíjacích staníc pre elektromobily. Navrhujem, pokiaľ zatiaľ sa tak neudialo, 

aby z úrovne Útvaru hlavného architekta v spolupráci s Východoslovenskou 

distribučnou bola vypracovaná štúdia, ktorá by navrhovala vhodné lokality pre 

potencionálnych záujemcov o výstavbu týchto nabíjať staníc a to z dôvodu relatívne 
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rovnomerného ich rozmiestnenia v rámci mesta. Ďalšia sa týka kompetencie mesta 

ohľadne oznámení o konaní verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona 96 z roku 

91 a kto je poverený s úrovne mesta dozerať na podujatia typu May Day, ktorý bol 24. 

septembra 2019 v Kulturparku a konal sa za neobvykle hlučnej produkcie, ktorá síce 

skončila úderom 22. hodiny, bol to pracovný deň utorok, ale tá intenzita hlučnosti bola 

neúmerne strašne vysoká a treba si uvedomiť, že síce je nočný klub oficiálne po 22. 

hodine, ale tí obyvatelia, ktorí bývajú v tom okruhu, boli všetci potrestaní, že nemohli 

napr. deti, ktoré idú na druhý deň do školy alebo do materských škôl a ľudia do práce, 

ktorí vstávajú napr. pred 6., nevedeli spať až najskôr o pol 11.. Tak sa chcem opýtať, že 

kto je tu kompetentný sledovať dodržiavanie normálnych podmienok a vôbec prečo sa 

takéto verejné koncerty dejú pod holým nebom v centre mesta. Toto nie je Wembley 

alebo nejaký iný priestor, ktorý by bol vhodný na tento typ akcie. Ľudia boli veľmi 

pobúrení. Volal som aj tu na mestskú políciu, ľudia ma volali, takže netreba tu to 

podceňovať. Ďalej na základe opakovaných požiadaviek od obyvateľov žiadam opravu 

schodov, tak ako hovoril aj pán Ihnát, na Krakovskej ulici na Železníkoch, nakoľko 

tieto schody sú už dlhodobo v dezolátnom, zlom technickom stave. A napokon žiadam o 

opravu cyklistického chodníka na Južnej triede, najmä v úseku od Ryby po križovatku 

VSS, ktorý je cyklistickým prieťahom až na Námestie osloboditeľov. Povrch tohto 

chodníka je s obrovskými už hlinami, s rozbitým povrchom a žiaľ uvoľnenými 

respektíve aj vybitými obrubníkmi.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Príde vám odpoveď 

písomného. Len k tej prvej časti, čo sa týka elektronabíjačiek. Na takomto materiáli už 

UHA aktuálne viac ako niekoľko mesiacov pracuje. Ďakujem. Pôjde vám určite 

písomná odpoveď. Pani poslankyňa Iľaščíková.  

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja som odovzdala minule v písomnej podobe interpelácie. Boli 

dve. A jedna sa týkala križovatky Ludvíkov dvor a druhá verejného osvetlenia v Šaci. 

Boli sme aj u vás na jednaní. Chcela som vedieť hlavne, čo plánuje mesto Košice 

s verejným osvetlením a aký prínos to bude pre mestské časti. My máme ten problém, 

o ktorom viete. Čiže to sa týkalo mojej interpelácie. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Chcem vás požiadať, tieto interpelácie na pána 

primátora o riešenie kritickej situácie na ulici Jantárová pri Základnej škole Staničná 

s cieľom vybudovania odstavného pruhu, ako pokračovania autobusovej zástavky. 

Žiadame to už 11. krát mesto Košice v poradí. Odpoveď, ktorú sme dostali od pána 

Cichanského aj s fotografiami len naznačovala, že rodičia máme parkovať autá do 

zákazu vjazdu. S tým nesúhlasíme, ani dopravní policajti, tzn. ten pôvodný návrh, 

keďže sme mestu Košice predložili aj projekt, ktorý má zhruba 2 roky, by bol 

použiteľný na riešenie tejto dopravnej situácie, lebo ide o ohrozenie našich detí. 

Interpelácia dva: Žiadame riešiť kritickú situáciu na Južnej triede 10 až 14 s parkovaním 

a detským ihriskom, kde vlastník pozemku hrozí občanom odťahom a oplotením 

vrátane detského ihriska. Viem, že mesto Košice pristúpilo k riešeniu, napriek tomu 

tento problém nie je vyriešený a občania majú obavy, že nebudú mať, kde zaparkovať 

svoje motorové vozidlá a že prídu o detské ihrisko. Ulica Rastislavova 10 až 14, sa 

opravujem. Posledná interpelácia: Občania, tak ako na poslednom rokovaní, žiadajú 

riešenie výstavby chodníka na ulici Dunajská pri križovatke s SPP a autoumývarky, kde 

musia prechádzať deti do školy smerom ku Bernolákovej popri autoumývarke cez dva 
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prechody, kde prechádzajú motorové vozidlá. Túto interpretáciu máme už štvrtýkrát za 

sebou, pretože dostali sme odpoveď, že mesto je v rokovaní s SPP o pozemkoch, ktoré 

sa nachádzajú v tejto lokalite. Keď chceme zabezpečiť bezpečnosť našich detí, aby bez 

problémov mohli ísť do školy smerom ku Bernolákovej a aj občanov, žiadame do 

budúcna o vybudovanie tohto chodníka, čo chcú aj občania. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Karabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže interpelácia na pána primátora. Kedy 

konečne začnú platiť pravidlá cestnej premávky na verejnosti prístupnom parkovisku 

pred Magistrátom mesta Košice, kde vodiči pravidelne pondelok až nedeľa nonstop 

parkujú vozidlá za žltou čiarou, vrátane zamestnancov košického magistrátu. Aj dnes 

ráno napríklad. Druhá interpelácia: Kedy sa bude dodržiavať zákon o ochrane 

nefajčiarov v okolí košického magistrátu. Poviem otvorene, za bývalého primátora som 

to nevidel, bývalý primátor nestrpel fajčenie cigariet priamo pred budovou magistrátu, 

to, čo sa deje teraz. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. K tomu parkovisku, áno, aj 

mne osobne to niekedy nevyhovuje. Potom otázka, že prečo prenajímame parkovisko 

alebo časti parkoviska súkromným spoločnostiam a zbavujeme sa, tak tých kapacít a 

zároveň treba uviesť, že v týchto posledných dňoch sme mali rekonštrukciu, ktorá 

zasiahla aj parkovisko magistrátu aj parkovisko pre verejnosť tzn., že verím, že toto sa 

opäť dostane čiastočne do normálu. Pani poslankyňa Adamčíková. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela spýtať, ako je to s 

cestou Jána Pavla II. ktorú už niekoľko rokov a ja, teraz už aj spoločne s pánom 

starostom, urgentne žiadame, nakoľko táto cesta je v dezolátnom stave. Už niekoľko áut 

na nej svoje pneumatiky a nápravy dalo dole. Takže by som chcela vedieť, kedy dôjde k 

náprave alebo k rekonštrukcii a druhá je taktiež sa mi zdá, že zábradlie, ktoré je pri 

Lidli, tiež na tejto ceste, je hrdzavé, naklonené, čiže otázka času, kedy príde ďalší vietor 

a niekde na auto alebo na cestu sa vyvalí, takže ďakujem veľmi pekne za odpoveď. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec som dúfal, že 

dnes to bude iba 6 interpelácií a vidím, že... Nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Pani Iveta Adamčíková, poslankyňa mestského zastupiteľstva mi 

hodila na smeč, takže som veľmi rád, čiže až sa zľakla normálne akože, čo poviem. Nie, 

nie, v poriadku, už som sa ti ospravedlnil, takže OK. No, chcem jednu vec, zábradlia na 

sídlisku Ťahanovce detto to isté. Poprosím pán viceprimátor, zábradlia sú prehrdzavené, 

prežraté a jednoducho rozpadnuté. Sú v takom stave vlastne, že stačí do nich kopnúť 

vlastne a to odnesiem rovno do šrotu. Poprosím, mesto Košice je správcom týchto 

zábradlí, aby sa na tieto zábradlia pozreli, či už na múroch, napríklad oporných múroch, 

tak isto aj pred Fresh-om atď.. Všade, Ja dám potom list vlastne, kde presne tieto 

zábradlia sú. Ďakujem pekne. Jedna vec a druhá vec – urgujeme, hovorí pani 

Adamčíková, že je to v dezolátnom stave, tankodron, atď.. Poprosím veľmi pekne, detto 

to isté sídlisko Ťahanovce a to je cesta Americká trieda. Detto to isté, presne ako Jána 

Pavla II.. Detto presne Americká trieda. Ďakujem veľmi pekne. Cesta tiež renováciu 

potrebuje ako soľ. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatváram bod 
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interpelácie. Poprosím všetkých kolegov, aby interpelácie doručili v písomnej podobe 

alebo e-mailom na referát samosprávnych orgánov.  

- - - 

 

Bod č. 53 

Dopyty poslancov MZ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame týmto k bodu 53 Dopyty poslancov 

mestského zastupiteľstva. Otváram diskusiu. Hlási sa niekto do diskusie. Pán poslanec 

Filipko, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel by som sa obrátiť na pána riaditeľa 

magistrátu, resp. vedenie mesta v súvislosti s jedným uznesením Komisie 

národnostných menšín. Pri prerokovaní Akčného plánu rozvoja mesta Košice priamo pri 

tom, ako to prezentoval jeden zo zamestnancov magistrátu, vzišla taká myšlienka, 

dokonca to on podporil, že možno mesto Košice by mohlo vytvoriť nejakú grantovú 

schému na podporu a rozvoj aktivít a činností národnostných menšín. Komisia k tomu 

prijala uznesenie. Je to zapísané v zápise z júnového rokovania komisie z 10. 6.. Ja by 

som poprosil, aby sa mesto touto témou zaoberalo a prípadne do nejakého konca roka, 

aby sa k tomu vyjadrilo, či je možné niečo takéto vytvoriť, aby to nebolo možno na 

kultúru, lebo v oblasti kultúry je možné sa uchádzať z viacerých zdrojov, ale niečo ako 

podpora aj iných aktivít ako kultúrnych aktivít. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem pekne, pán viceprimátor, ja mám dopyt na pani 

viceprimátorku Gurbáľovú. Pani viceprimátorka nič, len čakáme na ten termín, aby sme 

sa mohli stretnúť k tomu dennému centru u nás na sídlisku Ťahanovce pre seniorov. 

Ďakujem pekne. To je všetko.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel spýtať dve veci. Jedna vec 

je – koncom mája som posielali návrh na inteligentný prechod na sídlisko KVP a 

odvtedy nemáme spätnú väzbu. A chcem sa opýtať, či je ešte reálne, že takýto 

inteligentný prechod pribudne tohto roku na KVP alebo nie. A druhá otázka je, ak si 

dobre pamätám, v júni sme posielali dopyt na magistrát, že žiadame rokovanie ohľadom 

ihriská Janigová, ktoré bolo prenajaté Slovenskému futbalovému zväzu. To ihrisko už je 

v prevádzke. Vznikla tam situácia problematická so statickou a dynamickou dopravou 

a správne si myslím, že Východoslovenský futbalový zväz sa odvoláva na to, že má 

platnú zmluvu. Došlo k pochybeniu na strane mesta, lebo uznesenie bolo iné ako bola 

podpísaná zmluva s Východoslovenským futbalovým zväzom. Ale dnes konkrétne som 

dostal fotku od rozhorčeného občana, kde naše deti behali na telesnej výchove na 

parkovisku, na ceste. Čiže to vybudovanie ihriska spôsobilo to, že naše deti športujú na 

Čordákovej škole na ceste. Čiže bol by som rád, aby mesto sa k tomu postavilo s plnou 

vážnosťou a vzniká nám veľký problém, ktorý prerastie, podľa mňa, aj do petícií.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka Čordákovej, pardon 

Janigovej, tam som bol aj ja kontaktovaný zástupcom Slovenského futbalového zväzu 

pánom Havrilom. Verím, že vyvoláme budúci týždeň rokovania, aby sme riešili aj, čo sa 
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týka vyriešenia pozemkov aj pozemkov, čo sa týka mestskej časti Sídlisko KVP, tak ako 

ona to potrebuje, resp. ako bolo signalizované. Čo sa týka toho dopytu pán poslane 

Ihnát, poprosím vás, preformulujte ho, dajte ho ako interpeláciu v zmysle rokovacieho 

poriadku. Námestníkov primátora môžete iba interpelovať v rámci bodu interpelácií nie 

v rámci bodu dopyty. Pokiaľ nie...ešte faktická, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, lebo ste neodpovedal pánovi Lörincovi na 

veľmi dôležitú vec a to sú tie štyri veľké mestské časti, ktoré ten inteligentný prechod 

mali mať, takže vlastne ja mám informáciu, že je to riešení, naozaj. Pán Varga mi 

hovoril, že vlastne v riešení to je, že už ste to mali vy na stole, takže jednoducho hýbe sa 

to nejak ako, ale ako sa to hýbe vlastne, proste aby sme vedeli starostovia povedať aj 

nám aj občanom vlastne, ako našim zamestnancom, občanom, ako to je. Tak skúste to 

vysvetliť. Ďakujem pekne. A dám interpeláciu, toto čo som dal na pani viceprimátorku. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tak keď je to otázka na mňa, tak je to tiež interpelácia, 

pán poslanec, ale v jednoduchosti. Ten materiál prešiel, áno, ako vy vravíte, cez môj 

stôl. Iba čo sa týka výberu variant na tom technickom spracovaní a faktickom 

spracovaní, za to už je zodpovedné oddelenie dopravy. Odpoveď vám verím k tomu 

príde. Pán poslanec Lesňák, procedúra? Či? Normálne. Dobre. Nech sa páči do diskusie, 

pán poslanec.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ja by som sa rád informoval, v akom stave je už tak dlho omieľané 

verejné osvetlenie v meste Košice, lebo pár kolegov dávalo interpeláciu niekedy ešte 

v januári, potom v marci. Máme pomaly, už nám začal október a stále nemáme žiadnu, 

aspoň neevidujem nejakú ani vypísanú súťaž. V akom je to stave a pravdu povediac, 

dosť často chodím hlavne po tej magistrále, ktorá ide cez Vyšné Opátske okolo Jazera 

a tam je tá situácia s verejným osvetlením nie práve najlepšia. Takže veľmi by ma 

zaujímalo, kedy konečne bude súťaž, alebo či to bude robiť naďalej dopravný podnik. 

Alebo smerujem k tomu konkrétne, že ideme prevziať cintorín a doteraz nevieme ešte, 

čo bude s verejným osvetlením. Chceme to robiť sami? Chceme to robiť v subdodávke? 

Dáme to nejakej firme? Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Je to dopyt na pána riaditeľa, dopravného 

podniku alebo je to interpelácia? Ak je to na mesto, tak poprosím vás, podať to ako 

interpeláciu v zmysle rokovacieho poriadku. Ďakujem, bude vám odpovedané. Pán 

poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel spýtať pána riaditeľa 

magistrátu, či by nás vedel v krátkosti informovať o stave vyjednávaní s firmou Kosit 

a.s., s ohľadom riešenia odpadového hospodárstva. Zaujíma ma konkrétne, či môžeme 

čakať v budúcnosti podzemné kontajnery alebo nie a kde to viazne momentálne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, opäť raz, v zmysle rokovacieho 

poriadku, je to otázka na nejakého riaditeľa dopravného podniku alebo? Ak je to otázka 

na primátora a na mesto, poprosím ťa, daj to ako interpeláciu, bude ti určite 

zodpovedané. Ďakujem. Pán poslanec Ihnát. Nech sa páči, dopyt na nejakého riaditeľa 

mestského podniku? 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ja by som sa pýtal ako na Kosit by som sa chcel tiež opýtať, ako 

Laco sa pýtal a takisto ako pani námestníčky, ako Správy mestskej zelene, či preberá to 
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ručné čistenie alebo nepreberá to ručné čistenie schodísk ako napr. toto by ma zaujímalo 

ako starostu mestskej časti. No, lebo nás to za chvíľku čaká. Už v novembri môže 

napadať sneh.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím kolegov, aby dopyty, 

ktoré by mali spadať do interpelácií, aby podali písomne rovnako aj dopyty ako pán 

poslanec Ihnát teraz položil. Prechádzame k bodu č. 54.  

- - - 

 

Bod č. 54 

Rôzne 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod rôzne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pani 

poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som chcela len poprosiť vedenie mesta pri tvorbe 

pozvánky v nasledujúcich termínoch zastupiteľstva, ak by sa mohlo počítať s dvoma 

dňami idúcimi po sebe, čiže pamätajme na to, čaká nás mimoriadne zastupiteľstvo a 

potom v decembri, 12. decembra, čiže aby sa počítalo s tým, ak by sa mohlo, keď sa 

predĺži zastupiteľstvo, bolo toho 13., pretože 14 dní vychádza medzi sviatkami a 

myslím si, že dosť veľa poslancov bude niekde odcestovaných, alebo tráviť. Čiže z tejto 

strany. A zároveň by som, ak sú tu kolegovia starostovia mestských častí, vlastne chcela 

apelovať na nich, aby vlastne sa tlačilo aj na predsedu rady starostov, aby sme sa 

častejšie ako starostovia stretávali, čiže, nielen pri tvorbe materiálov, ale minimálne, ak 

chceme otvoriť Štatút mesta Košice, ako tu dnes boli sme niekoľkokrát vyzývaní, treba 

vlastne intenzívnu prípravu, rokovania, stretnutia, komunikáciu, čiže minimálne aspoň 

raz za 2 týždňami, aby sme sa stretávali. Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem. Keďže tento bod je na spoločenské akcie o jednej akcii 

by som chcel informovať.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pardon. Pán poslanec, toto je na akékoľvek témy. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Akékoľvek témy. Výborne. Košické slávnosti vína. Za 13 rokov sa 

mi nestalo, ani za Knapíka, ani za Rašiho, ani za primátora, ktorý zastupoval Rašiho, 

aby starosta nebol pozvaný na takúto akciu. Netúžim po tom pozvaní, ale taká slušnosť. 

Neviem, kto zlyhal, či marketing alebo kto. Pozvánka nielen mne neprišla, ale viacerým 

starostom. Prečo? Bolo to pre vyvolených, alebo kvôli čomu? Slávnosti vína. Netuším.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, čo sa týka tejto akcie, táto akcia je 

organizovaná mestom ale v spolupráci s Visit Košice. Informácie, ktoré som mal je, že 

sa pozýva určité množstvo ľudí, ktoré znesie ten daný priestor. Aj z tohto dôvodu sme 

túto akciu presunuli. Pán poslanec, ja sa snažím odpovedať vám. Aj z tohto dôvodu sme 

túto akciu presunuli do historickej radnice a vzhľadom na to, že sme pozvali a iné 

osobnosti, ktoré sa v minulosti nepozývali, sme stáli pred otázkou, či pozvať a teraz 

pozveme iba našich starostov, tak nám to budete vyčítať. V tomto momente sa určilo, že 

boli pozvaní pokiaľ viem členovia mestskej rady a neboli pozvaní starostovia. Naopak, 

boli pozvaní a to by ste... Pán poslanec pros.. pán poslanec, poprosím vás, pán poslanec, 
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poprosím vás, nemusíte vykrikovať. Páni poslanci, no! Takže vyčítať, mali sme tu 

diskusiu a bude tu diskusia ešte o vodárenskej spoločnosti. Pán primátor sa rozhodol 

napríklad na túto akciu pozvať všetkých primátorov a starostov najväčších akcionárov z 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čiže, či je táto akcia pre vyvolených. No, 

nie je pre vyvolených. Slúži na to, aby primátor sa stretol a uctil si a pohostil práve tých, 

ktorí s mestom Košice majú tú najužšiu spoluprácu. Rovnako si uctieva aj radu 

starostov a stretáva sa s nimi pokiaľ viem vždycky v novoročnom čase. Prosím, pán 

poslanec a pán starosta Karabin, neberte to ako neúctu, bolo to iba z kapacitných 

dôvodov. Nebolo to niečo namierené voči vám alebo voči akémukoľvek konkrétnemu 

starostovi. Ďakujem, pán poslanec Rusnák. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán námestník, kolegyne, kolegovia, chcel by 

som bol v súlade aj s rokovacím poriadkom oznámiť, že včera mi bolo doručené 

písomné vzdanie sa členstva v klube, v poslaneckom klube Fungujúcej Košice pánom 

poslancom Igorom Petrovčikom a v zmysle, v súlade s paragrafom príslušným tuším, že 

je to 8 a o poslaneckých klubov ho doručil vedeniu mesta. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. No. Hlavne kultúra. Dostal som dopyt takýto, 

cez esemesku, že mlčí sa o NTC, ale to hádam sa teraz nedozvieme od vás asi nič. To 

len tak na okraj, že ľudia sa pýtajú, hej, verejnosť. Čo sa týka, hlavne ten bod bol 

o kultúre, tak som si pripravil niečo o kultúre. Celé leto boli koncerty pri amfiteátri. 

Samozrejme, že keď som kupoval byt, tak som počítal s tým, že koncerty budú. Nie 

však 15 minút po polnoci, keď predmetom koncertu bolo revival kapely metalové 

a rockové. Si viete predstaviť, čo to bolo. Mám to natočené, nikde som to 

nepublikoval. Suseda volala políciu, že koncert skončil až 0:15. Nadväznosť na mesto. 

Mesto nezabezpečilo ukončenie koncertu. Celé leto od júla do septembra mi nebola 

ani raz zabezpečená, teda raz bola, keď som telefonoval, to by som krivdil mestskej 

polícii a teraz poviem to priamo, za Rašiho boli pri koncertoch v okolí Steel arény a 

amfiteátra policajti, ktorí kontrolovali rezidentské karty. Teraz nič. Ochrana rezidenta 

nič. Hlúpy volič, plať, plať mestu za kartu, nemáš z toho nič. Čiže vás poprosím, aby 

ste na to brali ohľad, že pri akciách je potrebné hájiť záujmy rezidentov, ak hlavne 

majú zakúpené rezidentské karty. Tu sa už len vyjadrí v krátkosti, keď máte malú 

kapacitu, nemusíte presúvať akciu z dolnej brány na radnicu, čiže ste si zrobili takú 

private party. Počul som, že vám tam chuti. Ja vám prajem dobrú chuť aj na zdravie, 

len ste si nejak pomýlili trošku spoluprácu s poslancami mesta a môže sa vám to 

vypomstiť páni. No, a teraz poďme k tomu najlepšiemu. Začnem týmto, že ste mi ušli 

v bode Creative Industries Košice. Bol som na záchode, ospravedlňujem sa. A zase 

chcem čestne povedať, že vy ste tu akciu nezatajil, lebo tú ktorú, tú, že ste bol na 

služobnej ceste v Číne. Videl som vás, listoval som a čestne prehlasujem, že je pravda, 

že pán Gibóda sa nachádzal na fotke, kde bol príspevok z apríla alebo z mája, kedy 

bolo tesne po ceste. Praxou v slušných mestách je, že takáto služobná cesta je 

zverejnená správou a je predložená poslancom. Ničoho takého sme sa v meste Košice 

nedožili. Ja by som vás veľmi pekne prosil, aby ste nám zhodnotil krátko prínosy vašej 

cesty a ako ste sa tam cítil. Ďakujem krásne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán viceprimátor. Ja pracovne, 
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samozrejme, ako nebudem kritizovať vôbec nič. Na sídlisku Ťahanovce máme veľký 

problém s tými diviakmi. Viete dobre sami, že sú tam zárasty náletových drevín na 

druhej strane pri Shell-ke. 40 parciel ste mi odpísali, ako mesto Košice, že 40 

pozemkov alebo 40 parciel má mesto Košice. Poprosil by som vás veľmi pekne, pán 

viceprimátor, aby sme začali sekať alebo štiepku robiť z toho alebo priesek robiť 

vlastne aj na tých 40 parcelách mesta Košice, aby sme začali mi potom v nadväznosti 

na tých vlastníkov a majiteľov, budeme pritláčať tak isto, aby sme to dali dokopy. 

Nechcel by som dôjsť k situácii, ako starosta mestskej časti a keď ma sledujú 

Ťahanovčania, nechcem dôjsť k tomu, že mi prasa napadne priamo občana alebo dieťa 

a jednoducho bude nejaká udalosť. To by som k tomu nerád došiel. Mali sme teraz 

akciu v sobotu. Jednoducho 3 prasiatka padli, ako poľovníci robia, čo môžu, ale 

opätovne mi ráno volá pani a hovorí, že pri Belehradskej 1, pri vchode rovno tam má 

prasnicu, tam jej stojí prasnica. Čiže, no to je smiešne možno, ale jednoducho je to 

veľmi vážna situácia pre mňa. Nemysliteľná pre starostu mestskej časti, lebo 

jednoducho ja zbraň do ruky nesmiem zobrať, ani nemôžem zobrať. Nemám svoj 

preukaz a bolo by to nie ... no, bolo by to... áno poľovnícky a bolo by to nedovolené 

ozbrojovanie, takže si to nemôžu dovoliť. Preto vás prosím a žiadam, aby sme v tejto 

veci spoločne v súčinnosti aj s mestskou časťou vykonali nejaké opatrenia aj v rámci 

pozemkov mesta Košice. To je tá jedna vec. Druhá vec. Zajtra ideme maľovať 

nadchod. Ďakujem pekne, že ste nám dali súhlas k tomu, že ten nadchod  konečne, 

ktorý je vlastníctvom mesta Košice bude v 21. storočí trošku inak vyzerať, vlastne, už 

aj z diaľky. Ale máme tam jeden problém. Hore na tých rebrách vlastne chýbajú nám 3 

tyčky a deti si tam, ako sem tam sa nakláňajú a môžu spadnúť na hlavu dole z toho 

nadchodu. Poprosím vás, už sme dali aj list, žiadna odpoveď zatiaľ nedošla. Poprosím 

vás, aby buď referát dopravy alebo niekto v tejto veci urobil opatrenia. Tri, štyri tie 

tyčky v tých rebrách chýbajú. Sú viditeľné z diaľky, takže vás poprosím, aby došlo 

k náprave. To je tá ďalšia vec. A potom pána riaditeľa magistrátu by som poprosil, aby 

som dostal ten priestor s pani Verešovou, rokovať o tej športovej hale a jednoducho, 

aby som sa k pani Verešovej mohol dostať, tak ako sme sa bavili o tom. To je všetko. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec a starosta Ihnát, zareagujem. 

Teraz ste tu uviedol niekoľko problémov, ktoré máte. Ako starosta ich môžete riešiť. 

Ako poslanec ich môžete interpelovať alebo dopytovať. Toto je bod rôzne. V tomto 

bode sa takýmto spôsobom nepostupuje. Pán poslanec Djordjevič, pred chvíľkou ste 

vyhlásil, že vy budete slušný k tým, ktorí sú slušní a ja teda podľa vás slušný nie som. 

Napriek tomu zareagujem, teda na vaše otázky. Čo sa týka hluku z amfiteátra, môžeme 

sa postaviť k amfiteátru, do ktorého sme investovali nie malé peniaze počas Košice 

EHMK 2013 tak, že na ňom nebudeme robiť večer aktivity v lete. Moja rodina býva na 

Kalvárii. My. Moja babka si vypočula koncert Pavarottiho rovno na balkóne. 

Nepotrebovala ísť do amfiteátra. Proste, my vieme, čo to je znášať to, že raz za čas v 

tom amfiteátri je nejaká akcia a každý kto sa tam prisťahoval, sa tam prisťahoval s tým, 

že amfiteáter tam už bol dávno pred ním. Čo sa týka kontroly parkovania, pán poslanec, 

ste poslancom mestskej časti a poprosím vás, cez starostu mestskej časti požiadať 

príslušnú stanicu mestskej polície, aby v daných časoch, teda pre mestskú časť v 

spolupráci s ňou vykonávala takéto kontroly. A k tomu najzákladnejšiemu, čo ma 

pobavilo najviac, že čestne priznávate. No čestne priznávate to, že ste ma najprv z 

niečoho obvinil, že som niečo tuná zatajoval, potom namiesto toho, nie, z tohto ste sa 

neospravedlnili. To už prepáčte, nie som slušný, to už ma nezaujíma. Vy ste sa, 

namiesto toho ako poslanec mesta, aby ste sa mňa ako viceprimátor spýtal, či som v tej 
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Číne bol,  tak vy pošlete novinárom anonymné otázky a oni sa potom pýtajú a my im 

odpovieme a oni zhodnotia, že vlastne to bola hlúposť, čo ste im poslali, pretože nič 

sme nezatajili. A namiesto toho. aby ste si tú informáciu, ako svedomitý a pracovitý 

poslanec by mal, overili, tak ste vyvolával proste kruhy na vode. A dnešné 

zastupiteľstvo o tom svedčilo. Viete je taká časť rozprávky, ako pes a mačička varili 

tortu a vy keď začnete rozprávať, tak to j mám pocit, že vy sám so sebou varíte tortu a 

to, čo na konci vyjde častokrát nedáva zmysel. Tak, ale aby som zareagoval, čo sa týka 

tej Číny. Áno, na pozvanie čínskeho mesta Čang Ša, ktoré je rovnako, ako mesto Košice 

od roku 2017 v sieti Creative City of UNESCO, Creative City of Media Arts sme boli 

pozvaní, kde pozvánka špecifický uvádzala jeden zástupca vedenia mesta, jeden 

zástupca organizácie, ktorá má na starosti takéto aktivity a jeden zástupca umeleckej 

obce. Ja som bol oslovený pánom Hladkým, možno preto, že som v správnej rade. 

Neviem. Bol som ním oslovený, či by som mal o toto záujem. Osobne som tam nešiel 

kvôli tomu, že by ma zaujímal ten, v prvom rade, ten festival, ktorý tam je, ale osobne 

som tam išiel kvôli tomu, že v rámci toho uviedlo mesto Čang Ša, že bude možné si 

pozrieť aj iné oblasti, ktoré by nás zaujímali. Ja som uviedol aj v pozvánke, že by nás 

zaujímali dopravné systémy, riešenie dopravných situácií, riešenie dopravy v meste 

atď.. Bohužiaľ, toto táto moja návšteva nepriniesla. To je, poviem to tak pri všetkej úcte 

k našim hostiteľom, to sklamanie z tej cesty a myslím si, že napriek tomu sme tam 

načerpali dostatočné kontakty s ostatnými členmi v tejto organizácii z čoho Creative 

Industries a pán riaditeľ by vám to potvrdil, čerpá doteraz. Takže vás poprosím, ja som 

normálne nemusel ísť do tej Číny a tým, že som skončilo na pľúcnom po tom, čo som sa 

vrátil, som aj ľutoval, že som tam šiel. A nabudúce, keď bude nejaká cesta napríklad do 

Ulanbátaru, tak ja to odporučím, aby ste išiel za mesto Košice vy, pán poslanec. 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči ešte.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len v rýchlosti. Plánuje mesto Košice do budúcoročného 

rozpočtu zapracovať aj zvýšenie kapacity odstavného parkoviska, kde mestská polícia 

odťahuje vraky? Lebo v realite to spôsobuje veľký problém mestským častiam a či to už 

bude zapracované, alebo máme na to myslieť ako poslanci pri návrhu rozpočtu?  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Možno ešte pán poslanec Ihnát. Pána 

poslanca, zapnite prosím, Ihnáta.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Teraz ide mikrofón. Dobre. Ďakujem pekne. Ja, pán viceprimátor, 

nebudem reagovať na Čínu, ani Mongolsko, Ulanbátar. Ja skôr budem reagovať na to, 

že som v bode rôzne povedal to, čo mňa, ako starostu Mestskej časti Košice - Sídlisko 

Ťahanovce trápi a jednoducho aké problémy sú a aké požiadavky eventuálne mám. Čiže 

podľa môjho názoru, že sa to dá povedať aj v bode rôzne, keď je to rôzne, hej o všetkom 

možnom, tak vlastne som to povedal veľmi slušne, kultivovane a povedal som to tak, 

ako to má byť. To je všetko. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni poslanci, možno 

ešte keď v krátkosti, keby možno pán riaditeľ na to záchytné parkovisko, ale aktuálne 

nevieme, pokúsime sa pán starosta ti odpovedať písomne. Ďakujem veľmi pekne.  

- - - 
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Záver rokovania 

 

Námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda skonštatoval, že program zasadnutia 

mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Poďakoval sa všetkým tým, čo vydržali, aby mohli 

toto rokovanie a jeho pokračovanie ukončiť. Uviedol, že najbližšie sa stretnú 6. novembra 

2019 na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Vyhlásil IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  
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