Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 12. decembra 2016
Prítomní: podľa prezenčných listín
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.
Úvod rokovania
p. Raši, primátor mesta: Otváram rokovanie mestského zastupiteľstva, poprosím poslancov
mestského zastupiteľstva, aby sa prezentovali. Poprosím ešte raz, usadiť sa, ctené
publikum, hostí a médiá, začíname rokovanie mestského zastupiteľstva. Ctené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, otváram XIII. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. Úvodom chcem ospravedlniť
pána poslanca Jutku, ktorý sa kvôli práceneschopnosti nemôže zúčastniť. Konštatujem,
že bolo zatiaľ prezentovaných 27 poslancov mestského zastupiteľstva, čo je
nadpolovičná väčšina a sme teda uznášaniaschopní. Poprosím aj ďalších poslancov,
ktorí sa tu nachádzajú a nie sú zaprezentovaní, aby tak urobili.
Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás na začiatku
informoval o zmenách v Pravom poslaneckom klube, z ktorého dňa 11.12. vystúpili
páni poslanci Bacsó, Jutka a Sekáč a teda Pravý poslanecký klub de facto zanikol kvôli
počtu poslancov, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie klubu.
--K programu rokovania
p. Raši, primátor mesta: Budeme pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva. Program
zasadnutia ste dostali v pozvánke. Poprosím o vaše pripomienky, resp. doplňujúce
návrhy.
p. Polaček, poslanec MZ: Dobré ráno prajem všetkým. Pán primátor, mám procedurálny
návrh. Nakoľko sa dnes bude rokovať veľmi dlho, tak dovoľte mi, aby som, nakoľko je
naozaj dlhý program, preto si myslím, že môj procedurálny návrh by mal mať za úlohu
vyriešiť zasadací poriadok, kolegovia, za predsedníckym stolom. Podľa § 17 zasadací
poriadok a zabezpečenie disciplíny v rokovacej sále ods. 2 za predsedníckym stolom
sedí predsedajúci, námestníci primátora, hlavný kontrolór mesta a riaditeľ magistrátu.
A preto žiadam procedurálnym návrhom kolegov poslancov, aby sme pani námestníčku
primátora, pani MUDr. Lenártovú, PhD., v rámci zasadacieho poriadku a z dôvodu
neúctivého správania sa voči obyvateľom mesta Košice, aby sme pani MUDr.
Lenártovú, PhD. v rámci zasadacieho poriadku a z dôvodu neúctivého správania sa voči
obyvateľom mesta Košice, presadili do poslednej rady. Presadili do poslednej rady
vytvorených pre poslancov. Verím, verím, že kolegovia poslanci podporia tento návrh
a týmto spôsobom sa celý poslanecký zbor dištancuje od neúctivého správania pani
poslankyne Lenártovej, čím sa zároveň ospravedlňuje všetkým Košičanom.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, nie ste tu nový a viete, že keď chcete
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zmeniť rokovací poriadok, tak musí prejsť štandardným legislatívnym postupom. My
budeme dnes fungovať na základe existujúceho rokovacieho poriadku a Vaša zmena
nemôže byť teda zrealizovaná. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ: Dobrý deň. Ja by som chcel zaradiť bod Personálne zmeny v Komisii
dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach ako bod 26/1, čiže za
bodom 26.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Bacsó.
p. Bacsó, poslanec MZ: Takisto chcem zaradiť do pôvodného programu čo sa týka
personálneho obsadenia komisií národnostných menšín o nového člena - neposlanca pod
bodom 26/2.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Dobré ráno. Kolegovia, ja navrhujem presunúť bod č. 16, ktorý sa
týka prevodu akcií spoločnosti KOSIT, ako bod č. 3 a nakoľko aj tu prítomná verejnosť,
verím, že ju bude zaujímať spôsob, akým sa chystáme doprivatizovať spoločnosť
KOSIT. Zároveň navrhujem stiahnuť ako druhý samostatný návrh bod č. 64 z rokovania
mestského zastupiteľstva, nakoľko tento predaj už prenajatého majetku mesta Košice,
ktorý z dlhodobého hľadiska pre mesto Košice nie je výhodný. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Žarnay.
p. Žarnay, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, chcel by som požiadať
o presunutie bodu 3 Zmena VZN č. 157, ktorého som navrhovateľom, na bod 2. Svoju
žiadosť odôvodňujem tým, že spracovateľmi tohto návrhu VZN sú občianske iniciatívy.
Chronologicky bol tento môj bod predložený skôr ako bod 2 a je, podľa môjho názoru,
aj vecne príslušné, aby sa poslanci mestského zastupiteľstva prednostne zaoberali
mojím návrhom po tom, čo poslanci prerokujú petíciu za zmenu koncepcie parkovania
v meste Košice. Ďakujem.
p. Raši, poslanec MZ: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Môj návrh je na bod s č. 0. Je to návrh s názvom
Uzávierka mosta cez Ružínsku priehradu. Domnievam sa, že nemôže byť nám
ľahostajné, nemôžu nám byť ľahostajní ľudia, ktorí dennodenne dochádzajú do nášho
mesta. I napriek tomu, že sme volení občania obyvateľmi Košíc do verejných funkcií, je
našou povinnosťou postarať sa aj o všetkých občanov, ktorí chodia do nášho mesta, či
za prácou, kultúrou, športom alebo zábavou. Môj návrh je vlastne len deklaratórny, kde
chceme týmto ľuďom vyjadriť solidaritu.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Miestne zastupiteľstvo ma 19. októbra požiadalo, aby som predložil
na zaradenie bod Zachovanie Uličky remesiel na Hrnčiarskej ulici a navrhujem to ako
bod 19/a.
p. Raši, primátor mesta: Pán starosta, a o čo má ísť obsahovo? Lebo Uličku remesiel máme
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existujúcu.
p. Grega, poslanec MZ: No je to, aby sa zachovala táto ulička, pretože v poslednej dobe sa
tam do nájmu dostávajú...nie je to v súlade s tým zámerom ako to kedysi vzniklo. Je to
v dôvodovej správe, ktorú potom prečítam.
p. Raši, primátor mesta: Lebo mesto tam má iba pár budov, ktoré prenajíma za týmto účelom.
Štyri. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Jedná sa o druhý procedurálny návrh, pán
primátor. Pán primátor, predložili ste pred nás túto kopu materiálov, je to 93 náročných
bodov, ktoré budeme dnes, o ktorých budeme dnes rokovať. Ja si osobne myslím, že by
to bolo aj na 5 schôdzi. A nakoľko si želám, aby sme rokovali v pokoji, bez nejakého sa
naháňania, tak navrhujem procedurálnym návrhom, kolegovia, rokovať len do 16:00
a následne prerušiť rokovanie, pričom rokovanie bude následne pokračovať po tom, čo
nás pán primátor opätovne zvolá v zmysle platných predpisov.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, čiže prejdeme k hlasovaniu o návrhoch. O prvom návrhu
nemôžem dať hlasovať, pán poslanec, lebo by som porušil rokovací poriadok, ktorý
jasne definuje, kto sedí za predsedníckym stolom. Budeme hlasovať o návrhu
pozmeňujúcom, ktorý dal pán poslanec Kočiš, 26/1 Personálne zmeny v komisiách.
Prosím, hlasujeme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 1 o bode č. 26/1 -

za: 35, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento bod zaraďujeme.
Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Bacsá, a to bod 26/2 Personálne zmeny v jeho
komisii. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 2 o bode č. 26/2 -

za: 35, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Potom je návrh, aby bod 16 bol daný ako bod 3/2. Chcem vás len
upozorniť, že je zavolaný generálny riaditeľ KOSIT-u na poobedie, aby nám vysvetlil
všetky informácie ohľadom KOSIT-u, takže ja si myslím, že bude vhodnejšie ho
prerokovať poobede. Prosím, hlasujte o preradení bodu KOSIT na začiatok.
Hlasovanie č. 3 -

za: 9, proti: 7, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento bod nepresúvame.
Potom je ďalší návrh na stiahnutie bodu 64, ktorý dal pán poslanec Gibóda. Takisto
chcem upozorniť, zavolali sme investora, aby vám prišiel vysvetliť námietky, ktoré ste
dostali v mailoch, takže tiež bude vhodné bod prerokovať. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 4 -

za: 6, proti: 10, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Potom je tu návrh pána poslanca Žarnaya, aby bod 3, ktorý dáva on,
bol predložený za bod 2, ktorý dávam ja. Keďže ide o presun pred môj bod, nesúhlasím,
pretože vyriešením bodu 2 sa vyriešia mnohé pripomienky občanov. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 5 -

za: 10, proti: 9, zdržali sa: 18
3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento bod nebude predsunutý.
Pán poslanec Polaček chce bod 0 Uzávierku mosta cez Ružín. Chcem povedať, že
uzávierka mosta cez Ružín patrí do kompetencie KSK, čiže ja navrhujem, požiadam
oficiálne KSK, aby nám dalo všetky informácie, ktoré sa mostu týkajú, rozpošleme ich
všetkým poslancom a môžeme sa k tomu nabudúce vrátiť a myslím si, že nie je
problém, všetci deklarujeme to, že s týmito ľuďmi cítime a budeme radi, keď sa to čo
najskôr vyrieši, takže, návrh pána poslanca Polačeka.
Hlasovanie č. 6 -

za: 10, proti: 4, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.
Potom je to návrh pána poslanca Gregu Informácia o Uličke remesiel, ako bod 19/a.
Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 7 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento bod sme zaradili.
A potom máme návrh pána poslanca Polačeka, aby sme rokovali iba do 16. hodiny.
Hlasovanie č. 8 -

za: 6, proti: 12, zdržali sa: 20

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.
A teraz budeme hlasovať o programe ako o celku aj s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi
návrhmi, ktoré boli schválené. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 9 o programe ako o celku -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta: Oznamujem, že budeme rokovať podľa takto schváleného programu
aj s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi.
--Overovatelia zápisnice:

Mgr. Renáta Šramková a JUDr. Cyril Betuš
---

Návrhová komisia
p. Raši, primátor mesta: Teraz poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli
zástupcov do návrhovej komisie, nech sa páči. Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, za klub SMER – SD navrhujem do návrhovej komisie týchto poslancov: pán
poslanec Andrejčák, pán poslanec Kaifer, pán poslanec Sitkár.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Sidor.
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dámy a páni, pán primátor, do návrhovej komisie
za klub Šport do Košíc navrhujem pána poslanca Tibora Bacsoa. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne iné návrhy, budeme hlasovať
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o návrhovej komisii v zložení: páni poslanci Andrejčák, Kaifer, Sitkár a Bacsó. Prosím,
hlasujte.
Hlasovanie č. 10 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že návrhová komisia bude pracovať v schválenom
zložení. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto vo
vyhradenom prvom rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy
k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii
po ústnej informácii prítomných poslancov.
--Bod č. 1
Informácia o podaní petície - za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
p. Raši, primátor mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prechádzame ku
bodu 1, je to Informácia o podaní petície za zmenu koncepcie parkovania v meste
Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu a zároveň zahajujem prerokovanie tohto bodu
a chcem dať slovo zástupcom petičného výboru, ktorí majú tak ako aj ostatní poslanci
možnosť v priebehu 3 minút nás o tejto petícii informovať. Čiže chcem sa spýtať, kto
z petičného výboru je tu a kto chce vystúpiť, aby sa prihlásil. Ak tu zatiaľ nie je nikto,
nech sa páči, v poradí akom chcete, pán Petrovčík a pán Lörinc.
p. Petrovčík, zást. petičného výboru: Ďakujem, pán primátor, ďakujem za slovo. Vážení
spoluobčania, dovoľte mi privítať vás a poďakovať vám, že ste prijali naše pozvanie
napriek tomu, že pre hostiteľa nie sme vítanou návštevou. Aby dôvod našej účasti
nemohol byť spochybňovaný, pýtam sa vás, či chcete, aby poslanci vyhoveli petícii
a schválili zrušenie parkovacích zón 1 až 10?
občania: Áno.
p. Petrovčík, zást. petičného výboru: Vážení členovia poslaneckého zboru, teraz sa obraciam
na vás, určite sledujete ostrý mediálny súboj k téme parkovania, ktorý primátor aj
prostredníctvom reklamy platenej z verejných zdrojov nedôstojne vedie po boku EEI
proti svojim občanom. Vo vidine víťazstva nad nimi neváha zneužívať verejné zdroje aj
na právne analýzy petície. Pri jeho dlhodobej ústretovosti voči EEI niet pochýb o tom,
že analýzami nepotrebuje zistiť skutočný stav veci na posúdenie, či petícii možno
vyhovieť, ale pokúša sa hľadať nedostatky a zmariť tak jej vybavenie. Keďže výsledky
analýz mu nedávali až už až tak pravdu, za pravdu, mediálne z nich už prezentuje iba to,
čo sa mu hodí. Vy, preto nenájdete analýzy medzi materiálmi na rokovanie. Toto
úmyselné zamlčanie informácií podstatných vášmu objektívnemu rozhodovaniu sme ale
napravili tým, že sme vám, ja osobne, včera poslali elektronickou poštou záver právnej
analýzy, ktorú pre mesto bola vypracovaná nemenovanou právnickou kanceláriou a plus
právnu analýzu, ktorú máme my, predstavitelia petície. Analýza síce vymenúva údajné
nedostatky petície, teraz hovorím o analýze mesta, ale zároveň správne poukazuje na
zákonnú možnosť mesta vyzvať petičný výbor na ich odstránenie. Tým, že mesto tak
neurobilo a petíciu zaradilo do rokovania, potvrdilo de facto jej zákonnosť a považuje ju
za takú, ktorá nemá nedostatky. Za takú ju považujeme aj my, petičný výbor. V tomto
kontexte ostro, ostro protestujeme proti medializovanému spochybňovaniu petície, jej
údajnou zmätočnosťou, nejednoznačnosťou, či obviňovaním zo zjavného pozmeňovania
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petície. Spolu s utajením analýzy pred poslancami to vypovedá o zlom úmysle
navádzania poslancov, aby ignorovali názor občana a nevyhoveli petícii. Z hľadiska
vybavenia petície záver analýzy jednoznačný, citujem: „Zastávame názor, že petíciu
napriek uvedeným formálnym a obsahovým nedostatkom možno prerokovať a vybaviť,
nakoľko nejde o také nedostatky, ktoré by petíciu robili neplatnou.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, poslanec mestskej časti teda,
aby ste neboli zmätení. Nech sa páči.
p. Lörinc, zást. petičného výboru: Ďakujem veľmi pekne. Keďže môjmu kolegovi nebolo
možné dopovedať, dopoviem za neho. Vaša právna analýza, citujem, hovorí: „Vo
všeobecnosti možno petícii vyhovieť, čiastočne vyhovieť alebo nevyhovieť.“ To
uznesenie, ktoré Vy navrhujete, Vaša právna analýza hovorí, že nemôžete to urobiť.
Vážené dámy poslankyne a páni poslanci, o vybavení petície nerozhodujú úradníci
magistrátu, ani externí právnici. Dokonca ani primátor, pretože ten s petíciou môže
urobiť iba to, čo mu káže zákon a nesmie robiť to, čo mu zo zákona nevyplýva. Ak
svoje kompetencie prekročí, vieme a budeme sa dožadovať nápravy a brať ho na
zodpovednosť. Vám, poslanecký zbor ľudia zverili moc rozhodovať a to nielen podľa
vedomia a svedomia, ale vždy tak, aby ste zastupovali záujmy ľudí a obyvateľov tohto
mesta. Vôľu podporovateľov petície poznáte z jej preambuly, podpísaní občania
nesúhlasia s rozšírením a spoplatnením parkovania podľa podnikateľských predstáv
spoločnosti EEI. Ak to nestačí, nič vám nebráni, aby ste pri vybavovaní petícií išli hoci
aj nad rámec a bez jej spochybňovania. Dôvody, pre ktoré okolo petície špekuluje
primátor, nie sú vašimi dôvodmi. On vám nie je nadriadený a vy nie ste povinní po jeho
boku zradiť občanov a riskovať tak svoju politickú kariéru. Naopak, môžete
obyvateľom Košíc dať najpotrebnejší vianočný darček. To očakávajú tisíce
podporovateľov petície aj tu prítomní ľudia. Súhlasíte so mnou?
občania: Áno.
p. Lörinc, zást. petičného výboru: Predkladateľ navrhuje petíciu iba vziať na vedomie. Aby
sme zabránili takémuto diplomatickému, či skôr škandalóznemu spôsobu jej zmarenia,
pripravili sme vlastnú predstavu uznesení. Ak ich schválite, vyhoviete nielen
požiadavkám uznaných 17 000 signatárov petície, ale zbytočným sa stane aj protest
prokurátora, o ktorom máte rokovať v nasledujúcom bode. Náš návrh si osvojila
skupina poslancov a poslanec Gibóda ho mieni predložiť ako pozmeňovací návrh.
Očakávame vašu podporu.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Brixi, nech sa páči.
p. Brixi, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán poslanec. Ctené kolegyne,
kolegovia, milí zástupcovia občanov. Keďže momentálne odznievajú pripomienky
verejnosti, chcel by som vás poprosiť o udelenie slova pánovi Djordjevičovi, ako
poslancovi MČ Košice – Staré Mesto.
p. Raši, primátor mesta: Myslím si, že páni poslanci je súhlas. Pán poslanec Djordjevič, nech
sa páči, máte slovo, máte 3 minútky, nech sa páči.
p. Djordjevič, obyvateľ mesta: Vážení Košičania, vážený poslanecký zbor, vedenie mesta.
V septembri som predložil do podateľne magistrátu takmer tisíc podporných podpisov
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rezidentov za zachovanie systému a podnety k existujúcemu parkovaciemu systému,
ktorých bolo od viac ako 1 500 rezidentov. Som vďačný, že sa drvivá väčšina týchto
požiadaviek dostala do návrhu VZN. Títo ľudia vyjadrili podporu rezidentskému
systému, pretože sa ich bytostne týka, ale zároveň vzniesli požiadavku na čím skoršie
dobudovanie celého systému a aby Mestská polícia ich záujmy v zmysle VZN chránila.
Po stretnutiach s desiatkami zástupcov bytových samospráv v rezidentských lokalitách,
musím povedať, že situácia v uliciach sa od 1.7. značne zlepšila, áut na rezidentských
miestach je oveľa menej a ich návštevy rešpektujú systém parkovaním na
návštevníckych miestach. Zástupcovia samospráv vítajú aj projekt „Krajšie Košice“
a chcú pokračovať v investovaní vybratých peňazí do rezidentských lokalít, a to ako
investovaním do zastrešenia kontajnerovísk, tak aj opravami chodníkov a výstavbou
detských ihrísk. Medzi základné a najzávažnejšie zmeny, ktoré sa v návrhu zmeny VZN
objavili a pre ktorých riešenie na vás apelujem, vážení poslanci, sú zníženie ceny
rezidentskej karty na 20 eur, možnosť získať postavenie rezidenta aj pre nájomníkov,
teda aj pre nájomníkov, možnosť nerezidentov zaparkovať počas dňa na rezidentských
miestach tak, aby podvečer v prvom rade zaparkovali rezidenti a aby počas dňa neboli
prázdne rezidentské lokality. Zároveň vás žiadam, aby ste tlačili na parkovaciu firmu,
pretože lokality, ktoré potrebujú desiatky nových parkovacích miest musia byť
prioritou, a to najmä v lokalitách 6 a 7, kde je situácia akútna. Sú to ulice Floriánska,
Karpatská, Dargovská, Vojenská, Branisková, Tatranská. Ďakujem, vážení občania, že
ste ma vypočuli. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa
Grüllingová, nech sa páči.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ďakujem veľmi pekne za
slovo. Chcem vás všetkých poprosiť, milí občania mesta Košice, iný názor je podľa vás
zlý názor. Máme tak ako povedal na úvod kolega poslanec Gibóda náročné rokovanie
pred sebou a bola by som veľmi rada, keby ste si nezamieňali demokraciu za anarchiu,
ktorú tu predvádzate. Takže vás chcem poprosiť všetkých, aby ste sa ukľudnili, aby ste
rešpektovali právo tak, ako my rešpektujeme vaše právo na názor, aby ste aj vy
rešpektovali a vypočuli ostatných, ktorí majú takisto názor a môžete si potom urobiť
z toho záver, aký chcete. Veľmi pekne ďakujem všetkým.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pani poslankyňa. Pán poslanec Špak s faktickou, nech sa
páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ako som počul, tak je tu
všeobecný súhlas poslancov s tým, aby vystupovali občania, nielen členovia petičného
výboru. Tak si myslím, že ako občan Petrovčík by mohol dorozprávať to, čo ste ho
zastavili. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Pán primátor, procedurálny návrh, dnes to bude naozaj dlhé
rokovanie. Vážení kolegovia, pán primátor 16.9.2016 podpísal uznesenie, kde v jednej
časti stálo, my sme ho totiž o to požiadali, aby písomne upozornil prostredníctvom
písomnej výzvy na nedodržiavanie nájomnej zmluvy č. 2012001646 a vedením mesta
Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel spoločnosť EEI. Teda my sme
požiadali pána primátora, aby písomne upozornil túto spoločnosť na nedodržiavanie
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nájomnej zmluvy, na jej nedostatky. Preto, pán primátor, nakoľko ja som sa zatiaľ nikde
nedočítal, či ste túto vec vykonali, navrhujem vyhlásiť 5 minútovú prestávku, aby nám
následne pán primátor tento list prečítal. Mňa zaujíma, aké upozornenia spoločnosti EEI
napísal, ako ich upozornil a čo všetko v tomto liste stojí. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Čiže to je procedurálny? Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu
na 5 minútovú prestávku.
Hlasovanie č. 11 -

za: 13, proti: 8, zdržali sa: 16

p. Raši, primátor mesta: Tento návrh sa neschvaľuje. Ten list vám pošlem poslanci normálne
mailom, dobre? Čiže ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, list sme písali,
dostanete ho normálne mailovou poštou, nebudeme tu robiť cirkus kvôli pánovi
Polačekovi. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Bavíme sa o petícii cez
17 000 podpisov, ktoré si vážim, samozrejme, nemôžeme zdehonestovať. Bol som to ja,
ktorý cestoval vlakom z Prahy a jednoducho čítal som v Korzári o tom, že je tu nejaká
právna analýza za 1 200 eur. No veľmi ma to zaujalo. Akonáhle som docestoval, tak
som bežal na magistrát a po určitých návštevách oddelení som získal záver tejto
analýzy, ktorý prečítali práve aktivisti a ktorý je veľmi dôležitý. Úplne sa podľa môjho
názoru vymyká tej tlačovej správe, ktorá bola vydaná pre poslancov a jednoducho táto
tlačová správa pre moju osobu je absolútne nedôveryhodná. Treba povedať tiež, takisto,
že právna analýza, keď pôjdem od Ašu až po Ubľu na ukrajinskú hranicu a budem sa
rozprávať s advokátmi alebo právnikmi, tak každý z nich môže mať iný právny názor.
Som veľmi rád, že tento záver právnej analýzy vlastne nedáva za pravdu v tom, že
vlastne túto petíciu by sme mali len vziať na vedomie a pozametať pod koberec, ale
jednoducho dáva, že vo všeobecnosti možno vyhovieť petícii, čiastočne vyhovieť alebo
nevyhovieť. Ja osobne pri tejto kauze EEI v prvom rade musím mať vnútorný pocit pri
hlasovaní, slobodnom hlasovaní, na základe svojho svedomia a vedomia, že je to
dôveryhodnosť k nejakej parkovacej spoločnosti, kde bohužiaľ v túto chvíľu moja
dôveryhodnosť je na bode nula. Ja jednoducho v tejto firme nemám dôveru, mnohokrát
mi klamali títo zástupcovia firmy priamo do očí a jednoducho tak sa zachovám aj dnes
pri tomto hlasovaní. Podporím petíciu v každom rozumnom určitom uznesení, ktoré tu
bude nastolené a podporujem celý petičný výbor a podporujem naozaj občanov Košíc.
Všetko, ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Polaček a pán poslanec Rusnák.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ja som mal faktickú ešte
k predchádzajúcemu príspevku. Ja stále trvám na tom, aby ste nám ten list prečítali. Ten
list nám prečítajte, prosím, máme tu dosť zamestnancov úradu, aby Vám ho poslali
mailom, doniesli, prečítate ho, rozdajme ho, ale nech to je dnes a teraz, tu, na tomto
zastupiteľstve.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán primátor, ako ste povedal pred
chvíľou, ten list ste poslal, čiže ja som v podobnom duchu sa chcel opýtať, či nie je
možné minimálne nám ho poslať mailami ihneď, alebo ho tu nám aj prečítať. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Pán primátor, v tomto bode
by som chcel tak, ako povedali predkladatelia tejto petície, predložiť dva návrhy na
uznesenie. Ale najprv by som sa chcel vrátiť k dôvodovej správe, ktorú ste k tomuto
bodu vyprodukovali na magistráte. V tomto materiáli uvádzate, koľko osôb, podpisov,
sú neúplné, resp. ako ste medializovali nie sú to obyvatelia daných zón, nie sú to
obyvatelia Košíc. Myslím si, že toto parkovanie sa týka všetkých Košičanov a všetkých
návštevníkov mesta Košice, a preto, viete, s číslami sa dá hrať zaujímavo, aj proti Vám
je 80 % Košičanov, štatistika nepustí. Myslím si, že aj po preskúmaní tejto petície ste
sám musel uznať, že výsledky jej preskúmania dopadli oveľa lepšie, ako výsledky
občianskych aktivistov, keď preskúmali Vašich 4 000 podpisov pod petície v meste.
A preto, milí kolegovia, rád by som predložil tieto návrhy na uznesenie, aby sme túto
petíciu, ako už bolo povedané, nezamietli iba pod koberec, ale reálne sa s ňou
vysporiadali a reálne pristúpili ku vybaveniu tejto petície v zmysle požiadaviek 17 000
obyvateľov mesta Košice. Prvý návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
rešpektujúc vôľu občanov vyjadrenú v Petícii za zmenu koncepcie parkovania v meste
Košice podľa zákona č. 85/1990 Zbierky o petičnom práve, v zákone o meste Košice č.
401/1990 a v zmysle Štatútu mesta Košice vyhovuje bodu č. 1 Petície za zmenu
koncepcie parkovania v meste Košice a žiada primátora mesta Košice, aby v súlade
s požiadavkami petície pripravil a predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva
materiál na zriadenie mestského podniku za účelom správy parkovacieho systému
v meste Košice. Termín na plánované rokovanie mestského zastupiteľstva v termíne
február 2017 zodpovedný v texte. Druhé uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
rešpektujúc vôľu občanov vyjadrenú v Petícii za zmenu parkovania v meste Košice
podľa príslušných zákonov a ustanovení vyhovuje bodu č. 2 Petície za zmenu koncepcie
parkovania v meste Košice a po a) schvaľuje návrh zmeny ceny 1. rezidentskej karty na
5 eur na územie rezidentského parkovania, po b) žiada primátora mesta Košice, aby
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva ďalšie návrhy úprav VZN č. 157
v prospech obyvateľov, ktoré budú doručené mestu Košice v lehote do 31.1.2017
formou platných uznesení miestnych zastupiteľstiev dotknutých mestských častí.
Termín na najbližšie možné plánovanie rokovania Mestského zastupiteľstva v súlade
s právnymi predpismi zodpovedný v texte. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Ihnát, pani poslankyňa
Grüllingová.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja
len chcem pripomenúť jednu dôležitú vec, že je to petícia so 17 000 podpismi alebo viac
ako 17 000 podpisov, to je jedna stránka veci. Ale druhá stránka veci, že bola tu údajne
petícia, ktorú nikdy v živote nikto nevidel. A to je práve tá petícia, ktorú ste
prezentoval, na niektorých tu mestských zastupiteľstvách. Takže ja som v tomto úplne
v zmätku, že či vôbec nejaká petícia v zmysle petičného práva, nie nejakého prieskumu,
ale petičného práva, existovala. Tu je petícia so 17 000 podpismi a viac. To je všetko,
ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Grüllingová, nech sa páči.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán
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primátor. Chcela by som reagovať na pána kolegu Gibódu, ktorý neustále znevažuje
akýkoľvek iný názor a chcem upriamiť pozornosť teda aj vás, obyvatelia mesta Košíc,
žiadne zamietnutie pod koberec tejto petície. Petícia bola predložená na riadne
rokovanie mestského zastupiteľstva. Máte právo sa k nej vyjadriť, vyjadrovali ste sa
neustále, takisto sme si vypočuli vaše návrhy a názory, takže chcem upozorniť pána
kolegu Gibódu, aby vážil slová a aby naozaj neznevažoval každý iný názor, ktorý
celkom nesúhlasí s jeho. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Polaček, nech sa
páči, máte slovo.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Grüllingová,
som rád, že ste sa konečne odmlčala na tomto zastupiteľstve, vo finále ku nám
minimálne rozprávate, ale zaútočiť na poslanca Gibódu a zaútočiť na obyvateľov, na
petíciu, na 17 000 ľudí, prosím Vás, je to naozaj nepekné. Je to veľmi nepekné.
Poslanec Gibóda nič neznevažuje ako ste povedali, prepáčte mi, je to silné slovo. Pán
poslanec navrhol dve uznesenia, ktorými sa snaží vyhovieť obom bodom petície, tzn. po
prvé, aby cena parkovacích kariet bola 5 eur tak, ako si to obyvatelia želajú a po druhé,
aby sme založili mestský podnik. A nie je to len želanie nás dvoch poslancov, ale aj
obyvateľov tohto mesta, aj petičiarov a ďalších 7, minimálne 17 000 ľudí, ktorí v tejto
petícii svoj názor vyjadrilo. To nie je znevažovanie.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov s faktickou.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Pán poslanec
Polaček, ja budem hovoriť kľudne. Môžem hovoriť aj ako Vy, ale som slušný človek.
Nevšimol som si, že by, alebo nepočul som, že by pani poslankyňa Grüllingová
zareagovala negatívne alebo dehonestujúco na obyvateľov mesta Košice. Povedala len,
že petíciou sa zaoberá úrad, zaoberajú poslanci, že je riadne predložená. Čo sa týka pána
poslanca Gibódu, odkedy sedí v tomto zastupiteľstve, a ja som ho tiež párkrát a slušne
upozornil, je veľmi agresívny a neberie si pred ústa servítku a je mu jedno voči komu.
Takže myslím si, že slová pani poslankyne boli úplne na mieste. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím potom, kontrolujte mi počet faktických a počet
procedurálnych. Pán poslanec Polaček, to je prvá faktická, nech sa páči. Poslanec Gaj,
nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň. Som rád, že sa vzadu zabávate. Keď mám ísť
k veci, tak budem k veci. Áno, mám čas 3 minúty, ja budem k veci. Táto predložená
petícia má dve roviny, právnu rovinu a spoločenskú rovinu. Právna rovina, k tomu sa ja
ani moc vyjadrovať nebudem, nech povedia právnici, avšak spoločenská rovina, vážim
si každý podpis, ktorý na nej je, platných a právoplatných, tých je samozrejme viac, na
tejto petícii sú aj podpisy, ktoré boli získané nasledovne, príde petičiar s hárkom a pýta
sa na „Merkúri“: Chceš parkovať zadarmo, študent? Áno. Tak podpíš. Čiže aj takto boli
podpisy získavané. Ďakujem. A čo sa týka pána poslanca, Polačeka a spol. ja viem, že si
dnes obliekol slipy Spidermana, ale škoda.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Gibóda a pán poslanec Polaček.
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p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa ospravedlňujem aj kolegyni Grüllingovej
aj pánovi poslancovi Jakubovovi, aj pánovi poslancovi Gajovi, aj ostatným poslancom,
ktorí majú pocit, že vo svojom prvom vystúpení k tomuto bodu som bol nejakým
spôsobom útočný, resp. znevažoval nejaký cudzí názor, neviem. Chcem len poprosiť aj
obyvateľov tu prítomných takisto si myslím, že každý človek, ktorý vystupuje, má
právo, aby vystúpil a kľudne bol vypočutý, tak preto vás chcem tiež poprosiť, aby ste
nechali ostatných vypovedať to, čo chcú a ku pánovi poslancovi Gajovi aby som
zareagoval, nechcem, aby sa vyjadroval takýmto štýlom, ako sa vyjadruje na záver
svojho bodu a takisto mi nepríde už ako študent. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček. Pán poslanec Gaj, nemôžete reagovať
s faktickou na faktickú, takže pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mojím cieľom nie je vôbec osobne útočiť, len
poukázať na to. Pán poslanec a starosta Gaj, ak ste nadobudli pocit, že podpisy pod
petíciu boli získavané nejakou násilnou formou, Vašou povinnosťou bolo buď vytočiť
číslo 158, alebo ísť na najbližšiu policajnú stanicu, resp. riešiť tento stav tak, ako Vám
zákon ukladá. Nikto z týchto petičiarov, nemám o tom vedomosť, by násilne niekoho
presviedčal, aby podpísal túto petíciu. Ak sa tak stalo, Vašou občianskou povinnosťou
bolo konať.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja ďakujem, pán poslanec Gibóda, že ste prejavili
to, čo ste prejavili. Dúfam, že budem aj ja vypočutý. Ja sa chcem vyjadriť k petícii
a k tej právnej stránke. Bolo v novinách niečo uverejnené, aj pán Petrovčík ma vyzval,
aby som sa mal ospravedlniť, no, problém je tu v tom, že niekto chce vyvolať konflikt,
pán Petrovčík. To, čo ste Vy počuli alebo k čomu ste sa Vy vyjadrovali, nikdy z mojich
úst nevyšlo a takisto sa stalo na moje upozornenie na druhý deň ráno, jak som si to
prečítal, že či toto má pán novinár zapísané alebo nahraté. Na to sa stalo to, že
z otvoreného obvinenia z klamstva v internetovom článku vypadlo, že som otvorene
obvinil z klamstva. Takže len práve preto Vám chcem hovoriť, že treba sa aj seriózne
v médiách vyjadrovať a aj tu sa seriózne vyjadrujme. Čiže tento konflikt, ktorý tu sa
snažil niekto vyvolať, ja určite ho nebudem podporovať. Čo sa týka samotnej petície, že
ju niekto nechce vybaviť, alebo že je neplatná petícia, no ja si nepamätám, že by to
niekto povedal. Ja som to určite nepovedal a ani žiadna právna analýza to podľa mňa
netvrdila. Mne je ľúto, že na moje odborné vyjadrenia ste reagovali aktivisti na svojej
stránke nejakým zvieraťom, resp. fašistickým videom, ktorý nemá v tejto demokratickej
spoločnosti, a myslím, že sa všetci tu zhodneme, miesto. Bol to zlý žart. Potom čo sa
týka, skúste ma nechať, ja len chcem k meritu veci uviesť, pán Gibóda, dali ste návrh na
uznesenie, že žiadate, aby k prvému bodu petície bolo vyhovené. Vy žiadate to, čo
odmietol Sever. Ja chápem, že si to možno vykladať hocijak, ale my, mestské
zastupiteľstvo, môžeme hovoriť len o tom, čo je napísané ako bod 1 v petícii.
Nemôžeme tvrdiť dohady. Ja chápem, ak ste chceli niečo urobiť iné, ste mali iba nazvať
tento bod alebo ho pomenovať, že žiadame, aby mestský podnik rezidentské lokality
spravoval a v nich parkovací systém. Nikto by to nemohol spochybniť. Vy ste napísali
celkom niečo iné a v tom je problém. Ja verím, že čo ste chceli, ani sa na mňa
nehnevajte, ale my tu musíme o tomto bode a pán Gibóda chce, aby sme tomuto bodu
vyhoveli v plnom rozsahu. Ja hovorím, že musíme, ak vyhovieme v plnom rozsahu,
musíme schváliť mestský podnik pre iné lokality ako rezidentské lokality 1 až 10, čo
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nikto nechce. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, lebo tak je to napísané. Pán poslanec
Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja budem
reagovať na kolegu Kaifera v tom, že hneď v prvej vete povedal, že vlastne máme tu
média, z ktorých čítal. Ja práve sa zamýšľam nad tým, že mnohokrát z tých médií čítam.
Chcem sa poďakovať médiám, ktoré tu stoja teraz, že vôbec existujú a sú. Lebo
mnohokrát sa dozviem viacej z médií, ako som informovaný o čiastočných výsledkoch,
alebo postupne, alebo pravidelne. Chcem Vás požiadať, pán primátor, naozaj, aby
poslanci mesta sme boli informovaní postupne a pravidelne o všetkých činnostiach
a skutočnostiach v tomto meste. Už som na to upozorňoval nie raz. Médiá, ďakujem
vám.
p. Raši, primátor mesta: Aj ja vám ďakujem, médiá. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec, môj návrh je v zmysle bodu č. 1
petície. A to je presne toto prekrúcanie, ktoré ste na záver uviedli. Najprv sa obhájite, že
Vy ste toto nepovedal, tamto ste nepovedal a potom vlastne prekrútite celý zmysel
petície, s akým účelom bola spustená. Petícia bola spustená predtým, než boli spustené
zóny 1 a 10. Obyvatelia sa vyjadrovali k zónam 1 a10. Mesto bez sankčného nejakého
postihu má možnosť zúžiť zóny plateného parkovania na centrálne mestskú zónu bez
sankčného postihu. To je ďalšie zavádzanie. To je ďalšie zavádzanie, ktoré tu
počúvame. A o tomto je ten bod 1, zriadenie mestského podniku.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček, nech sa páči. Pardon, iba dve faktické môže
mať pán poslanec v priebehu jedného bodu rokovania. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. X % podpisov na tejto petícii bolo nezákonným
spôsobom získaných oklamaním ľudí a sila tejto petície, ak si niekto vraví, že najväčšia
petícia v meste atď. Potom sa pýtam, aká bola petícia na problematiku uránu, 140 000
ľudí, tá bola asi petícia potom smiešna, áno tak ako dolepodpísaní Košičania, presne tak.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, pokiaľ máte procedurálny
návrh. Nech sa páči, procedurálny návrh.
p. Polaček, poslanec MZ: Pán primátor, ja síce neviem, ako sme dostali sa k tomu, že človek
nemôže dávať faktické na predrečníkov, že ich rátame, dobre. Potom dávam
procedurálny návrh, aby toto obmedzenie, o ktorom Vy hovoríte, ja ho nevidím
v rokovacom poriadku, aby sme naňho neprihliadali a aby bolo možné na každého
jedného reagovať jednou faktickou pripomienkou. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Je to schválené v novom rokovacom poriadku. Dobre, kým to nájdu,
je to v § 26, čiže uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu. Aby
ste vedeli, § 26 je, že poslanec môže v rozprave faktickou poznámkou požiadať
informácie a vysvetlenia, a to najviac dvakrát v tej istej veci. Rozprava bola ukončená,
počuli ste ju. Ideme ku pozmeňujúcim návrhom tak, ako boli prednesené.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala dva
pozmeňujúce návrhy od pána poslanca Gibódu. Prvý návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení vyhovuje bodu č. 1 Petície za
zmenu koncepcie parkovania v meste Košice a žiada primátora mesta Košice, aby
v súlade s požiadavkami petície pripravil a predložil na rokovanie mestského
zastupiteľstva materiál na zriadenie mestského podniku za účelom správy parkovacieho
systému v meste Košice. Termín: na plánované rokovanie mestského zastupiteľstva
v termíne február 2017.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca
Gibódu. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 12 -

za: 10, proti: 85 zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh na uznesenie, ktorý
predložil pán poslanec Gibóda: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
ustanovení vyhovuje bodu č. 2 Petície za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
a po a) schvaľuje zmenu ceny rezidentskej karty na 5 eur na území rezidentského
parkovania a po b) žiada primátora mesta Košice, aby predložil na rokovanie mestského
zastupiteľstva ďalšie návrhy upravujúce VZN č. 157 v prospech obyvateľov, ktoré budú
doručené mestu Košice v lehote do 31.1.2017 formou platných uznesení miestnych
zastupiteľstiev dotknutých mestských častí. Termín: na najbližšie možné plánované
rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s platnými právnymi predpismi.
Zodpovedný: v texte.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Hlasujeme o druhom návrhu pána poslanca Gibódu.
Hlasovanie č. 13 -

za: 9, proti: 5, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta: Tento návrh sme neschválili. Nech sa páči, ďalší návrh.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice berie na
vedomie Petíciu za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte o pôvodnom návrhu uznesenia.
Hlasovanie č. 14 -

za: 24, proti: 4, zdržali sa: 7

p. Raši, primátor mesta: Petíciu sme zobrali na vedomie. Ďakujem pekne.
--Bod č. 2
Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 2. Pod bodom číslo 2 predkladáme materiál
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Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam všeobecne záväzného nariadenia
mesta Košice číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom
území mesta a návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 157.
Materiál ste dostali, zmena VZN bola vyvesená tak, ako to káže zákon. Všetci poslanci
máte materiál aj s navrhovanými zmenami, ktoré vám boli odoslané. Takže otváram ku
tomuto bodu Protest prokurátora a návrh na zmenu VZN 157, rozpravu. Nech sa páči,
do rozpravy pán poslanec Ihnát, po ňom pán námestník Petruško. Pán poslanec Gibóda
má procedurálny návrh, čiže procedurálny návrh pôjde ako prvý. Poprosím vás, ak
mávate procedurálne návrhy a nie faktické to avizujte, aby sme vám dali slovo hneď.
Nech sa páči, pán poslanec.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem. Potom možno, niekto by mi vedel vysvetliť, ktorým
gombíkom sa dáva ten procedurálny. Ja som vás iba chcel upozorniť pán primátor, že
treba ten paragraf 26 dočítať aj do bodu 2. V bode 1 sa totižto hovorí, že môžeme na
predkladateľa reagovať ku prerokovanému bodu, aby nám predložil nejaké informácie.
Bod 2 hovorí o tom, že na predchádzajúceho predrečníka môžeme reagovať iba raz. Ak
sú tieto dva body v konflikte alebo nejednoznačné, tak poproste legislatívno-právnu
komisiu, aby sa s tým vyporiadala a predložila návrh novely rokovacieho poriadku. Ja
mám za to, že môžeme reagovať na každého nášho predrečníka jednou faktickou
poznámkou a preto nás prosím neobmedzujte v diskusii. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Tak, ako ste povedali, každý máme iný názor. Takže poprosím, aby
do budúceho zastupiteľstva nám legislatívno-právna komisia povedala, či je to napísané
právne jasne, alebo právne nejasne. Dovtedy budeme sa držať bodu 1, keď faktickou
poznámkou k prerokúvanému bodu programu najviac 2-krát. Dobre? Takže zatiaľ sa
držíme tohto rokovacieho poriadku a legislatívno-právnu komisiu poprosím, aby do
budúceho zastupiteľstva povedala či treba urobiť úpravu alebo netreba. Nech sa páči,
pán poslanec Ihnát. Ja som mu vyhovel. Je všeobecný súhlas, aby sme to dali do
legislatívnej komisii? Poslanci, áno? Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Fakt veľmi krátko. Od
júna, vlastne v júni 2016, keď sme sedeli na komisii dopravy a výstavby som
poukazoval na diskriminačný aspekt v tomto VZN 157, v tom čase sme sa bavili o tom,
že v septembri, atď. to rozoberáme. Aj tu sedí pán viceprimátor Petruško, čiže vlastne
tak to bolo. No a som veľmi rád vlastne, že tieto diskriminačné aspekty sú, dá sa
povedať, z väčšej časti preč. Čo mne vadí v tom VZN 157, napríklad, že nie je
zapracované, ale ani len odôvodnené nebolo, keby bolo aspoň odôvodnené, tak by som
sa možno s tým zmieril, ale nie je to ani odôvodnené. Keď som bol v Prahe, tak
jednoducho sú tam zóny, určité zóny, kde je sobota, nedeľa bezplatne. To som
navrhoval vlastne aj tu, v tých vytipovaných zónach, aby to bolo bezplatne a
jednoducho nie je to vôbec ani len odôvodnené. Poprosil by som vás, keby som mohol
dostať odpoveď jednou vetou, prečo nie, ako Košice, prečo nie vo vytipovaných zónach
od 1 do 10, aby sobota, nedeľa bola zadarmo pre týchto občanov. No a treba povedať
zároveň tiež jednu vec, že to VZN 157 sa pohlo až vtedy, keď aktivisti začali tlačiť ako
parný valec, ako naozaj, čiže fakt vďaka. A jednoducho pootvorili oči aj nám niektorým
poslancom, ktorí boli presvedčení, že tento právny rámec je v poriadku. No a v poriadku
nebol. Jeden z nich som bol aj ja, ktorý uznáva svoju vinu alebo chybu. Skôr chybu,
ktorý zahlasoval za toto VZN v prvopočiatku, pred rokom alebo pred dvoma, ale som si
uvedomil, naozaj, že jednoducho je tam ten diskriminačný rámec a potvrdilo sa aj
protestom prokurátora, čiže budem rád keď mu vyhovieme. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ctené
poslankyne, ctení poslanci, vážení občania, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňovací
návrh k všeobecne záväznému nariadeniu. Poprosím vás o trošku trpezlivosti, pretože
tento pozmeňovací návrh je dosť obsiahly. A ja ho budem musieť prečítať. Takže kým
prečítam konkrétny text, tak len na úvod by som chcel dať k tomu takéto vysvetlenie.
Zhruba asi pred týždňom som mal tú možnosť, ako predseda komisie debarierizácie sa
stretnúť s 15 zástupcami organizácií a združení, ktoré zastupujú záujmy ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím, nebudem ich menovať, ale boli by skoro všetci, zastupovali
ich koordinátor, ktorý je členom komisie debarierizácie mesta Košice a to je Ján Bartko,
ktorý od roku 1965 presadzuje záujmy hendikepovaných ľudí pri odstraňovaní bariér
v našom meste. Výsledkom tohto pracovného stretnutia je pozmeňovací návrh, ktorý za
chvíľočku prečítam, s tým, že tento pozmeňovací návrh bude ľuďom so zníženou
pohybovou schopnosťou, predovšetkým ľuďom, ktorí majú telesné postihnutie dolných
končatín, sú odkázaní na invalidný vozík, na barly, ortézy alebo na iné zdravotnícke
pomôcky, aby si takíto ľudia mohli zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu v hodnote 5
eur na celý rok, ktorá bude platná nielen v mieste ich trvalého bydliska, aj v mieste ich
výkonu práce. Cieľom návrhu je, aby mohli tieto osoby komfortne a s istotou
zaparkovať tam, kde to potrebujú. V rámci tohto doplňujúceho návrhu zmeny
všeobecne záväzného nariadenia taktiež uvažujeme o prechodnom období, ktoré bude
trvať od 1. januára 2017 až do 31. júla 2017, počas ktorého by všetky tieto osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, teda nielen vyššie uvedená skupina s tým
postihnutím dolných končatín, boli oslobodené od úhrady za parkovanie na
návštevníckych miestach a na parkoviskách v tarifnom pásme 3 a na záchytných
parkoviskách v tarifnom pásme 4. Chcem ešte na záver povedať, že prioritou mesta
bude naďalej vybudovanie minimálne 4 % parkovacích miest vyhradených pre osoby
ŤZP, s technickými parametrami podľa platnej legislatívy, ktoré naozaj uľahčia
parkovanie týmto osobám. Zároveň sme sa dohodli na tom, že pri tvorbe týchto
projektov, dopravných, budú mať tieto skupiny zástupcu a naozaj sa budeme snažiť
projektovať tieto miesta tak, aby boli v súlade s konkrétnymi potrebami v danej lokalite.
Teraz, ak dovolíte, by som prešiel k konkrétnemu pozmeňovaciemu návrhu. Ako som
spomínal, je asi na dve strany, ale musím ho celý prečítať. Čiže ja sa budem snažiť čítať
zrozumiteľne, ale zároveň aj rýchlo. Takže pozmeňovací návrh: „v doterajšom bode 3
návrhu v § 1 ods. 2 doplniť písm. j) ktoré znie: závažným zdravotným postihnutím
dolných končatín, ťažké zdravotné postihnutie, ak miera funkčnej poruchy z dôvodu
zdravotného postihnutia dolných končatín je vyššia ako 50 %, alebo miera poklesu
schopnosti zárobkovej činnosti z dôvodu zdravotného postihnutia dolných končatín je
vyššia ako 50 %. Zároveň v časti „poznámky pod čiarou“ sa text odkazu 3a znie:
nahrádza slovom: k odkazom 3a až 3c znejú a nakoniec sa dopĺňajú nasledovné
poznámky pod čiarou: Príloha číslo 3 k zákonu 447/2008 Zb. zákonov o peňažných
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha číslo 4 k zákonu 461 z roku
2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Bod 2.) v doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8b za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie: osobitná rezidentská parkovacia karta, umožňuje osobe zo závažným zdravotným
postihnutím dolných končatín dočasné parkovanie motorového vozidla, za a) v
centrálnej mestskej zóne, na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte, pričom
prevádzkovateľ určí 3 ulice, ktorými sa ulica a miesta výkonu práce, to je § 8d ods. 1
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písm. h), a ulice priľahlé, respektíve nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti ulice a
miesta výkonu práce, ako susedná súbežná ulica a podobné, podľa aktuálnej dopravnej
situácie v zóne plateného parkovania. Za b) v rezidentskej lokalite, kde sa nachádza
miesto výkonu práce § 8d ods. 1 písm. h) a to výlučne za predpokladu, že držiteľ
osobitnej rezidentskej parkovacej karty bez vlastného zavinenia nemôže zaparkovať na
vyhradených parkovacích miestach, na ktorých je parkovanie oslobodené od úhrady (§ 9
ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 3). Zároveň doterajší ods. 3 a 5 sa označujú ako odseky 4 a 6.
Bod 3.) v doterajšom bode 32 sa v § 8c za ods. 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré
znejú: žiadateľ má nárok na zakúpenie rezidentskej parkovacej karty podľa ods. 3 alebo
4 v nižšie uvedenej prílohe číslo 3 v prípade splnenia nasledovných podmienok: a)
žiadateľ a oprávnená osoba spĺňajú podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej
karty, podľa ods. 3 alebo 4. Za b) oprávnená osoba je osobou so závažným zdravotným
postihnutím dolných končatín. A za c) oprávnená osoba je držiteľom platného
vodičského preukazu. Odsek 9: osobitnú rezidentskú parkovaciu kartu (§ 8b ods. 3)
možno vydať žiadateľovi v prípade splnenia nasledovných podmienok: a) žiadateľ je
osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, b) žiadateľ má trvalý
pobyt v meste Košice, c) žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu, d)
žiadateľ užíva motorové vozidlo, na ktoré sa má vzťahovať rezidentská parkovacia karta
na súkromné účely a za e) žiadateľ má miesto výkonu práce v centrálnej mestskej zóne,
alebo v rezidentskej lokalite. Zároveň doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky
10 a 11.
4.) v doterajšom bode 32 návrhu sa § 8c v doterajšom ods. 9 pred poslednú vetu vkladá
nová veta, ktorá znie: Žiadateľovi, ktorý je osobou so závažným zdravotným
postihnutím dolných končatín možno vydať najviac jednu osobitnú rezidentskú
parkovaciu kartu, podľa ods. 9. Zároveň v poslednej vete sa slová „odsek 8“ nahrádzajú
slovami „odseku 10“.
5.) v doterajšom bode 32 sa v § 8d ods. 1 za písm. a) vkladá nové písmeno b), ktoré
znie: Skutočnosť, že oprávnená osoba alebo žiadateľ je držiteľom platného vodičského
preukazu, predložením tohto vodičského preukazu. Za doterajšieho písm. f) sa vkladajú
písm. h) a i) ktoré znejú: písm. h) závažné zdravotné postihnutie dolných končatín,
najmä predložením potvrdenia príslušného odborného lekára, posudku vystaveného
posudkovým lekárom príslušného orgánu prípadne ďalších dokladov, z ktorých vyplýva
zdravotné postihnutie podľa § 1 ods. 2 písm. j); osoba zo závažným zdravotným
postihnutím dolných končatín musí tiež predložiť platný parkovací preukaz osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím. Písm. i) miesto výkonu práce v centrále mestskej zóne
alebo rezidentskej lokalite predložením pracovnej zmluvy alebo inej dohody o
pracovnom vzťahu, v ktorej bude vyznačené miesto výkonu práce, najmä pracovisko v
zóne plateného parkovania, alebo predložením výpisu zo živnostenského registra alebo
iného obdobného dokladu s vyznačením miesta podnikania v zóne plateného
parkovania. Doterajšie písm. g) sa slová „odsek 8“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
Zároveň doterajšie písm. b) až f) sa označujú ako písm. c) až g) a doterajšie písm. g) sa
označuje ako písm. j).
6.) v doterajšom bod 32 návrhu v poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťajú slová
„o sociálnom poistení“ a v poznámke pod čiarou odkazu 11b sa vypúšťajú slová „o
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov“.
Bod 7.) v doterajšom bode 40 v § 11a ods. 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: V
období od 1. januára 2017 do 31. júla 2017 sú od úhrady za dočasné parkovanie
vozidiel... (prepáčte, ja to musím prečítať, lebo ak to neprečítam, tak bude problém),
...na parkovacích miestach zaradených do tarifného pásma 3 a tarifného pásma 4,
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osobné motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, za predpokladu splnenia podmienky podľa § 9 ods. 3. Zároveň doterajšie
odseky 3 až 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Bod 8.) v doterajšom bode 42 návrhu v prílohe číslo 3 v časti C v tabuľke sa za riadok č.
5 vkladajú nové riadky číslo 6 a 7, ktoré znejú: V tabuľke: (6) rezidentská parkovacia
karta pre oprávnenú osobu podľa § 8c ods. 8 osobitná rezidentská parkovacia karta pre
žiadateľa podľa paragrafu 8c tam sú hodnoty 5 eur.
Ak dovolíte, v rámci tohto pozmeňovacieho návrhu by som ešte prečítal dva body. Je to
vlastne oprava zjavných nesprávností uvedených vo VZN 157. Hlavne ide o zmenu
odsekov a písmen. Čiže by som predniesol teraz túto časť pozmeňovacieho návrhu. A to
je bod 1.) V doterajšom bode 40 návrhu sa v § 11a ods. 2 v celkovom texte slová
„odsek 3 až 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 4“. A bod 2.) v doterajšom bode 42
v návrhu v prílohe číslo 3 v časti C v riadku číslo 3 tabuľky sa slová „odsek 6“
nahrádzajú slovami „odsek 7“. Ide o opravu naozaj preklepov a zjavných nesprávnosti.
Ďakujem pekne za trpezlivosť a tento môj pozmeňovací návrh bude predložený komisii.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne pán primátor. Ja len chcem,
aby sme sa vrátili k tomu, lebo zabudneme, že som dal otázku vlastne, že prečo nie je
možné u nás v týchto zónach 1 až 10, keď v Prahe sa to dá, parkovať v sobotu, nedeľu
zdarma? Čiže, keby mi to niekto mohol vysvetliť, prečo nie?
p. Raši, primátor mesta: Pán námestník, zareagovať, poprosím na pána poslanca Ihnáta.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Skúsim, aj keď my sme sa s pánom na túto
tému trošku bavili, tak neoficiálne. Ako vidíte, aj teraz budeme predkladať zmenu
všeobecne záväzného nariadenia, ktorá sa bude týkať mnohých oblastí, ktoré budeme...
ktoré budeme upravovať a verím tomu, že budeme ich vylepšovať. A verím tomu, že aj
občania, ktorých tu máme, tak to takto budú vnímať. Zóny ktoré máme, tých 10 zón,
každá jedna zóna sa posudzuje vyslovene individuálne. Lebo zóny, kde máme možno
väčšiu možnosť vyhovieť a robiť nejaké ústupky a máme zóny, ktoré naozaj už teraz
majú dosť veľký problém. My sa nebránime tomu, že keď sa naozaj táto situácia
vyjasní, tak budeme možnože ad-hoc v jednotlivých zónach upravovať aj takéto
požiadavky, ako znela z úst pána poslanca. Ale pokiaľ viem, chodí do Prahy, lebo tam
študuje dosť často a myslím, že pán poslanec aj vy ste mi vraveli, že nie je to všade
v Prahe. Je to v istých lokalitách. My sa tomu nebránime, ale naozaj, budeme to musieť
posúdiť tak, aby netrpel rezident v danej rezidentskej lokalite. Čiže keď to umožní táto
rezidentská lokalita, v budúcnosti, my sa tomu brániť nebudeme. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, my ideme opravovať
niečo, čo v tomto meste totálne zlyháva. Ideme opravovať nefungujúcu normu, ktorého
príkladom je aj kauza Gaj. Kauza, kde starosta a poslanec mesta jednoducho nemusí
platiť za parkovanie. Je to dôkaz toho, že ani dnes tie zóny v poriadku nie sú. Je to
dôkaz toho, že tu nič nefunguje. Je to dôkaz toho, že sme boli oklamaní, že sme boli
oblbnutí a jednoducho ľudia a obyvatelia tohto mesta sú rukojemníkmi nielen
spoločnosti EEI ale aj nás. Nás, ktorí o tom rozhodujú.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj s faktickou. Pardon, pán poslanec Polaček
neskončil. On urobil len dlhú pauzu, aby si vypočul potlesk. Takže má asi 50 sekúnd...
Pustite ho ďalej.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem, ďakujem pekne. Ja naozaj nemám chuť toto VZN
podporiť ani o ňom diskutovať. Už teraz po tom, čo nám pán námestník prečítal
siahodlhé informácie, je zrejmé, že ani tento návrh opäť nebol dostatočne dobre
pripravený. Je to dôkaz, že jednoducho sa nedá niečo, čo je zlé, sa jednoducho opraviť
nedá. A to znamená, že to tu nebude fungovať. Hľadal som spôsob, kolegovia, priatelia,
hľadal som spôsob, ako vyriešiť ten stav, keď proste nesúhlasím s niečím. A na druhej
strane, naozaj, niektoré zmeny tam sú. Ja si myslím, že centrálna mestská zóna by asi
fungovať mala, že sú tu proste niektoré veci, ktoré by sme nemali úplne nevidieť. Preto
som pripravil niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré prečítam. Pán primátor, verím, že
mi to dovolíte a verím, že mi dovolíte ku každému aj nejakú jednu vetu, že ma nebudete
rušiť. Pretože právo poslanca je navrhovať uznesenia. A teda som presvedčený, že mi
slovo neodoberiete. Môj prvý pozmeňovací návrh je o tom, že budeme riešiť samotnú
účinnosť celého všeobecne záväzného nariadenia, ktoré tu pred nás bol predložený. Tá
znamená v čl. 3 účinnosť, sa celé znenie vypúšťa a nahrádza týmto znením: bod 1.)
zmeny, ktoré prijmeme a doplnenia, nadobudnú účinnosť v centrálnej mestskej zóne 1.
januára 2017. To korešponduje s tým, čo je navrhnuté v tomto VZN. Bod 2.) v
rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 a v osobitných parkoviskách mimo centrálnu
mestskú zónu sa účinnosť pozastavuje. To znamená, že zónach 1 – 10, na týchto
parkoviskách, sa jednoducho od podpísania, od schválenia tohto uznesenia parkovné
vyberať nebude. Prečo? Pretože sa domnievam, že to uznesenie je vadné. A na druhej
strane to, že stále množstvo, množstvo podnetov na prokuratúre, ktoré hovoria o tom...,
ale pýtajú sa prokuratúry, či vôbec samotná zmluva, ani nie uznesenie, ale samotná
zmluva je v poriadku? A či EEI tu vôbec má v týchto zónach podnikať? Ďalší
pozmeňovací návrh hovorí o tom: v zmene číslo 4.1 v prílohe číslo 1 časť c), ktorá znie:
osobitné parkoviská (parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny a mimo rezidentských
lokalitách) sa bod číslo 3 parkovisko Merkúr, ulica Nemcovej, vypúšťa. To znamená,
mestská časť Sever povedala, že rezidentné parkovanie nechce. To znamená, nechceme
ho ani pred Merkúrom. Pozmeňovací návrh ďalší: v prílohe číslo 3 k všeobecne
záväznému nariadeniu, bod c) rezidentská parkovacia karta I. (rímska jednotka), ak
rezident nie je podnikateľom. Bod 2.) Prvá rezidentská parkovacia karta v rezidentskej
lokalite sa cena, základné sadzby na rok znižuje, podľa toho, čo chceli petičiari, na
5 eur. Ďalší pozmeňovací návrh v prílohe číslo 3, k všeobecne záväznému nariadeniu,
výška úhrady za dočasné parkovanie v bode a) parkovací lístok, v poznámke číslo 1 sa
celé znenie vypúšťa. To znenie znie: v prípade elektronického parkovacieho lístka
zakúpeného prostredníctvom SMS platby, základná a maximálna denná sadzba sa
zvyšuje o 20 percent. Čiže celé toto ustanovenie navrhujeme vypustiť. Ak dokážeme z
35 eur znižovať kartu bez toho, aby ste nám tu dávali nejaké analýzy, nie je logické, aby
sme si dávali príplatky na SMS parkovanie. A posledné je to samotné plné znenie
uznesenia. Teda, nie je to pozmeňovací návrh. Je to to o čom sme tu už mnohokrát
rozprávali. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení žiada
primátora mesta zabezpečiť, aby príjmy plynúce z parkovania boli výlučne využívané
na skvalitňovanie a rozširovanie statickej dopravy v meste Košice a medziblokových
komunikácií. To je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Predložte návrhy návrhovej komisii. Návrhová komisia, keď budete
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mať potrebu, tak to skonzultuje s právnym, či navzájom sa nevylučujú. Pán poslanec
Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť pánov,
dámy, všetkých občanov vzadu, ktorí sa chcú zabávať na mojej osobe, nech upustia od
toho. Kto sa vysmieva zo zdravotného hendikepu je u mňa jeden veľký slaboch.
Ďakujem. Som rád, že moja mediálna kampaň využívaná miestnymi novinami otvorila
vám konečne oči, aj iným. To, že pán poslanec Gibóda, ktorý po nociach chodí, snorí,
fotí a nahlasuje, že aké auto kde parkuje. Dámy a páni, chcem vám povedať, jednu
jedinú vec. V novinách nikdy nebolo odfotené moje auto. V novinách nikde nebolo
odfotené auto. A pán poslanec Polaček...
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, Marián. Ďakujem pekne. Pán poslanec, myslím si, že
žiaden inteligentný človek si zo žiadneho hendikepu nemôže robiť žiadne posmešky. A
myslím, že s tým súhlasia minimálne poslanci. Pani poslankyňa Jenčová.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Komisia regionálneho
rozvoja cestovného ruchu sa taktiež zaoberala prerokovaním tohto materiálu. Mali sme
pripomienky, čo sa týka riešenia vozičkárov a teda, že tých vyhradených parkovacích
miest pre vozičkárov na niektorých miestach nepostačujú. Keďže k tomuto už dal
pozmeňujúci návrh pán námestník a prerokoval ho so zástupcami vozíčkárov, takže k
tomuto nebudem ja dávať svoj návrh. A druhú otázku sme riešili, pripomienku Rady
seniorov, ktorí doteraz v rámci centrálnej mestskej zóny, keďže len tam bola úhrada za
parkovné, mali zľavnenú kartu, abonentskú, seniori nad 70 rokov, mali ju za 5 eur.
Samozrejme, že sa dožadujú týchto 5 eur. Avšak po konzultácii s právnym oddelením,
kedy vlastne rezidentská karta je 20 eurová, tak nie je voči rezidentom nejakým
spôsobom pomerné a primerané, aby nerezident mal za 5 eur. Takže po konzultácii s
právnym oddelením predkladám návrh, aby seniori bývajúci na území mesta Košice,
nad 70 rokov, ktorí sú vlastníci vodičského preukazu mali zľavnenú kartu, ktorá je v
cene 30 eur, čož je 10 % z ceny riadnej karty, ktorú si môže zakúpiť hocikto. Aby teda
mali zľavnené parkovanie v zónach, ktoré sú v 4. tarife. Pozmeňujúci návrh nebudem
celý čítať. Je to odkonzultované s právnym oddelením, aby to zapadlo do celkového
návrhu, ktorý teraz tuná prerokuvávame a aby sa navzájom a paragrafy a znenia
nevylučovali. Ďakujem za pozornosť.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím písomne ho predložiť návrhovej komisii. S
faktickou poznámkou alebo procedurálny návrh. Pán poslanec faktická, či
procedurálny?
p. Polaček, poslanec MZ: Je to procedurálny a chcel by som, aby vystúpil obyvateľ v tomto
bode.
p. Raši, primátor mesta: Obyvateľ? Kto?
p. Polaček, poslanec MZ: Rastislav Trnka.
p. Raši, primátor mesta: Myslíte poslanca miestneho zastupiteľstva Starého Mesta?
p. Polaček, poslanec MZ: Áno.
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p. Raši, primátor mesta: Zaradíme ho po vašom vystúpení, páni poslanci, alebo teraz ? Môže?
Môže. Nech sa páči, 3 minúty máte, pán poslanec Trnka. Ešte sekundu. Jano ty máš
procedurálny návrh? Faktickú? Dobre, nech sa páči ďalšie vystúpenie. Zapnite pána
poslanca Jakubova. Tiež má návrh procedurálny.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak isto oslovila ma pani obyvateľka zo Starého
Mesta, pani Valanská, občianka Košíc, chcela by požiadať o vystúpenie.
p. Raši, primátor mesta: Čiže po pánovi poslancovi Trnkovi pôjde obyvateľka Valanská.
Môžete zapnúť čas pre pána Trnku.
p. Trnka, obyvateľ mesta: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia
poslanci. V pôsobení EEI v našom meste vidím 3 základné okruhy problémov.
Bohužiaľ, aj po rokoch, aj po prípadných kozmetických úpravách, ktoré dneska tu sú
predložené a pravdepodobne budú schválené. Nebudem sa venovať teraz všetkým
okruhom týchto problémov. Prvý je nastavenie celého systému. Druhým sú tie finančné
toky, zahŕňa to aj transparentnosť výberu a atď. A tretí okruh sú legislatívne problémy.
Okrem toho, ktoré už tu boli spomenuté, je ich spústa. Kvôli jednému sa musel meniť aj
v Národnej rade zákon. Dodnes, samozrejme, bez ospravedlnenia občanom toho, lebo
na základe toho tohto legislatívneho prešľapu sa rok a pol vyberalo načierno parkovné v
našom meste. Bohužiaľ, nebolo to jediný legislatívny prešľap. Ďalším závažným,
ktorému sa chcem venovať, bolo prenajatie parkovísk a pozemkov EEI tak povediac od
buka do buka. Miestne zastupiteľstvo Košice - Staré Mesto upozorňovalo už v auguste
na to, že ste zmätočným uznesením prenajali aj majetok, ktorý nepatrí mestu Košice.
Nič sa neudialo odvtedy. Potom mali tlačovú besedu kolegovia Polaček, Rusnák,
Gibóda, Berberich a Žarnay, kde vysvetlili, prečo a na základe čoho nemôže mestské
zastupiteľstvo schváliť prenájom bližšie nešpecifikovaného majetku komukoľvek,
nielen EEI. Formulácia schváleného uznesenia citujem: „prenájom všetkých úsekov
miestnych komunikácií“ znamená, že ste prenajali aj súkromné komunikácie a aj
komunikácie iných subjektov, napríklad mestskej časti. Len pripomínam, že EEI nemá
odkiaľ vedieť, ktoré komunikácie sú, ktoré nie sú v majetku mesta, lebo sa nemusia
zapisovať do katastra. Dalo by sa tomu zabrániť, ak by magistrát odovzdal spolu s
týmito komunikáciami aj dokumentáciu dokazujúcu majetko-právny vzťah k týmto
stavbám. Obdobne je to s pozemkami. Mimochodom, to je vec, s ktorou by sa mala
zaoberať legislatívna komisia už dávno. Ale to je len taký môj názor. Čiže ak má EEI
vedieť, ktoré parkoviská vlastne má spoplatniť a ktoré nie, na základe formulácie,
všetky úseky miestnych komunikácií, keď nevedia ani osadiť správne značky? Tak,
myslím si, že to jasné. Po tom, čo sa udiali, teda čo sa zverejnili tieto veci alebo začali
sa medializovať, začalo to riešiť NKÚ. A opäť dostávam nejaké zvláštne odkazy. Takže,
pán primátor, ja si myslím, inak, že je to trošku trápne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem za váš príspevok. Nech sa páči, pani Valanská.
p. Valanská, obyvateľka mesta: Dobrý deň prajem. Tak ja iba krátko a stručne. Veľmi sa mi
páči prirovnanie Košíc k európskym metropolám ako je Amsterdam, ako je Brusel
a podobne. Až na to, že Košice v živote nebudú mať takú infraštruktúru a nebudú tak
vyzerať, ako sú tieto lokality, pretože nie je snaha zo strany mesta niečo také tuná
vytvoriť. Firma EEI nemá právo na naše pozemky, lebo tieto pozemky a infraštruktúra
mesta sa robila ešte v rokoch 70-tých, 60-tých a podobne. Čiže nemajú právo, čo ich
užívať. Nehovoriac, že v čase medzi 7:30 a 16:00 hodinou majú právo tam parkovať.
20

Čiže my si kúpime rezidentské karty, prídem o 12-tej z práce, ja už síce nechodím, ale
povedzme, prídem autom, nemôžem si zaparkovať, lebo miesta sú obsadené. A nech
krúžim a hľadám s ďalšie miesta. To znamená, že mesto dostane od nás peniaze, vlastne
firma EEI, potom ešte bude mať parkovné aj z iných subjektov, lebo budú parkovať na
našich miestach. Čiže sa budú krásne nabaľovať, ale peniaze, pôjde len určitá čiastka
pre občanov. Nesúhlasíme. Čiže, je potrebné žiadať zrušenie všeobecného záväzného
nariadenia v plnom rozsahu, vytvoriť nové tak, aby bolo v súlade s občanmi tohto
mesta, v ich prospech. A návrh je ešte ďalší taký, že môžete od nás žiadať určité
symbolické poplatky, spôsobom, ako platíme za odpad alebo dane. To znamená,
vymeriavacím dekrétom, priamo na účet mesta. Tieto peniaze, ktoré sa vyzbierajú budú
naspäť vrátené do infraštruktúry mesta. Vy kľudne môžete potom platiť ľudí, lebo
budete mať z čoho. V Bruseli napríklad občania Bruselu neplatia. Platia len tí, ktorí tam
prídu. Parkovné aj v Monaku je lacnejšie ako na Slovensku. A to sú iné príjmy. Náš
občan má 500 eur a z toho desatinu má zaplatiť za parkovné? Nemá 3.000 eur. Čiže
všetko na svete sa dá vyriešiť. Dá sa zrušiť zmluva. Moje heslo je: „vyriešite všetko“.
Jedinú vec, ktorú v živote nevyriešite je smrť. Tá je nemenná a definitívna. Čiže
vyzývam poslancov mesta, aby zrušili všeobecne záväzné nariadenie a vytvorili nové, v
súčinnosti s občanmi. Všetko.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. No,
v 1. rade dnes nás čaká závažné hlasovanie pri tomto VZN 157 a pri jej zmene. Mňa
vnútorne evokuje samozrejme to, že akým spôsobom vlastne napreduje aj firma EEI?
Lebo tá spravuje vlastne parkovanie v Košiciach. A či chcem, či nie, tak vlastne to
VZN, aj keď nie je tam spomenutá firma EEI, ale spájať ju s týmto VZN musím, lebo
na základe neho sa bude táto EEI alebo sa riadi EEI dnes, v súčasnosti. No mne ide o to
vlastne, že dodnes som nemal odpovedané ešte ani v interpeláciách, že koľko
parkovacích miest, z tých dvoch miliónov eur vlastne, ktorými sa zaviazala spoločnosť
EEI na niekoľkých stretnutiach, naozaj na niekoľkých stretnutiach, že preinvestuje. A
zrazu sa z médií, znovu z médií (ďakujem vám, médiá), zase sa dozvedám, že
eventuálne nejaké autá a pre mestskú firmu sa nakupujú, aby mohla kontrolovať vlastne
tých, ktorí neplatia za parkovanie. Ako, nebudem menovať tú firmu. Čiže dnes je to
v Korzári. To je naozaj by som povedal nonsens, aby som sa dozvedal tieto informácie
z tlače.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,
odhliadnuc od toho, čo povedala táto pani, pani z ľudu, Košičanka, myslím si, že ten jej
návrh je asi jediný dobrý a správny. Ale aj tak vás poprosím, keď pred rokom a pol sa
predkladal návrh VZN číslo 157, tak na otázku, aká je kalkulácia ceny, vtedy to bolo tak
ako je dnes platná rezidentská karta 35 eur, tak zástupca firmy EEI pán Tomanovič nás
svätosväte presviedčal, že cena je vykalkulovaná na cent presne, obsahuje primerané
náklady, primeraný zisk a nie je možné ju znížiť. Čiže mňa by zaujímalo, pán primátor,
ďakujem, že ma počúvate, ďakujem. A bol by som rád, keby mi bolo odpovedané, ako
sa vôbec došlo k sume 20 eur? Lebo pred rokom bol návrh na inú cenu ako 35. Ten
nebol akceptovaný. A prečo teraz zrazu je návrh 20 eur? Prečo nemôže byť 5 eur?
Poprosil by som, aby mi bolo odpovedané na moju otázku. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Petrvalský.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len toľko chcel
povedať, že táto zmena VZN rieši veľa vecí. Samozrejme, do ideálneho stavu je to
veľmi ďaleko. Ale mňa čo mrzí najviac, že neriešime hraničné ulice, kde je spoplatnená
zóna a kde nie je. Čo som na minulom zastupiteľstve hovoril príklad, bohužiaľ, vtedy
sme nič neurobili a týmto obyvateľom sme vôbec neuľavili. Ja len toľko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, viete, že hraničné ulice a celú časť chcelo riešiť
mestská časť Sever, ale bolo to tam zamietnuté. Práve tie najkritickejšie oblasti by tým
boli vyriešené, lebo sa to týkalo celej zóny. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Pán poslanec Halenár do rozpravy. Ďakujem.
p. Halenár, poslanec MZ: Ja mám pár praktických otázok k tomu návrhu VZN. Prvá znie: na
základe čoho predkladateľ navrhuje susedné zóny ako rovnocenné so zónou, v ktorej má
rezident trvalý pobyt? Je to tam dosť významné. Vzhľadom na to, že predtým nám bolo
tvrdené, že v podstate systém zonácie by mal zohľadňovať spôsob parkovania tak, ako
je v centrálnej mestskej zóne. To znamená, obyvateľ s trvalým pobytom na nejakej ulici
plus dve nejaké susedné, že tam môže zaparkovať. Tento systém sa preniesol aj do zón
1 až 10. Teraz sa navrhuje v zmene, aby ten, kto má trvalý pobyt v zóne 5 mohol
parkovať aj v 6 aj v 4. Takže prosím zodpovedať, túto otázku. Na základe čoho teraz
takáto úvaha, takéto rozširovanie? Ďakujem pánu predsedovi cirkevnej komisie, pánu
Rusnákovi, kde som prišiel s otázkou. Niekoľkokrát sme boli firmou EEI ubezpečovaní,
že cena 35 eur, je v podstate cenou, ktorú by akceptovala banka, ak by prišiel nejaký
podnikateľský subjekt s biznis plánom a predstavil im, že takto chceme riešiť systém
rezidenčného parkovania. A tie náklady a výnosy a primeraný zisk, nejaký, dáva cenu
35 eur pre rezidenčnú kartu. Momentálne máme návrh na 20 eur, pričom na komisii mi
bolo zodpovedané na otázku, či sa zmenila nejako zmluva EEI s mestom Košice, bolo
mi zodpovedané, že nie. Inými slovami, z poplatku 20 eur za rezidenčnú kartu dostane
rovnakým dielom, teda 50 % EEI a rovnakým dielom mesto. A teda z toho mi plynie, že
poskytovateľ služby, parkovania, dostane podstatne nižšiu čiastku, než pôvodne
deklaroval, akože bola ako jediná alebo správna alebo odsúhlasená nejakou bankou v
prípade, že by žiadal o úver. Čiže tieto dve otázky prosím zodpovedať.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som veľmi rád, že ste sa vrátil,
pán primátor, lebo už dvaja poslanci tu mali otázku na vás. Dúfam, že ma budete
počúvať. Pán primátor, už dvaja poslanci, mestskí, tu mali otázku priamo na vás. A ja ju
ešte zopakujem ešte raz. V roku 2015, keď sa pred rokom a pol schvaľovalo toto VZN,
sme spolu s kolegom Polačekom navrhli parkovaciu kartu, prvú parkovaciu kartu za 25
eur, nie za 35 eur. Vtedy ste vyhlásil, že nemôžeme, lebo proste nie sú na to
ekonomické analýzy a potom ďalej ste vyhlasoval, že vy z brucha nebudete proste
akože určovať ceny. Proste potrebujete mať niečím podporné. Preto mňa zaujíma: na
základe čoho dnes mesto pristupuje k zníženiu tejto ceny prvej parkovacej karty z 35 na
20 eur? A prečo to nemôže byť 5 eur? Ja chcem vidieť vašu finančnú analýzu, podľa
ktorej sa riadite. Lebo očividne ste manažér, ktorý sa zakladá na faktoch a nie na
pocitoch a nie je dotlačený ulicou k tomu, aby niečo konečne robil. K tomu ešte chcem
doplniť, kolegovia, tak ako tu predniesol kolega Polaček naše spoločné návrhy na
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uznesenia, pán primátor, chcem vás upozorniť prosím neprejudikujte, že sú vzájomne
v konflikte. Ono, čiastočne sú v konflikte, ale ako vieme, pán primátor, nie všetky
musia prejsť. A to, že jedno prejde, potom zároveň vylučuje to druhé. Na to myslí
rokovací poriadok. Takže neviem, že aký máte s týmto problém. A na záver môjho
vystúpenia by som chcel ešte zareagovať na obyvateľov a na pani viceprimátorku. Mňa
veľmi mrzí, v akom duchu tu rokujeme, a mňa veľmi mrzí, že tu máme tieto vybičované
emócie. Ale bohužiaľ, nemôžu za nich ani aktivisti, ani my poslanci, ani títo obyvatelia,
čo tu sedia, ale tí ľudia, ktorí sedia za tým predsedníckym stolom. Bohužiaľ pani
viceprimátorka, môžete si za to vy sama. Pretože ak by ste sa slušne ospravedlnila za to,
čo ste povedala na poslednom zastupiteľstve, k tejto situáciám by nedochádzalo. Ale,
ako vidíme, nemáte s tým žiaden vôbec problém, aby vás takto obyvatelia oslovovali,
ako ich vy sama oslovujete.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: Ja si stále kladiem otázku, kvôli čomu vlastne sa zaviedlo to platenie
parkovania? Kvôli tomu, aby zarábalo mesto, alebo súkromná firma, alebo preto, aby
rezidenti mali kde parkovať? Ja si myslím, že kvôli tomu druhému. Aby sme mali kde
parkovať. A keďže mesto má slúžiť ľuďom, tak tie finančné prostriedky, ktoré získa by
mali ísť späť do rozvoja infraštruktúry. Hovorím to aj preto, pretože Staromešťania už
dlhé roky platia za parkovné a z tých financií nikdy naša mestská časť nedostala nejak
naviac, nejak navyše. Podľa mňa by sa peniaze mali vracať alebo prerozdeľovať tam,
kde sa vyberú, keď nie celá čiastka, tak minimálne 50 alebo 60 % a my by sme ich
vedeli ako použiť, a využiť trebárs na čistotu okolo kontajnerov, zaplatili by sme, ja
neviem, viac mestských policajtov, aby v centre bol kľud, atď. Čiže ten návrh by mal
byť aj taký, naozaj, aby to vyberalo mesto alebo mestské časti a vrátiť tie peniaze, aby
tí, ktorí platia, mali viac komfortu.
p. Raši, primátor mesta: Pán starosta, ale máme schválené v uznesení, septembrovom, že
finančné prostriedky pôjdu do zón z ktorých sa vyberajú. Čiže to je stále platné. Hej.
Toto máme schválené na septembrovom zastupiteľstve a platí to naďalej. Dobre. Čiže,
nech sa páči, s faktickou pán poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Grega sa pýta, že vlastne pre
koho je nastavený ten systém rezidenčného parkovania. A že vlastne tým, že mesto to
odovzdáva do rúk privátnej firmy, či sa nezbavuje nejakých ziskov. Ale ja by som
povedal, že základným cieľom, ktorý tu nie je veľmi často zdôrazňovaný je zavedenia
systému rezidenčného parkovania, by mal byť odstrániť stav, súčasný stav, kedy
niekoľko tisíc áut v tomto meste parkuje v rozpore s cestným zákonom. Parkuje v strede
cesty 2. triedy, parkuje na prechodoch, parkuje na chodníkoch tak, že prejde niekoľko
desiatok alebo stoviek metrov po chodníku, aby sa dostal až k svojmu bytu. Toto je
jeden zo základných cieľov. Nie zisky. Pretože všetci by sme chceli žiť vo Švajčiarsku
alebo v nejakej vyspelej krajine, len žiaľ, v tejto krajine žije veľmi málo Švajčiarov.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, máme tu návrhy uznesení, ktoré
riešia ukončenie parkovania v 10 zónach, atď., atď. Ale každé hovorí jedno, centrálna
mestská zóna nech ostane. Pýtam sa takto: Podľa starého platného VZN z centrálnej
mestskej zóne obyvatelia preto, že tam bývajú, veľakrát to nie sú obyvatelia, ktorí tam
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bývajú krátko, ale pôvodní obyvatelia Košíc, mali platiť 100 eur. Toto nikto nerieši.
Každý hovorí, nech to tak ostane. Myslíte si, že títo obyvatelia budú šťastní, ak miesto
35 eur budú platiť 100 eur tak, ako platili predtým? Čo v minulosti nikomu nevadilo.
Čiže vážení, je sa treba pozrieť aj na to. Po druhé. Viete, milí obyvatelia Košíc, ja
beriem všetko, beriem kritiku, beriem vaše možno hlasnejšie vystúpenia. Videli ste
dobre, že nemal som problém osvojiť si žiadosť občianky, ktorá vystúpila v podstate
proti tomu, čo sme schválili. Čiže, my počúvame. Hovoríte, že nepočúvame. Počúvame.
Ako sa rozhodne... (moment, moment), vážení, ako sa rozhodneme, to ešte neviete. A
nakoniec je to na našom svedomí. A chcem vám povedať ešte jednu vec. Veľmi ma
mrzí, že najmä, keď tu vystupujú dámy, či už to bola pani poslankyňa Grülingová alebo
iné, počujem tu tykanie, invektívy. Chcem sa opýtať tých pánov, ktorí takto sa ozývajú,
ako by sa vám páčilo, keby som sa stretol s vašou mamkou alebo manželkou a takto
agresívne reagoval tykaním a sproste. Ja to neviem. Ja som slušne vychovaný, ale vy
mnohí to viete. No vidíte, opäť bučíte, opäť bučíte. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Grega s faktickou, potom pán poslanec Polaček
s faktickou.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len chcel na pána poslanca
zareagovať. To sa dá predsa jednoducho vyriešiť tak, ako to bolo asi pred, ja neviem,
šiestimi, siedmimi alebo ôsmimi rokmi, že Staromešťania platili okolo 500 korún vtedy,
čiže necelých 20 eur, ale za to, ako bonus, mohli parkovať všade, v celom meste. Takže
pri dobrej vôli sa to dá.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Jakubov, prosím vás, nevytýkajte
opozičným poslancom, keď sú trošku... možno majú zvýšený hlas. Vaši poslanci, vaši
priatelia, vaši ľudia na predsedníckom stole urážajú ľudí. Nemáte morálne právo
poučovať opozíciu v tomto pléne. Nemáte právo posudzovať moje výroky, pretože vaši
ľudia sú hrubo, hrubo pod čiarou.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Pán poslanec Jakubov, nepočúvate. Neviem to ako ináč nazvať, lebo
iba demagogicky môžete tvrdiť, že žiadame, aby Staromešťania opäť platili 100 eur. V
návrhu, ktorý predložil pán Polaček so mnou sa uvádza, že mienime upraviť tento návrh
VZN a pozastaviť parkoviská v zónach ...platené parkovanie v zónach 1 až 10. To
znamená centrálna mestská zóna by sa naďalej riadila týmto upraveným VZN
a parkovacia karta pre Staromešťanov by bola za 35 eur. To znamená, neviem odkiaľ ste
nabrali 100 eur, ale očividne nepočúvate. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči. Pardón, s faktickou pán poslanec
Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Gibóda, pýtam sa prečo by mali
platiť 35 eur, keď im navrhujeme dnes 20 eur? Veľmi dobre počúvam. A pán poslanec
Polaček, viete, kto kde je na akej úrovni, ja vás považujem a fakt, a to hovorím úprimne
za mega populistu. Lebo od začiatku, čo ste tu sledujete len vlastné záujmy. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som chcel podporiť návrh pani poslankyne
Jenčovej, ktorá tuná otvorila jednu dôležitú tému. Uznesenie nebolo dočítané, preto
laicky by som povedal máme problém na Šoltésovej ulici, kde je celo-vnútroblokový
dvor pre invalidov. Na 90 %. A títo ľudia, ktorý si zatiaľ platili jednu svoju značku za
50 eura? Podľa nového by mali platiť 300 eur, a tuná je návrh, aby platili 10 %. Čiže 30
eur je 10 % pre tarifu číslo 4, pásmo 4. Čiže naozaj, títo ľudia, tento dvor nie je
v schéme parkovania EEI, ale je tam parkovanie podľa osobitnej vlastnej značky. A tá
by mali byť za 30 eura podľa nového návrhu. Preto tento návrh prosím o podporu.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Len zareagujem v krátkosti na pána
poslanca Jakubova. Ja som si to VZN, ten návrh, prečítal naozaj dôsledne. A ja neviem
o tom, že by v centrálnej mestskej zóne sme navrhovali 20 eur. V centrálnej mestskej
zóne ostáva parkovacie karty na výške 35. Tam sa nič nemení. Čiže ja som si to
naštudoval, a tuná stále vzniká nejaká dezinformácia. Ďalej by som sa vyjadril k
obyvateľom, ktorí vystúpili v tomto bode, vystúpil pán Trnka a obyvateľka, asi niekde,
to je jedno. Obaja poukázali na dve veci. Po prvé, rozprávali o tom, že - a kolegovia naozaj počúvajte prosím - dnes prebieha kontrola s NKÚ, ohľadom parkovania. Na
prokuratúre je niekoľko - nie jedno!, niekoľko podnetov, ktoré idú riešiť, či vôbec sme
spoločnosti právom prenajali niečo. Obyvatelia žiadajú, aby sme zastavili túto
neprávosť. Preto sme s poslancom Gibódom navrhli kompromisné riešenie a to je
zmena účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, s tým, že: po 1. centrálna mestská
zóna pôjde i naďalej tak, ako sme ju navrhovali. A po druhé. - je to naozaj kompromis,
kedy pozastavíme výber parkovného v zónach 1 až 10 do obdobia, kedy sa všetky veci
nedajú do súladu. Kedy budú známe výsledky z NKÚ, kedy bude známe, ako nám
odpovie prokuratúra. A ja si dovoľujem odcitovať z prokuratúry vlastne ten zásadný
podnet. Ten zásadný podnet, ktorý hovorí o tom, aký je tu problém: Pojem parkovacie
miesto, ktoré sme prenajali, nie je vecou ani hnuteľnou ani nehnuteľnou a teda nie je ani
spôsobilým predmetom nájmu. Nakoľko v uznesení nie je špecifikované o ktoré
nehnuteľnosti sa jedná, je v tejto časti pre neurčitosť naše uznesenie, kolegovia,
neplatné a nespôsobilé na to, aby bolo právnym podkladom pre uzatváranie
akýchkoľvek ďalších zmlúv medzi mestom Košice a ďalšími subjektami. Ďalší rozpor,
na ktorý by som vás chcel upozorniť, je rozpor, pardon, kde vlastne v preskúmanom
uznesení, ktoré sme prijali a ktorým sme prenajali spoločnosti EEI parkovacie miesta,
chýba špecifikácia predmetu prenájmu nehnuteľností. Čo spôsobuje jeho neurčitosť a
tým aj jeho absolútnu neplatnosť. Z uznesenia, ktoré sme prijali, nie je možné zistiť o
prenájom akých nehnuteľností ide, nakoľko špecifikácia nehnuteľností, podľa
katastrálneho územia, listov vlastníctva, parcelných čísel, kultúr a výmery nie je v nich
uvedené ani sa neodvoláva na relevantnú prílohu.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa celému plénu aj občanom, aj
vám, pán poslanec Polaček za to, že som podal dezinformáciu. Áno, je to navrhnuté tak,
CMZ-tka 35 a zvyšok 20. Nemám problém si priznať chybu. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nebude mi vadiť, keď nebudete počúvať, takže
v pohode. Pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, už tu padla tá otázka 3-krát a ja ju
znova zopakujem. Ako je možné, že nám určitá suma bola úplne stropom minulý rok a
teraz zrazu ju vieme upravovať, ísť vyššie nižšie, prosto vieme sa s ňou hrať? Keď som
minulý rok navrhol zrušiť všetky zmluvy, tak ste sa mi viac-menej vysmiali, že je to
nebezpečné, atď. A myslím, že šesť kolegov ma podporilo. Keď som potom videl, že
väčšina kolegov poslancov samozrejme je za systém, ktorý ste tu doniesli, tak som
zistil, že tu ostáva iba tá vec a to naozaj pozrieť na možnosti, ktoré sú a pomôcť
Košičanom. Keďže už s vami reč nie je. Všetky veci okrem tej jednej, na ktorú sa pýtam
na tú cenu karty som doniesol do týchto zmien a pre blaho Košičanov ja, samozrejme,
ste tam podpísaný vy ale už za tú krádež ja nebudem to riešiť. A poslednú vec čo chcem
povedať a poprosiť, kolegovia môžeme kričať, môžeme byť hlučnejší alebo tichší, ale
jednu vec vás poprosím naozaj mám zimomriavky z toho ako z mnou sedia usmievajúci
sa, možno nevedomí ale nahnedlí. A ja vás prosím kričme, ale nikdy nie osobné
invektívy a osobné vyskakovanie. Fakt si myslím, že aj ja keď vykričím dieťa, tak
možno zvýšim zvuk alebo hlasitosť, ale nikdy mu osobne nepoviem, že je... ja neviem,
nebudem radšej ani spomínať tie slovíčka, ktorými sa tu častujete. Takže, myslím že ste
včera pozerali na STVčke ako sme sa hanbili aj za ľavú aj za pravú stranu, tak sa prosím
správajme tu nechcem povedať, že pred Vianocami, ale normálne. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Sitkár s faktickou, po ňom pán poslanec Polaček.
p. Sitkár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Aj ja budem
reagovať na pána poslanca Špaka. Veľmi rád som si prečítal, že 90 % návrhov a teda
pripravovaných zmien obsiahnutých vo VZN som navrhol ja. V druhom médiu bolo
„mám za sebou ako 1. aj jediný poslanec z rokovania s firmou, ktorá nám sem, ktorú
nám sem priniesli poslanci“. No bohužiaľ, nie je to tak. My sme asi 14 - 15 ľudí, už 3-4
mesiace predtým sedeli niekoľkokrát, neviem 3, 4 krát, bolo zvolané stretnutie aj .... aj s
rôznymi nielen ľavicový a tak isto sme sa podieľali na tom a v podstate asi bolo 5 6
poslancov, Ilaščíková, Petrvalský, Jenčová, Gaj, ja predložili sme tak isto tieto zmeny
ešte asi snáď pred vašimi. Ja len na to, aby to nebolo, čo len vy ste to predkladal.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Faktické ešte na pána poslanca Špaka, pán poslanec Polaček, Gibóda
a Grega.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Asi sa schyľuje k hlasovaniu
tak ako vlastne pán poslanec Špak zopakoval otázku, ja stále nemám v schránke ten list,
stále o tom liste ja točím dokola ... kde ste mali pán primátor upozorniť prostredníctvom
výzvy spoločnosť EEI na jej nedostatky na nedodržiavanie nájomnej zmluvy, pretože to
je podstatné kolegovia my sme prijali uznesenie, kde sme povedali, aby pán primátor
tejto firme vykričal no no no, ty nie si v poriadku tá firma my sme sami povedali že, že
nie sme spokojní, ale my teraz ideme hlasovať! Kolegovia zvážte ako budeme hlasovať,
minimálne zvážte to pozastavenia v zónach 1 až 10. My sme sami prijali uznesenie,
ktorým sme povedali, že spoločnosť EEI nie je férová, nie je v poriadku a vyzvali sme
primátora, aby s ňou komunikoval. My sme sami priznali, že to nie je v poriadku.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
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p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len chcel zareagovať na pána
poslanca Špaka, aj ostatných poslancov. Mňa udivuje koľkí poslanci sa dokázali
stretnúť so spoločnosťou EEI a som zvedavý čo všetko ešte preberali okrem napr.
poslaneckých kariet, ktoré mali zadarmo od tejto firmy mimo akýchkoľvek právnych
nejakých usmernení ale hlavne chcem reagovať na pána poslanca Špaka, že áno
predložil možno nejaké návrhy, ale aj my sme už pred rokom a pol predkladali návrhy,
čo sa taká týkali seniorov, čo sa týkali zdravotne postihnutých, čo sa týkali ceny karty
ako vidím pán primátor opäť nemá v úmysle odpovedať na otázku už toho času asi
piatich mestských poslancov, ktorí ju položili teda na základe čoho sme vypočítali tú
sumu dneska 20 predtým nešlo 25 teraz nejde 5 na základe čoho, akej ekonomickej
analýzy sa riadite pán primátor a verím, že to nepoviete potom, čo uzavriete diskusiu.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Ja len takú malú poznámku, že je také zaujímavé počúvať ako každý
niečo vybavil a zariadil a presadil, viete my sme sluhovia a nie zle platení sluhovia
občanov, takže je to naša povinnosť. A myslím si, že by sme mali viac chodiť medzi
ľudí, viac načúvať a to čo počujeme by sme mali ešte pred rokovať pred tým, kým niečo
prijmeme.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Nechcela som sa dnes
ozývať, lebo moja poznámka na ostatnom zastupiteľstve ma stála čelné sklo, takže...
napriek tomu napriek tomu mi nedá možno zareagovať na otázky, ktoré tu odzneli.
Neviem či nerozmýšľali kolegovia o tom, že je možné, že rezidentskú kartu bolo
možné znížiť aj kvôli tomu, že sa menia rezidenti, že tak ako predtým sa neuvažovalo o
tom, že by mohli dostať aj podnájomníci, že vďaka tomu tých rezidentských kariet bude
oveľa viacej a je možné, že preto sa môže znížiť cena z 35 na 20 eur. A moja ďalšia
poznámka ja som hlasovala za to, aby sa prehodili body o petícií teda o návrhu pána
Žarnaya s týmto bodom, pretože pretože si myslím, že mnohé by sa vysvetlilo a určite
by sa vysvetlilo aj to, že tam mali naozaj občania možnosť konkrétne sa ozvať a dať
nejaké konkrétne návrhy. Ja naozaj som bola veľmi zvedavá ako to celé dopadne a
približne z tých 80 ľudí, ktorí zareagovali na výzvu pána Žarnaya, aby sa mu ozvali s
návrhmi tak väčšina z tých návrhou bola za rezidentské parkovanie. A toto sú konkrétni
ľudia, ktorí sa konkrétne ozvali a dali konkrétne požiadavky. Takže ja si vážim to, že
títo ľudia povedali konkrétne svoj názor, že to neboli len anonymné podpisy pod
petíciou, ale tí ktorý sa mohli vyjadriť sa proste vyjadrili sa tak, tí občania sa vyjadrili,
vyjadrili tak, že chcú rezidentské parkovanie . Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda s faktickou.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani poslankyňa, pani poslankyňa, ja nemám
vešteckú guľu a možno nemám také informácie ako vy. To znamená, bohužiaľ v
dôvodovej správe nie je uvedené ani slovo k tomu na základe čoho znižujeme to z 35 na
20 eur. Čiže ako to že vy predpokladáte, že je to na základe rozšírenia množstva ľudí,
ktorí si môžu kúpiť kartu, je síce pekný predpoklad ale chcel by som počuť od
predkladateľov návrhu, že na základe čoho to bolo chcel by som vidieť tú analýzu a za
27

druhé. pani poslankyňa ste nezávislá poslankyňa aj vy si zbierate podpisy, aby ste
mohla kandidovať vo voľbách aj tie považujete za anonymné a menej cennejšie ako
názory k VZN to považujete fakt ľudí, ktorí sa podpisujú pod petície za menej
cennejších?
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. a
nesúhlasil kompletne s pánom poslancom Gibódom, tak
potom médiám a média budú informovať ako pán
k hlasovaniu. Nech sa páči. Nech sa páči, najprv ideme
ideme doplňujúce návrhy a potom pôvodné uznesenie.

é, aby som teda nepovedal a
ja tie odpovede všetky dám
Ihnát povedal. Pristúpime
pozmeňujúce návrh. Najprv

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhová komisia obdržala 8
pozmeňujúcich návrhov. Prvý pozmeňujúci návrh predložený pánom námestníkom
Petruškom, týkajúci sa oblasti riešenia parkovanie osôb s ŤZP: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach schvaľuje pozmeňujúci návrh v oblasti riešenia parkovania osôb s ŤZP
podľa predloženého návrhu, ktorý bol prečítaný pánom námestníkom pod bodmi 1 až
8.“
p. Raši, primátor mesta: Čiže budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu, ktorý rieši ťažko
zdravotne postihnutých, ktorý predniesol pán námestník Petruško. Prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 15 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Tento návrh sme schválili, prosím ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh predložený
pánom námestníkom Petruškom, v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje: po 1.) v doterajšom bode 40 návrhu sa v § 11 a ods. 11 a ods. 2 sa v celom
texte slová ods. 3 až 5 nahrádzajú slovami ods. 3 a 4. Po 2.) v doterajšom bude 42
návrhu v prílohe číslo 3 v časti c) v riadku číslo 3 tabuľky sa slová ods. 6 nahrádzajú
slovami ods. 7.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čiže to sú tie formálno-legislatívne nápravy. Prosím
hlasujte. Pán poslanec Petruško, druhý návrh.
Hlasovanie č. 16 -

za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prejdeme k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh predložený
pánom poslancom Polačekom v znení MZ: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje v článku 1.3 účinnosť sa celé znenie vypúšťa a nahrádza týmto znením: bod
1, po 1.) tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v centrálnej mestskej zóne 1.
januára 2017. Bod 2 ods. 2 v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 a v osobitných
parkoviskách mimo centrálnu mestskú zónu sa účinnosť pozastavuje.“
p. Raši, primátor mesta: Návrh pána poslanca Polačeka, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 17 -

za: 8, proti: 7, zdržali sa: 24
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p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh od pána
poslanca Polačeka v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje: zmeniť číslo
41 v prílohe číslo 1 časť c), ktorá znie: písm. c) osobitné parkoviská, parkoviská mimo
centrálnej mestskej zóny a mimo rezidentských lokalít sa bod číslo 3 parkovisko
Merkúr, ulica Nemcovej vypúšťa.“
p. Raši, primátor mesta: Hlasujte o ďalšom návrhu pána Polačeka.
Hlasovanie č. 18 -

za: 12, proti: 6, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý
predložil pán poslanec Polaček: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
ustanovení schvaľuje v prílohe číslo 3 k všeobecne záväznému nariadeniu bod c)
rezidentská parkovacia karta, po 1.) ak rezident nie je podnikateľom, bod 2.) prvá
rezidentská parkovacia karta v rezidentskej lokalite, sa cena základnej sadzby na rok
znižuje na 5 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Hlasujte prosím. Ďakujem.
Hlasovanie č. 19 -

za: 10, proti: 6, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh predložený
pánom poslancom Polačekom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje v prílohe
číslo 3 k všeobecne záväznému nariadeniu, Výška úhrady za dočasné parkovanie v bode
a) parkovací lístok v poznámke číslo 1 sa celé znenie v prípade elektronického
parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom SMS platby základná maximálna,
denná sadzba zvyšuje o 20 % sa vypúšťa.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 20 -

za: 13, proti: 5, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh od pána
poslanca Polačeka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta
zabezpečiť, aby príjmy plynúce z parkovania boli výlučne využívané na skvalitňovanie
a rozširovanie statickej dopravy v meste Košice a medziblokových komunikácií.
Termín: od 1. 1. 2017.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. To už máme schválené. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 21 -

za: 21, proti: 0, zdržali sa: 16
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p. Raši, primátor mesta: Ideme ďalej. Ďakujem.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný pozmeňujúci návrh
predložený pani poslankyňou Jenčovou v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach,
schvaľuje po 1.) zmeny v doterajšom bode 32 návrhu, sa v § 8 a) a sa za odsek 3 vkladá
nový odsek 4, ktorý znie: žiadateľ má nárok na zakúpenie jednej abonentnej parkovacej
karty vydanej pre tarifné pásmo 4 ods. 2 písm. d) v nižšej cene uvedenej v prílohe číslo
3 v prípade splnenia nasledovných podmienok: po a) žiadateľ má trvalý pobyt v meste
Košice, za b) žiadateľ dosiahol vek 70 rokov, po c) žiadateľ užíva motorové vozidlo na
ktoré sa má vzťahovať abonentná parkovacia karta na súkromné účely, na d) žiadateľ je
držiteľom platného vodičského preukazu. Zároveň doterajší ods. 4 sa označuje ako
ods. 5. Po 2.) v doterajšom bode 32 návrhu, sa v § 8 a v doterajšom ods. 4 vkladá na
koniec nová veta, ktorá znie abonentná parkovacia karta podľa ods. 4 sa vydáva s dobou
platnosti len na 1 rok, po tretie v doterajšom bode 32 návrhu sa v § 8 d) z nadpisu
vypúšťa slovo rezidentské a v ods. 4 sa vypúšťa slovo rezidentskú. Po 4. v doterajšom
bode 42 návrhu v prílohe číslo 3 v časti b) sa tabuľka dopĺňa riadkom číslo 5, ktorý znie
5 pre tarifné pásmo 4 pre žiadateľa podľa § 8 a ods. 4 suma 30 eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. hlasujeme o návrhu, ktorý dala pani poslankyňa Jenčová
k seniorom, nech sa páči.
Hlasovanie č. 22 -

za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po A) vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry
Košice číslo KD 138/16 8800-7 zo dňa 10. 10. 2016 a po B) schvaľuje zmenu
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 157 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice podľa predloženého návrhu
so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujeme o VZN a o protestu prokurátora, prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 23 -

za: 30, proti: 4, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili aj s pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi tak, ako boli schválené.
--Bod č. 3
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 3. Je to Návrh
na zmenu VZN mesta Košice 157 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta,
ktorý predložil pán poslanec Žarnay. Nech sa páči pán poslanec, uveďte materiál.
p. Žarnay, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ako som už predtým viackrát hovoril
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podstatou predloženého návrhu je zrušenie rezidentských lokalít 1 až 10, nakoľko
zavedenie týchto zmien vyvolalo vlnu negatívnych reakcií občanov mesta Košice a to
nielen z dotknutých lokalít. Uvedomujeme si uvedomujem si, že tak ako občania mesta
si myslia tak isto aj ja si myslím, že je potrebné regulovať systém parkovania v
Košiciach situácia sa stávala posledných rokoch neúnosnou, ale nie za takýchto
podmienok, aké pôvodný návrh VZN navrhoval. Nikdy mi nešlo o zrušenie tohto VZN
návrat do stavu spred 1. 7. 2016, ale o prehodnotenie systému parkovania v Košiciach a
zrušenie zón 1 až 10.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Len schválením predchádzajúcich
zmien všeobecne záväzného nariadenia sme vlastne potvrdili právny stav a vylepšili ho
a tým pádom o vašom VZN by sme hlasovať nemali, ale samozrejme dal som vám
slovo, pán poslanec Sitkár nech sa páči.
p. Sitkár, poslanec MZ: Ďakujem. Keďže presne to, čo ste zopakoval tak vlastne poviem asi aj
ja, že sme sa v 2 bode o tom bavili a rozobrali to dosť precízne. Dávam procedurálny
návrh na ukončenie tejto rozpravy.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujme. Hlasujme o procedurálnom návrhu na
ukončenie rozpravy, lebo body sú v kolízií tým, že sme schválili bod 2, nemôže byť
schválený bod 3, tak ako je podaný.
Hlasovanie č. 24 -

za: 25, proti: 7, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh sme schválili, čiže sú dvaja prihlásení do
rozpravy a po ich vystúpení ukončujeme rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Sitkár, pán primátor, vážení
kolegovia, ako, veľmi sa, mýlite v tom, že nie je sa tu, o čom rozprávať v tomto bode.
V roku 2015 sme schvaľovali harmonogram pre spoločnosť EEI na výstavbu tohto
systému. Spoločnosť EEI požiadala o posunutie termínu tak, aby spustila celú zónu k
1. 7. ako celok ako informoval nás pán Tomanovič, je to z dôvodu aby nemontovali
citlivé technológie v zimných mesiacoch. Ja sa vás teda pýtam, ak podľa vašej logiky
sme to teda neschválili alebo schválili, ak podľa vašej logiky to začalo platiť až 1. 7.
2016, keď sme určite podľa vás schválili až vtedy tie pozemky, lebo vy ste zanedbali
svoje povinnosti pán primátor nie my poslanci, ale vy ste zanedbali povinnosť predložiť
zastupiteľstvu zmluvu na prenájom týchto pozemkov. A kvôli tomu tu teraz sedíme a
kvôli tomu spoločnosť EEI si nerobí, čo má a všetci by sme chceli vidieť, čo ste im
napísali, či ste si nasypal popol na hlavu a povedal, je mi ľúto, že na vás Košičania
nadávajú ale je to moja chyba. A ja sa vás teda chcem opýtať tak 1. 7. začal plynúť tento
harmonogram činností a dnes sme v nejakom 50. týždni tohto roku, to znamená podľa
harmonogramu 20. týždeň ja sa teda chcem spýtať, kde sú tie kamery, kde sú
namontované tie kamery, ktorých malo byť skoro 100. Kamery na rozpoznávanie
značiek v centrálnej mestskej zóne, kamery CCTV. To sú tie kamery na ktoré sa
odvoláva aj pán Petruško, že spoločnosť EEI prispeje k bezpečnejšiemu mestu, kde sú
tie kamery. Vy na to proste kašlete, neodpoviete poslancom, kašlete na občanov,
novinárov zavádzate a proste máte to úplne v trúbke. A to, že či spoločnosť niečo splní
alebo nie, to je ako... Na záver pán primátor, po septembrovom zastupiteľstve som
zverenil určité fakty ako predstaviteľ spoločnosti EEI ovplyvňoval volebnú súťaž v roku
2010. Pán primátor, vy, dnes ste veľkým obhajcom spoločnosť EEI a preto sa vás
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opätovne pýtam, čo z toho máte primátor? Kto vám platil vašu kampaň, čo z toho máte?
Neúprimne ste mi odpovedal, že vám ju platila strana Smer, bolo to neúprimné
a zavádzajúce. Zavádzate nás a my nevieme kto vás platí.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ako
veľmi krátko, v odpovediach na interpelácie som dával ja interpeláciu, že tie dva
milióny eur vlastne, ktoré mala preinvestovať spoločnosť EEI. Koľko parkovacích miest
sa do minulého zastupiteľstva fakt vytvorilo? Čiže od podložia vlastne, hlina, podložie,
asfalt, vymaľovanie, nové parkovacie miesta. No mám tú odpoveď, že na druhú časť
otázky sme požiadali spoločnosť EEI o odpoveď, no ako ja mám byť pripravený na toto
mestské zastupiteľstvo, keď ja túto odpoveď absolútne nemám a s tým sa počíta vlastne,
že ten poslanec bude tu sedkať, pozerať sa a mu to je absolútne jedno. Mne to jedno nie
je. A jedno mi nie je ani to, čo som povedal, čiže nemám informáciu a bude ma
zaujímať informácia koľko parkovacích miest bolo do dnes vytvorených,
novovytvorených parkovacích miest a tiež tak isto ma z iritovala informácia, že tu je
mestská firma, ktorá má autá údajne od EEI. Mňa by zaujímalo, že tie dva milióny eur
vlastne akým spôsobom boli preinvestované.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dnes sme odmietli petíciu, dnes sme odmietli
názor obyvateľov. My sme petíciu zobrali na vedomie to bol bod číslo 1. Vykašľali sme
sa na hlas obyvateľov. V druhom bode sme prijali všeobecne záväzné nariadenie
a naveky sme zabetónovali spoločnosť EEI v Košiciach to bolo 2. Hlasovanie. Do
tretice, kolegovia poslanci, ste nám zalepili ústa tým, že ste nám v tomto bode zobrali
právo diskutovať. V tomto bode ma poprosil ešte pán Burdiga, aby mohol vystúpiť na
záver zrekapitulovať, lebo to bol jediný človek, ktorý nám dodal energiu, dodal nám síl
nato, aby sme vládali bojovať bojovať s vami, ktorý ste urobili všetko pre to, aby ste nás
ponižovali, urážali a klamali nás. Ak by toto plénum malo ešte síl, bol by som veľmi rád
keby sme umožnili pánovi Burdigovi vystúpiť. A na záver mi dovoľte prečítať návrh na
uznesenie v tomto bode: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných
ustanovení žiada primátora mesta Košice zúžiť, spoplatnené územie rezidentného
parkovania v meste Košice o rezidentné lokality číslo 1 až 10 v zmysle dodatku číslo 2
nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou EEI s.r.o. so sídlom Laurinská 18 Bratislava a
mestom Košice.“ Prekladateľ pán poslanec Giboda a ja. Ďakujem.
p. Raši, priámtor mesta, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát, ale on vtedy, keď
som ti dal možnosť vystúpiť do faktickej, tak som urobil chybu, pretože § 26 hovorí, že
poslanec môže v rozprave s faktickou poznámkou žiadať informácie a vysvetlenia
najviac 2-krát v tej istej veci len do doby, kedy je schválený procedurálny návrh o
ukončení prihlasovania do rozpravy, takže slovo pán Ihnát nemôže mať. Návrhová
komisia nech sa páči máte slovo.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden
pozmeňujúci návrh predložený pánom poslancom Polačekom v znení: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora zúžiť spoplatnené územie rezidentského
parkovania v meste Košice o rezidentské lokality číslo 1 - 10 v zmysle dodatku číslo 2
nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou EEI so sídlom Laurinská 18, Bratislava a mestom
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Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 25 -

za: 9, proti: 7, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Prosím ďalší návrh.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje návrh na zmenu
Všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Košice podľa predloženého návrhu predloženým
pánom poslancom Žarnayom.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Žarnaya, pôvodnom.
Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 26 -

za: 8, proti: 7, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme neschválili. Ďakujem pekne. Čiže ukončili sme bod 3.
--Bod č. 4
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
p. Raši, primátor mesta: Páni mestského zastupiteľstva, máme tu Správu o činnosti útvaru
hlavného kontrolóra mesta Košice. Bod 4 . Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, uviesť
materiál.
p. Gallo, hlavný kontrolór: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán
primátor, za útvar hlavného kontrolóra vám predkladám na dnešné zastupiteľstvo
niekoľko materiálov. Útvar hlavného kontrolóra od XII. mestského zastupiteľstva
vykonal kontroly v deviatich kontrolovaných subjektoch, v súčasnej dobe prebiehajú v
ďalších troch. Od začiatku roka útvar hlavného kontrolóra vykonal celkom 21 kontrol.
Venovali sme sa a tiež viac ako dvadsiatim podnetom a podaniam zo strany občanov a
organizácií. Čo sa týka správy o výsledkoch z kontrol, chcem len informovať, že
nedostatky boli zistené predovšetkým v hospodárení s majetkom, v oblasti nájomných
zmlúv, v oblasti vymáhania pohľadávok, nedostatky vo verejnom obstarávaní,
nezverejňovanie povinných informácií, nevykonaním inventarizácii, prípadne zistené
nedostatky v oblasti nízkej hospodárnosti pri obstarávaní služieb v oblasti tepelného
hospodárstva a iných médií v školstve. Kontroly tiež poukázali na zlý technický až
havarijný stav majetku mesta. Kontroly tiež poukázali na to, že niektoré subjekty
kontrolované sa nevenujú dostatočne a trvale dodržiavaniu opatrení, ktoré prijali po
kontrolách, ktoré vykonal útvar hlavného kontrolóra. Ďalším materiálom, ktorý
predkladáme alebo predkladám do mestského zastupiteľstva je plán kontrol na 1. polrok
roku 2017. Tu predpokladám, že vykonáme celkom 15 kontrol. Kontroly budú
zamerané do niekoľkých oblastí. Chcem vyzdvihnúť oblasť poskytovania sociálnych
služieb, kde ideme prvýkrát do kontroly v súčinnosti s tromi mestskými časťami. Naša
kontrola v 1. polroku bude zameraná na oblasť miestnych daní a poplatkov, kde sa
chceme venovať možnostiam ďalšieho zvyšovania predovšetkým daňových príjmov
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mesta. Jedným z dôležitých materiálov, ktorý bude dnes prerokovaný a schvaľovaný na
mestskom zastupiteľstve je rozpočet mesta. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť všetkým
poslancom, že...
p. Raši, primátor mesta: Pán hlavný kontrolór počkajte. Počkajte! Poprosím médiá, aby si
nafotili plagát a zídite dole z lavíc poslaneckých! (pozn.: k občanom) Nebudete nám
ničiť topánkami majetok! Dobre. Majetok mesta a nie váš, presne tak! Poprosím políciu,
keď si to médiá nafotia, aby išli dole z poslaneckých lavíc v obutých v topánkach.
p. Gallo, hlavný kontrolór: Mestskému zastupiteľstvu dávam do pozornosti jeden z
rozhodujúcich materiálov, ktorým sa bude riadiť mesto v roku 2017. V súvislosti s
rozpočtom mesta na rok 2017, chcem zdôrazniť, že tento rozpočet aj napriek tomu, že je
opatrný v príjmoch a čo sa týka výdajov je úsporný, vytvára veľmi dôležitý, až
významný finančný nástroj pre rozvíjanie, pre ďalší rozvoj mesta. Preto ho odporúčam
mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k bodu číslo 4. Nech sa páči, pán
poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Ihnát.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán kontrolór, hneď v úvode ste spomínali
informácie o tom, že vlastne tu došlo aj k nejakému porušeniu pravidiel majetku
a podobne. Keď som si pozrel vašu správu, tak by som sa opýtal, konštatujete pri
spoločnosti K 13 - Košické kultúrne centrá, že kontrolou plnenia prijatých opatrení na
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že z
celkového počtu 10 opatrení neboli splnené 3 opatrenia. Zaujímalo by ma teda, že čo sa
stalo a ako aký bude ďalší postup?
p. Gallo, hlavný kontrolór: Tieto opatrenia boli plnené postupne v priebehu vykonávanej
kontroly. Ďalší postup, odporučil som na riešenie riaditeľovi K 13, pretože je to v jeho
kompetencii.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. Pardon, ešte s faktickou pán
poslanec Polaček a potom pán poslanec Ihnát.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kontrolór povedal, že odporučil nejaký
postup riaditeľovi. Mňa by teda zaujímalo, aký postup? Ako, nehrávajme sa na
schovávačku.
p. Raši, primátor mesta: Pán kontrolór počkáme kým dá otázky aj ďalší poslanec a potom, aby
ste sa tu nehrali na ping-pong. Dobre? Pán poslanec Ihnát, nech sa páči
.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Chcem len jednu vec, ja som dával
podnet 25.4.2016, podnet na prešetrenie hospodárnosti a efektívnosti vynaložených
verejných finančných prostriedkov na externé právne služby v mestskom podniku
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Do dnešného dňa, vlastne, nemám odpoveď na túto
kontrolu. Žiadal som, aby bola vykonaná zvlášť. Potom bola povedaná pánom hlavným
kontrolórom, že bude v pláne kontrol vlastne na 2. polrok 2016. No ale, zatiaľ, od apríla
vlastne nemáme žiadnu odpoveď. Na vedomie ste to dostal vy, pán primátor, dozorná
rada Bytového podniku mesta Košice s.r.o. a pán poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky Oto Žarnay. Takže by som chcel vedieť vlastne, pán hlavný kontrolór, kedy
34

táto kontrola v bytovom podniku v rámci hospodárnosti na externé právne služby
prebehne? A kedy môžem očakávať výsledok? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pán kontrolór, poprosím zodpovedať otázky aj pána
poslanca Polačeka.
p. Gallo, hlavný kontrolór: Pánovi poslancovi Polačekovi som jednoznačne a myslím si, že
dostatočne zrozumiteľne odpovedal. Je to kompetencia riaditeľa. Riaditeľovi som
doporučil urobiť zmeny na ekonomickom úseku. Čo sa týka pána poslanca Ihnáta,
naozaj ja si uvedomujem, vzhľadom k tomu, že si vážim u pána poslanca jeho
zanietenosť a horlivosť s akou sa venuje jednotlivým podaniam a podnetom občanov,
uvedomujem si, že nemusí byť spokojný s tým postupom, aký som zvolil pri riešení.
Chcel by som len zdôrazniť to, že po prvé, útvar hlavného kontrolóra musí dodržiavať
priority kontrolnej činnosti. V rámci toho riešime všetky kontrolné aktivity podľa plánu
kontrolnej činnosti. Pre informáciu poslancov, aj pre pána poslanca Ihnáta, zvýšili sme
intenzitu skoro o 40 % oproti minulému roku. Ďalej, pánovi poslancovi som navrhol,
aby sme zaradili jeho podnet do návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016. On
sám odmietol takéto riešenie. Napriek tomu, v záujme toho, aby sme tento podnet
vyriešili, v súčasnej dobe prebieha kontrola na Bytovom podniku mesta Košice v oblasti
práce s pohľadávkami. V rámci toho riešime a jeho podnet na poskytované externé
právne služby. Pre informáciu ostatným pánom poslancom a poslankyniam, podobné
podnety, napr. sme obdržali aj od iných poslancov. Môžem vám zodpovedne prehlásiť,
že sa venujeme každému jednému z nich. Riešili sme podnet na základnú školu jednu,
v súčasnej dobe začíname kontrolu v oblasti miestnych poplatkov za ubytovanie. Ale
naozaj chcem vás poprosiť a chcem zdôrazniť, robíme kontroly podľa plánu kontrolnej
činnosti a na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja som tuná, v tejto správe pána
kontrolóra, útvaru hlavného kontrolóra, si prečítal, niektoré tie nesplnené opatrenia,
ktoré boli uložené z kontrolnej činnosti a boli následnou kontrolou, keď som to správne
pochopil, zistené ako nesplnené. Hlavne, čo sa týka organizácie K 13. Ako pán primátor
už opakovane vyhlasoval, že on je za transparentné Košice, ako som ja už aj v minulosti
upozorňoval na to, že organizácia K 13 a pred ňou organizácia EHMK, napr.
nezverejňovala zmluvy, objednávky, faktúry v zmysle infozákona a nikto s tým nemal
problém, lebo sa to vyhlásilo za chybu stránky. Tak vidím, že táto organizácia, ktorá
vlastne nadviazala na túto organizáciu, teda K 13, pokračuje v danom trende a nespĺňa
si niektoré zákonné povinnosti. Napr. zverejňovania zákaziek, ktoré sú v kontrolnom
zistení číslo 4. Alebo napr. obchádza limity zákazok v kontrolnom zistení číslo 5, napr.
na SBS služby alebo na vrátnika. Takže ja sa chcem opýtať naopak nie pána kontrolóra,
ja mu ďakujem za jeho správu, ja sa chcem opýtať pána primátora, čo bude ďalej s tým
robiť? Pretože je tu aj riaditeľ magistrátu tzn., že ako usmernia proste pána riaditeľa
K 13? Ja sa ho nemienim na to pýtať, pretože očividne, keď máte kontrolou zistené
nejaké nedostatky a nenapravíte ich, tak zjavne nestačí zásah pána riaditeľa, mal by
prísť zásah z vyšších miest, to znamená buď riaditeľ magistrátu mesta Košice alebo pán
primátor. Som zvedavý, aké opatrenia na dodržiavanie transparentnosti týchto
organizácií podniknú. Ďakujem za odpoveď.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát s faktickou.
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p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pán primátor ja by som chcel požiadať o technickú
prestávku 10 minút. Ako naozaj, aby bolo vyhovené. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú
komisiu o návrh uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie správu o činnosti a výsledkoch kontrol od
XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky
z kontrol podľa predloženého návrhu; ruší uznesenie číslo 94 podľa predloženého
návrhu, uznesenie číslo 653 podľa predloženého návrhu, uznesenie číslo 144 podľa
predloženého návrhu a schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
mesta Košice na I. polrok 2017.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 27 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
Chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas s desaťminútovou prestávkou? Ak áno, tak
vyhlasujem prestávku do 10:45 hod.
--Bod č. 5
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,
ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 12.09.2016
p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, opäť vás poprosím
zasadnúť na miesta a prezentovať sa. Budeme pokračovať v rokovaní. Poprosím ešte raz
všetkých, ktorí sa tu nachádzate, aby ste sa prezentovali a mohli sme pokračovať ďalším
bodom.
Je to bod číslo 5. Je to Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov
mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na 12. zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 12.9.2016. Poprosím pána riaditeľa, krátko uviesť materiál.
p Lazúr, riaditeľ MMK: Dobrý deň prajem. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci,
vážený pán primátor. Predkladáme materiál Správa o odpovediach na interpelácie a
dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na 12. zasadnutí dňa
12. 9. 2016. Samozrejme, že na všetky interpelácie a dopyty sme odpovedali v zákonnej
tridsaťdňovej lehote. Pokiaľ nie, čo je už neaktuálne, tak sa ospravedlňujeme, že do
tohto zastupiteľstva vlastne prešli ďalšie dva mesiace, čiže niektoré veci sú v pohybe. A
doporučujem váženým pánom poslancom, poslankyniam zobrať materiál na vedomie.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán
poslanec Ihnát.
p Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Tak ja by som sa venoval
v odpovedi na interpelácii, kde som sa zaujímal o Rozvojovú ulicu pri daňovom úrade a
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kde mi bolo odpovedané, že sa treba potom – ako- nejakým spôsobom orientovať
presne na nich a zaslať tieto otázky spoločnosti Jobelsa alebo Neomad. No - je to by
som povedal, pre mňa, vrchol! Vrchol nespolupráce, keď cestným správnym orgánom,
ak sa nemýlim je mesto Košice, aj keď je to súkromná cesta, ale to mesto Košice aj v
rámci spolupráce s občanmi a nás zastupiteľov by malo spolupracovať v tom, aby sme
tieto otázky od Neomadu a Jobelsy dostali . A tá cesta je v pôvodnom stave, len je
označená, vlastne, zákazovými značkami. Takže vás požiadam, aby sa v tejto veci
naozaj konalo. A ako cestný správny orgán si od Jobelsy a od Neomadu vyžiadal
zásadné stanoviská, ako ďalej s touto cestou. Aj občania sa pýtajú, ja sa pýtam – a
jednoducho ľudí to určite zaujíma, lebo je to spojnica s daňovým úradom. Ďalšia,
odpoveď na interpeláciu, vôbec absolútne nemôžem byť spokojný. Pán riaditeľ
magistrátu, vôbec nie, z hľadiska toho, že som mal dostať odpoveď na firmu EEI, čo sa
týka koľko parkovacích miest dodnes novovytvorili. Čiže, do minulého zastupiteľstva
koľko vytvorili parkovacích miest? Z tých dvoch miliónov eur? Tu sa dozvedáme
vlastne z médií, že dokonca ešte investujú z tých dvoch miliónov eur pravdepodobne do
nejakých áut, na kontrolu parkovania atď. Do mestskej firmy, a to je mestská polícia.
Údajne tak to je, tak som sa to dočítal, v dnešnej tlači. A to je smutné, že z tlače sa to
musím dočítať. Chcem sa opýtať, samozrejme, že fakt nemám informáciu a neviem
pracovať ďalej, sa pohnúť, ak nemám informáciu, že 1500 plánovaných parkovacích
miest, novovytvorených vlastne, koľko je vlastne urobených alebo vytvorených? To
bola aj otázka k tomu VZN 157, lebo to je v spojení s EEI. A neviem sa ďalej pohnúť!
Čiže na dnešné zastupiteľstvo som sa nemohol z hľadiska toho, že som nemal
kvalifikovanú odpoveď, pripraviť. Presne, prečítam občanom ako znie tá druhá
odpoveď. Na druhú časť otázky, sme požiadali EEI s.r.o. o odpoveď. No - ako
nehnevajte sa, nemám žiadnu odpoveď. Ďalej som sa pýtal, čo sa týka Rímskokatolíckej
cirkvi a zámeny pozemkov v ťahanovskom lese. Tak sme sa tam bavili o tom
mediátorovi, atď., čiže vôbec nemám odpoveď, že či nejaká odozva od
Rímskokatolíckej cirkvi bola - a od právneho zástupcu pána Lenarta, či bola? A ako
ďalej s tou mediáciou, čo sa týka ťahanovského lesa? Lebo nás osobne Ťahanovčanov a
určite aj Furčanov a Košičanov, ako v rámci pľúc Košíc to určite zaujíma. Takže to sú
tie veci, ktoré mňa zaujímajú. A jednoducho tie interpelácie naozaj by som požiadal,
aby boli konkretizované, aby sme dostali jasné odpovede. A ak môžem a je tu zástupca
EEI, nech sa vyjadrí, pán primátor. Chcem tú odpoveď! Nie potom niekedy. Teraz!
Vďaka.
p. Raši, primátor mesta: Len poprosím pána riaditeľa, aby sa pánovi poslancovi odpovedalo
tak, aby bol spokojný. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, ja len nadviažem na túto
správu. Už v minulosti som sa na to pýtal. Nedostal som konkrétnu odpoveď. Na
základe tejto správy som sa dočítal, že pán Tibor Ičo zabezpečuje, „pružne a dobre
koncipovaný profil mesta Košice“ na stránke Košice 2013, na sociálnej sieti v roku
2015 za 4.200 eur, v roku 2016 je to aktuálne 2.800 eur k 9. mesiacu. Ja sa teda chcem
opýtať, keď už si platíme toto pružné a dobre koncipované informovanie mesta na
Facebooku, akým spôsobom pristupujeme ku tomu, že vylučujeme z diskusie na tomto
profile jednotlivých obyvateľov, respektíve ľudí, ktorí sa vyjadrujú na týchto, na tomto
profile. Pretože je dosť smutné, že ja, ako poslanec mesta Košice, nemám možnosť
reagovať na žiaden z príspevkov, ktorý je tam uvedený. A nikto mi doteraz, už viac ako
dva roky, pán primátor, skoro, nevysvetlil na základe čoho, niekto môže diskutovať na
mestskom profile a niekto nemôže? Tak chcem poprosiť- buď pána riaditeľa magistrátu,
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aby zabezpečil odblokovanie respektíve aj dodanie informácií, akým spôsobom sú
vylučovaní občania z diskusií na mestských profiloch a aj na profiloch mestských
organizácii? Ďakujem
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát s faktickou na pána poslanca Gibódu?
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno.
p. Raši, primátor mesta: Aha, dobre.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ja chcem pokračovať v tom, čo hovoril pán
kolega Gibóda. Chcem vás požiadať, pán primátor, aby interpelácie a odpovede na
interpelácie a dopyty, boli viditeľné na mestskej www stránke. No jednoducho- ja som
to hľadal, a jednoducho ja to nájsť neviem! Tak buďte taký láskavý a zabezpečte IT
technológovia atď. aby tieto interpelácie a dopyty a odpovede najmä aby pre občana
hneď zasvietili. Tu sú interpelácie a dopyty, tam jedna kolónka alebo roletka a ten
občan to vidí. A nevyhľadávať ich niekde v systéme, ja neviem. No nenašiel som,
naozaj. Nenašiel som. Poprosím vás, aby to bolo zriadené. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, pán riaditeľ, požiadať IT aby to bolo zabezpečené. Pán
poslanec Gaj.
p Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na poslanca Gibódu, Viem že
Marcel je veľmi zdatný odborník vo Facebooku a všetkých záležitostiach. Stále dookola
opakujem, sú to obidvaja ľudia, ktorí niečo vytýkajú, sústavne a sami to robia stokrát,
horšie, zákernejšie, falošné fejky. Pán Gibóda s Polačekom sa prevteľujú do starostu
mestskej časti na Facebooku, Košice – Sever! To je choré! To je choré. A tento človek
ide niečo komentovať, čo je zlé v meste? Je to úplne scestné.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte aj s veršom. Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Interpelácií som mal dosť, ale vyberám len jednu z nich, na
ktorú som znova nedostal odpoveď. Takže- opakovaná interpelácia, jednoducho
povedané, pýtal som sa na to, či naozaj hodnotenie 100 % zodpovedá skutočnosti pre
skupinu Dúha - ZUE, minulý rok - pamätáme si. Aj včera som to videl v televízii, ako
ste hovorili, že sa narobili obrovské chyby, aj ste to priznali. A pýtal som sa, že či
zhotoviteľ dostal od vás to vyznamenanie najvyššou možnou referenciou a prečo?
Odpovedané mi bolo, že áno, že všetky veci, všetky hodnotenia kvality atď. boli zhodné
s tým vaším hodnotením. Tzn., mám to chápať tak, že všetky vady, chyby, trikrát
prehadzovaný termín ministerstvom, 335 dňové meškanie atď. boli naozaj len vinou
vedenia mesta? Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie Správu o odpovediach na interpelácie a
dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 12. 9. 2016.“
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 28 -

za: 27, proti: 2, zdržali sa: 8

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 6
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 – 2019
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu Návrh programového rozpočtu mesta Košice.
(Pán poslanec, kľudne protestujte, písomne to dostanete. Toto je správa o odpovedia na
interpelácie a dopyty. Kľudne protestujte, dostanete to písomne. Protestujte.)
Čiže, Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 - 2019. Ctené dámy,
vážení páni, pred sebou máte Návrh programového rozpočtu. Pre nás je teda prioritné
to, ako bude programový rozpočet schválený na nasledujúci rok. Tak, ako som to
hovoril na Rade starostov alebo na stretnutiach s poslancami, jednotlivými, programový
rozpočet mesta je navrhnutý ako vyrovnaný, s tým, že sú tam niektoré faktory, ktoré ho
ovplyvňujú pozitívne a niektoré faktory, ktoré ho ovplyvňujú negatívne. Čo sa týka
pozitívneho ovplyvnenia, je to daň,. podiel z daní z príjmov fyzických osôb, ktorý platí
pre samosprávu na úrovni 70 %, čo v prinieslo 5.000.000 eur do rozpočtu nášho mesta.
Na druhej strane toto navýšenie je spojené s krytím vyšších výdavkov, ktoré sa týkajú
najmä výdavkov ľudí pracujúcich vo verejnej správe, našich, vaši zamestnancov, v
našich rozpočtových príspevkových organizáciách. Potom sú to výdavky, ktoré súvisia
so zvyšovaním miezd učiteľov. Ako viete, to zvyšovanie prichádza fázovito a tieto
zákonom dané navýšenia z týchto získaných piatich miliónov eur odčerpávajú takmer
3.000.000 eur. Ďalším problémom, ktorý máme, je súdny spor, tzv. katastrálne územie
Sokoľany, kde kvôli prehratému súdnemu sporu na Najvyššom súde má mesto Košice
výpadok 1,6 milióna eur. Ďalšie problémom je zníženie platby za odpad, ktoré bolo
znížené o asi 1.000.000 eur spoločnosti US Steel. Viete, že v minulosti boli nejaké
problémy s produkciou. A to sa nám odrazilo takto na mestskom rozpočte. Čo sa týka
jednotlivých položiek, ktoré môžu mať negatívny vplyv na rozpočet v tomto roku, aj
preto vravím, že rozpočet budeme zrejme najbližšej dobe upravovať. Tak tým, čo bude
mať vplyv na rozpočet je to, ako sa rozhodneme a ako dopadne - ak dopadne verejná
obchodná súťaž na podiel vo firme Kosit. Pretože buď ostaneme vo firme Kosit a tým
pádom budeme musieť zdieľať všetky náklady, ktoré súvisia s investíciami, ako 34
percentný akcionár a budeme sa podieľať, pokiaľ by to bolo nevyhnutné, aj na arbitráži
ako akcionár 34 % -ný, pokiaľ by nedopadla v prospech firmy Kosit. Alebo naopak,
keby sme sa rozhodli o predaj firmy Kosit, predali 29 % akcií, tak to zase bude mať
dopad na rozpočet pozitívny. Pretože už máme jedno zo schválených uznesení z
bývalého zastupiteľstva, aby sa časť týchto zdrojov použila na rozvoj mesta aj na rozvoj
mestských častí. Ďalšou položkou, ktorá tam je a ktorá môže byť problematická, že v
roku 2017 je súdny spor s Rímskokatolíckou cirkvou v Ťahanovciach. Tam takisto
nevieme ako to dopadne. Predbiehame. Teraz prebiehajú rokovania pred mediátorom.
Začali. Ale tak isto to dopad na mesto bude mať. Buď vo forme straty nejakých
pozemkov, alebo finančným vyrovnaním. Máme pred sebou nevyriešenú vec, ktorá
môže mať negatívny - iba negatívny - dopad na mesto Košice. A to je pre Borovicový
háj, kde dostali sme predžalobnú výzvu na zapletenie nájomného za tieto pozemky,
ktoré verejnosť užíva ako verejnú zeleň. A už je žaloba. A preto vravím, že kvôli týmto
skutočnostiam, ktoré ovplyvnia existujúce rozpočet, sa veľmi pravdepodobne už na
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najbližších rokovaniach k rozpočtu budeme musieť vrátiť. A buď ho budeme - teda
rozdeľovať financie, ktoré nám prídu, alebo budeme musieť reagovať na nášľapné míny
rozpočtu, ktoré z môžu prejaviť už v priebehu tohto roka. V každom prípade, rozpočet
budeme musieť upravovať, podľa toho, ako sa rozhodneme, ísť cestou firmy Kosit, kde
sme 34 % akcionárom. Preto som komunikoval aj mestským častiam, že ten rozpočet
bol navýšený v priemere na mestské časti približne o nejaké dve percentá, s tým, že pre
mestské časti, pre veľké, ostalo 30.000 eur na bežné a kapitálové výdavky, podľa
rozhodnutia mestskej časti. 10 000 to bolo pre malé mestské časti. Nechali sme aj
financie na financovanie športových aktivít a aktivít s tým súvisiacich. Je to 10.000 eur
pre veľkú mestskú časť a 5.000 eur pre malú mestskú časť. A na mestskej rade sme ešte
schválili pripomienky a na základe toho ako prešli, jedna vec sa týkala dotácií podpory
mládežníckeho futbalu v Košiciach. Viete že sme schválili návrh vyčleniť 300.000 eur,
ktorý prijímateľom bolo FC VSS Košice. Keďže tá situácia je pomerne dynamická, tak
tieto peniaze nechávame na podporu mládežníckeho futbalu. Ale pokiaľ by sa stalo, že
bude nejaký problém, a by si FC VSS neplnilo podmienky, ktoré majú mestom dané,
tak aby sme tieto prostriedky vedeli použiť na toho, kto sa o tú mládež postará. Tak
isto sme schválili na mestskej rade, že finančné prostriedky z podielu dane za psa pre
mestské časti môžeme využiť jednak na venčoviská a súvisiace s tým investície. Ale
napr. aj na ochranu detských ihrísk. Niekedy dochádza ku kolíznym situáciám medzi
psíčkarmi a mamičkami s deťmi na detských ihriskách. A tak isto budeme pri otvorení
rozpočtu potom zahŕňať aj valorizáciu miezd pre ZOS-ky a OS-ky. Takže, toto sú
nejaké informácie z mestskej rady. V každom prípade vás chcem poprosiť o podporu
programového rozpočtu mesta, ktorý je pre nás základným dokumentom na to, aby sme
mohli fungovať. Máme tam aj množstvo investičných priorít. Sú to investície do škôl,
do škôlok. Je to kofinancovanie rekonštrukcií a investícií, ktoré máme platené z
eurofondami. Je to ale napr. aj výkup Slaneckej cesty. A je to mnoho ďalších investičné
veci, ktoré chceme ako mesto v budúcom roku začať, alebo aj sfinalizovať, alebo aj
realizovať. Ďakujem veľmi pekne za úvod otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán
poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán
primátor, takže k rozpočtu. Musím pochváliť, že už pár týždňov na to, ako sme už
iniciatívou Košičania, ktorú koordinujem zatlačili na riešenie Slaneckej cesty, sa zrazu v
médiách objavilo, že - áno ideme do toho. Takže áno, som veľmi rád, že sa to začína
riešiť. Ale veci, ktoré tu lietajú vo vzduchu - a to nie som tu až tak dlho, myslím, že
dlhšie ako je obdobie, kde poslancujem, je najväčší a najznámejší lievik, ktorý tu máme
v Košiciach a to je Sídlisko Ťahanovce - diaľnica - plus Furča. Nenašiel som v rozpočte
ani jedno jediné eur na to, čo s tým plánujeme robiť? A myslím si, že takých 50 000
voličov, ktorí tým smerom idú, by mohlo byť zaujímavých aj pre vás. To je jedna vec.
No a druhá vec, čo ma veľmi zarazilo, keďže som pred chvíľou spomínal tú IKD-čku,
ktorú tak nešťastne, ale podľa vás úspešne sme ukončili, nevidím tu ani jedno euro, na
nejaký integrovaný dopravný systém, alebo na nejaké pokračovanie ďalej v tom, kde
sme zobrali od Európy, keď to poviem - možno miliardu korún, použili a čo ďalej s
tým? - Máme tu koľaje, ktoré sú určené pre tram-trainy, máme tu pripravené možno
hardverovo veci. A čo ďalej? Takže v rozpočte to vôbec nie. A myslím, že aj na
poslednej komisii dopravy dokonca váš kolega, pán Olexa, dosť výrazne vyskočil, že
ako je možné, že ani eur sa tam nenachádza! Je ťažko, si myslím, že teraz rozhodnúť, čo
s tým ďalej, ale určite na to nezabudnime. Ja kvôli Ťahanovciam nemôžem tento
rozpočet považovať za dobrý, i napriek tomu, že ste ho údajne pripravovali 3 mesiace.
Takže zatiaľ sa nemôže vyjadriť, že s tým súhlasím, ak aspoň ústny prísľub
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nedostanem, že do štvrť roka vybehnú nejaké peniaze na riešenie situácie na
Ťahanovciach. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďalší v rozprave, s faktickou, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát poslanec MZ: Faktická poznámka. Poviem. Áno, vďaka veľmi pekne, pán primátor,
chcem sa pripojiť k Mirovi Špakovi, naozaj to Sídlisko Ťahanovce je katastrofálnom
stave, čo sa týka vchodu a východnú z neho. Mesto ako keby tento problém vôbec
nevidelo. Stále sa vyhovára na to, že vlastne treba spraviť prepojenia Kavečianská atď.,
atď. Tiež požiadam a jednoducho, mám dilemu, či za tento rozpočet hlasovať. - Ako
vôbec o Ťahanovciach nie je ani zmienka. Tak vás požiadam, tak isto - a Miro Špak má
pravdu, venujme sa tomuto problému, lebo tie Ťahanovce sú v katastrofálnom stave.
Tam niet ako vojsť ani jak výjsť. A keď tam bude zápcha nejaká, alebo napríklad
havária, je koniec! Čiže, tam sú len 3 východy, alebo nejak, a je to katastrofa. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Vážený pán
primátor, ctení kolegovia, ja by som na margo kolegu pána Špaka. Proces Slaneckej
nezačal vtedy, keď tieto nejak propagovali momentálne v médiách. Tento sa realizuje
minimálne už dva roky. Riešil sa aj na predchádzajúcom zastupiteľstve. Pravidelne ja
som na rokovaniach u pána riaditeľa magistrátu k Slaneckej. Čiže - ono to nie je, keď to
prezentujete priamo v nejakom médiu, denníku. A my sme to práve začali riešiť. Ono
tento proces je dlhodobý. Je to dlhodobý boj. A rieši sa minimálne dva roky. Tak len
toľko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa, ja verím, že nikto okrem pána poslanca
Špaka, neveril, že Slaneckú cestu začal riešiť on. Pani poslankyňa Jenčová.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak problém Slanecká
začal riešiť ešte pán Jakubčiak. Takže nerieši sa ani teraz, ani minimálne dva roky, ale
rieši sa najmenej 25 rokov.
p. Raši, primátor mesta: Teraz sa to konečne pohlo, ako pán poslanec Špak do toho sa pustil.
Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne, kolegovia. Ak dovolíte, prvá vec, ktorá mi vadí na
tomto rozpočte a spomínal som to aj pred rokom, aj pred dvoma, je poverenia primátora
o nevyhnutné presuny rozpočtových dôsledkov v rámci rozpočtu na úrovni celkových
príjmov, výdavkov a finančných operácií. Teda vlastne opäť my ideme rozprávať o
rozpočte, pričom pánovi primátorovi dáme úplne voľnú ruku. Ja ani nechcem počuť
jeho argumenty, ktorý povie, že on predsa si nás vážia a bude nás o všetkom
informovať, že budeme všetko schvaľovať. Ale nie je to v poriadku! Nie je v poriadku,
keď poslanci mesta svoju právomoc delegujú na druhý orgán. Ja si myslím, že to
správne nie je. A túto právomoc by sme si mali ako poslanci udržať. Preto jedno z
mojich navrhovaných uznesení bude o tom, aby sme pánovi primátorovi dali poverenie
o nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, ale na
úrovni hodnoty 5 %. Ale kľudne môžeme o tom diskutovať, ak zvážime, že to má byť
10, ja to uznesenia rád poopravím. Ale myslím si, že 100 % nie je úplne v poriadku a
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mali by sme niektoré veci si chrániť. Druhá vec, pán primátor tu spomenul mnoho rizík.
Vymenoval sústavu rizík, ktoré vlastne tento rozpočet, nášľapných mín, ktoré tento
rozpočet má. Ja sa budem kolegovia venovať jednej jedinej položke. A to je položka
odpady. Za posledných 7 - 8 rokov priemerné výdavky na zber, prepravu a
zneškodňovanie odpadu predstavovali v tomto meste 11 a pól milióna eur. Pán primátor
tu hovorí o výpadku v príjmoch kvôli Sokoľanom v rámci U. S. Steelu, ale teda, ak
máme výpadok príjmu, tak asi aj menej odpadu zvezieme z tohto U. S. Steelu, čiže ja si
myslím, že minimálne by táto položka mala byť ponížená o výdaje, ktoré v tomto areáli
vznikajú. To je po prvé. Po druhé mi dovoľte zacitovať zo zákona, respektíve, pán
primátor, môžem dať procedurálny návrh, aby som mohol mať spojené vystúpenie v
oboch? Prepáčte. Bolo by to možné? Bude to 6 minút asi, aby to bolo ucelené.
p. Raši, primátor mesta: K tomu nie je procedurálny návrh. Ale nechám vás vystúpiť 6 minút.
Na to právo mám, ako predsedajúci. Čiže môžete mať svoje vystúpenie.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Teda, dovoľte mi, vážení kolegovia, aby som
odcitoval zákon o odpadoch, § 81 Náklady triedeného zberu oddelenie zbieranej zložky
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadov, vrátane zberu a
vytriedenia týchto služieb na zbernom dvore znášajú výrobcovia vyhradených
výrobkov, tretie osoby, alebo organizácie zodpovednosti s vyhradeným prúdom odpadu.
Tzn., že všetky náklady na triedený zber, tzn. kontajneroviská, manipulácia s tými
kontajnerami, triedenie tohto odpadu a všetko, všetko, čo s tým súvisí už dnes hrdia tzv.
organizácie zodpovednosti výrobcov a naše mesto má uzatvorenú zmluvu so
spoločnosťou NATUR-PACK. Tzn., ak sa v textovej časti rozpočtu hovorí o tom, že
táto položka obsahuje aj triedený zber, je to jedno vážne pochybenie. Ďalej mi dovoľte
odcitovať citát ministra životného prostredia pána Žigu, ktorý na webovom sídle
ministerstva hájil tento zákon takto: „Nový zákon o odpadoch je modernou legislatívou
21. storočia. Za triedený odpad nebudú ľudia platiť nič. Postará sa oňho priemysel
zadarmo. Tak sa znížia náklady na komunálny odpad takmer o tretinu.“ Povedal
minister životného prostredia Peter Žiga. A terajší minister hospodárstva. Zároveň v
tejto veci, nakoľko iste viete, že sa odhadoch dosť dlhodobo pohybujem, som
interpeloval primátora tohto mesta s otázkou - interpelácia v znení dňa 1.7.2016 v
zmysle prechodných ustanovení nového zákona o odpadoch 79/2015 sa mení spôsob
financovania triedeného zberu komunálnych odpadov v mestách a obciach. Nakoľko
náklady na triedený zber budú financovať výrobcovia prostredníctvom Organizácie
zodpovednosti výrobcov, interpelujem primátora - tých otázok bolo niekoľko najdôležitejšia je - Aké finančné náklady mesto Košice vynaložilo na triedený zber z
komunálnych odpadov za roky 2014-2015? Odpoveď: Separovaný zber rok 2014 1,017.000 eur, rok 2015 - 986.000 eur. Kolegovia, my ideme schváliť výdavok 11 a pol
milióna eur, namiesto toho, aby táto položka bola znížená - ak podľa pána ministra Žigu
- o 30 %, alebo podľa týchto informácií minimálne o milión. Ja sa domnievam, z mojich
vlastných informácií, z mojich vlastných prieskumov, z toho, ako sa ja v tejto
problematike pohybujem, že táto suma by sa mala pohybovať niekde na úrovni cez
2,000.000 eur. Zároveň mesto Košice bolo povinné uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou
Kosit v zmysle § 135 ods. 14 na všetky tieto zmeny!
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, nekričte pán poslanec. Počujeme vás. Nekričte!
p. Polaček, poslanec MZ: Dovoľte mi, aby som navrhol... (ako, nech ma dá tichšie, lebo ja
som dosť ďaleko od toho mikrofónu a tá ozvena tu je naozaj nepríjemná) Čiže, keď
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môžem dávať návrhy na uznesenia, pán primátor, môj 1. pozmeňovací návrh k
programovému rozpočtu na rok 2017: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
zákona o meste Košice, zákona o obecnom zriadení Štatútu mesta Košice rokovacom
poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach poveruje primátora Košíc podľa
ustanovení § 11 ods. 4 písm. p) zákona č. 369/90 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov
a § 14 zákona č. 583/2004 v znení ďalších zmien a doplnkov, aktualizovať rozpočet o
nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na úrovni
5 % celkových príjmov a výdavkov.
Druhé moje uznesenie, bude ich trošku viac: Návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice
schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu k
Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložili na rokovanie
mestského zastupiteľstva primátor Richard Raši, primátor mesta Košice nasledovne:
program 3, podprogram 3, názov podprogramu: Odpadové hospodárstvo, bežné
výdavky, ekonomická klasifikácia: 630, poradové číslo položky: 1, názov položky:
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu. Navrhované výdavky mestom:
11,300.000 €. Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 9,040.000 €. Rozdiel:
2,260.000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Druhé uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice a
Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava Polačeka
a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva: program 1; podprogram 6; názov
podprogramu: Správa a evidencia bytov; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 1; Názov položky: Služby spojené s predajom bytov.
Navrhované výdavky mestom: 5 000 €. Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom:
4000 €. Rozdiel: 1000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Ďalšie uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice
a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Polačeka a Marcela
Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložili na
rokovanie mestského zastupiteľstva: program 1; podprogram 6; názov podprogramu:
Správa a evidencia bytov; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;poradové číslo
položky: 2; Názov položky: Príspevky správcom bytov do fondu údržby a opráv.
Navrhované výdavky mestom: 7.500 €. Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom:
6.000. Rozdiel: 1.500 €.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva: program 1; podprogram 6; názov
podprogramu: Správa a evidencia bytov; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 640;
poradové číslo položky: 3;Názov položky: Príspevky správcom bytov do fondu údržby
a opráv BPMK; Navrhované výdavky mestom: 177.000 €, Navrhované výdavky
v pozmeňovacom návrhu: 141.600 €. Rozdiel: 35.400 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok v rozpočte.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva: program 1; podprogram 6; názov
podprogramu: Správa a evidencia bytov; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 4;Názov položky: Správcovský poplatok za výkon správy
obecných bytov-BPMK; Navrhované výdavky mestom: 124.142 €. Navrhované
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výdavky pozmeňovacím návrhom: 99.313,6 €. Rozdiel: 24828,4 € .Navrhovaný rozdiel
sa preúčtuje do prebytku rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva: program 1; podprogram 6; názov
podprogramu: Správa a evidencia bytov; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 5; Názov položky: Údržba obecných bytov BPMK;
Navrhované výdavky mestom: 270.896 €;Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 216.716,8 €, Rozdiel: 54.179,2 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Polačeka
a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložil
na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne: program 1;
podprogram 6; názov podprogramu: Správa a evidencia bytov; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6; Názov položky: Služby
spojené so správou bytov-BPMK; Navrhované výdavky mestom: 190.000 €,
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 152.000 €. Rozdiel: 38.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Program 2. Návrh na uznesenie...
p. Raši, primátor mesta: Koľko budete mať...
p. Polaček, poslanec MZ: ...Mestské zastupiteľstvo v Košiciach ...
p. Raši, primátor mesta: Haló, pán poslanec, vás chcem poprosiť, lebo ste ma nepočuli, tak ste
zaujatý tým predkladaním. Koľko to bude? Ako dlho? Aby sme si vedeli určiť spôsob,
aký bude, lebo ste si svoj čas dávno prečerpali a ja som vás nechal, pretože ste dával
doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, len keď ich máte mať ešte na hodinu, tak sa
dohodneme na inom režime. Takže poprosíme, pán poslanec, aby ste odpovedal.
p. Polaček, poslanec MZ: Pán primátor, zobrali ste mi slovo. Mojím právom je navrhovať
uznesenia a robím to, nemôžete mi ho nijakým spôsobom ubrať. Alebo áno?
p. Raši, primátor mesta: Áno, môžem. Čiže preto sa vás pýtam, slušné, že koľko ich ešte
máte? Aby sa ostatní vedeli...
p. Polaček, poslanec MZ: Ja som to nerátal. Je tu taká kôpka ešte.
p. Raši, primátor mesta: ...aby poslanci vedeli, či si ísť zafajčiť, alebo urobiť si obedňajšiu
prestávku...
p. Polaček, poslanec MZ: Musíme každopádne robiť tak, aby sme boli uznášania schopní.
p. Raši, primátor mesta: Lebo v rokovacom poriadku sa nehovorí o tom, že keď začne
poslanec čokoľvek predkladať, tak sa ho netýka časť rozpravy. Takže preto som sa
spýtal, že pokiaľ hodinu budete rozprávať, tak to aspoň povedzte poslancom mestského
zastupiteľstva, aby tu hodinu nesedeli.
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p. Polaček, poslanec MZ: Pravdupovediac, ja to nemám odčítané. Ja netuším ako... Ale teraz
úprimne, ja netuším, ako dlho to bude trvať.
p. Raši, primátor mesta: To, že netušíte, to sme si všimli už častejšie. Dobre. Čiže, čo? Bude
pokračovať, pán poslanec? Bude pokračovať.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Návrh na uznesenie. Sme v programe 2: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach, v zmysle zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice
schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu k
Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložil na rokovanie
mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice: program 2; podprogram 1; názov
podprogramu: Systém podpory rozvoja kultúry v meste; bežné výdavky; ekonomická
klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Podpora v oblasti
kultúrneho a duchovného rozvoja; dotácie VZN č. 76; Navrhované výdavky mestom:
7.000 €. Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 5.600 €. Rozdiel: 1.400 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Polačeka
a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložil
na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne: program 2;
podprogram 1; názov podprogramu: Systém podpory rozvoja kultúry v meste; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Kalendár významných podujatí; Navrhované výdavky mestom: 14.500 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 11.600 €; Rozdiel: 2.900 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Polačeka
a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva: program 2; podprogram 2; názov
podprogramu: Creative industry Košice, n.o.; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia:
630; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Nezisková organizácia. Navrhované
výdavky mestom: 320.000 €. Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 256.000 €.
Rozdiel: 64.000 €.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje pozmeňovací návrh
poslancov Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta
Košice na rok 2017, ktorý predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor
mesta Košice nasledovne: program 2; podprogram 3; názov podprogramu: Kultúrnospoločenské podujatia; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 1; Názov položky: Deň mesta Košice. Navrhované výdavky mestom: 65.000 €.
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 52.000 €. Rozdiel: 13.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice a Štatútu mesta
Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu
k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložil na rokovanie
mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne: program 2; podprogram
3; názov podprogramu: Kultúrno-spoločenské podujatia; bežné výdavky; ekonomická
klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky: Leto v Košiciach a
kultúrna jeseň; Navrhované výdavky mestom: 23.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 18.400 €; Rozdiel: 4.600 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 3; názov podprogramu: Kultúrno-spoločenské podujatia; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov položky:
Košické Vianoce a Silvester; Navrhované výdavky mestom: 65.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 52.000 €; Rozdiel: 13.000 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 3; názov podprogramu: Kultúrno-spoločenské podujatia; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov položky: Iné
podporné aktivity; Navrhované výdavky mestom: 17.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 13.600 €; Rozdiel: 3.400 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 3; názov podprogramu: Kultúrno-spoločenské podujatia; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5; Názov položky:
Kultúrne programy v objektoch EHMK 2013; Navrhované výdavky mestom: 8.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 6.400 €; Rozdiel: 1.600 €; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 2; podprogram 4; názov podprogramu: Podujatia zamerané na
duchovný rozvoj; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 1; Názov položky: Festival sakrálneho umenia; Navrhované výdavky mestom:
15.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 12.000 €; Rozdiel: 3.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 5; názov podprogramu: Podporné aktivity v oblasti historického
dedičstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1;
Názov položky: Podporné aktivity v oblasti historického dedičstva; Navrhované
výdavky mestom: 6.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 4.800 €;
Rozdiel: 1.200 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 5; názov podprogramu: Podporné aktivity v oblasti historického
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dedičstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 2;
Názov položky: Pamätník Bjornson ; Navrhované výdavky mestom: 11.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 8.800 €; Rozdiel: 2.200 €; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Polačeka
a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložil
na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne: program 2;
podprogram 6; názov podprogramu: Podpora kultúrnych zariadení; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Zoologická
záhrada Košice; Navrhované výdavky mestom: 1,000.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 800.000 €; Rozdiel: 200.000 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 6; názov podprogramu: Podpora kultúrnych zariadení; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Knižnica pre mládež Košice; Navrhované výdavky mestom: 610.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 488.000 €; Rozdiel: 122.000 €; Navrhovaný rozdiel
sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 6; názov podprogramu: Podpora kultúrnych zariadení; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 3;Názov položky: K
13 - Košické kultúrne centrá; Navrhované výdavky mestom: 2,200.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 1,760.000 €; Rozdiel: 440.000 €; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 6; názov podprogramu: Podpora kultúrnych zariadení; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: Názov položky: K 13 Košické kultúrne centrá - Grantový program; Navrhované výdavky mestom: 250.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 220.000 €. Rozdiel: 50.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 7; názov podprogramu: Cestovný ruch; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Organizácia
Košice - Turizmus – členské; Navrhované výdavky mestom: 260.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 208.000 €; Rozdiel: 52.000 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
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Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 8; názov podprogramu: Športové zariadenia-dobudovanie a
udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia:
640; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Košická aréna; Navrhované výdavky
mestom: 20.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 16.000 €; Rozdiel:
4.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 8; názov podprogramu: Športové zariadenia-dobudovanie a
udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych; Kapitálové výdavky; ekonomická
klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 2; Názov položky: Rekonštrukcia a
modernizácia kúpaliska ČH; Navrhované výdavky mestom: 264.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 211.200 €; Rozdiel: 52.800 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 8; názov podprogramu: Športové zariadenia-dobudovanie a
udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych; Kapitálové výdavky; ekonomická
klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 3; Názov položky: Mestský park - detské
ihrisko pre deti do 6 rokov; Navrhované výdavky mestom: 80.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 64.000 €; Rozdiel: 16.000 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 9; názov podprogramu: Podpora športu a mládeže; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Koncepcia športu; Navrhované výdavky mestom: 500.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 400.000 €; Rozdiel: 100.000 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 9; názov podprogramu: Podpora športu a mládeže; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Koncepcia mládeže; Navrhované výdavky mestom: 20.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 16.000 €; Rozdiel: 4.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
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program 2; podprogram 9; názov podprogramu: Podpora športu a mládeže; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov položky:
Športové podujatia organizované mestom; Navrhované výdavky mestom: 60.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 48.000 €; Rozdiel: 12.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 9; názov podprogramu: Podpora športu a mládeže; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 4; Názov položky:
Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č.76); Navrhované výdavky mestom: 300.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 240.000 €; Rozdiel: 60.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 9; názov podprogramu: Podpora športu a mládeže; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 5; Názov položky:
Podpora športu-Dotácie na klubové súťaže v európskej lige (VZN č. 76); Navrhované
výdavky mestom: 60.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 48.000 €;
Rozdiel: 12.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 9; názov podprogramu: Podpora športu a mládeže; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6; Názov položky:
Zriadenie Siene slávy športu; Navrhované výdavky mestom: 5.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 4.000 €; Rozdiel: 1.000 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 9; názov podprogramu: Podpora športu a mládeže; Kapitálové
výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 7; Názov položky:
Rekreácia a výstavba športových ihrísk a atletických oválov pri ZŠ; Navrhované
výdavky mestom: 280.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 224.000
€; Rozdiel: 56.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 2; podprogram 10; názov podprogramu: Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 1; Názov
položky: Fond Zdravia mesta Košice - zvýšenie osvety a výchovy k prevencii zdravia.
Navrhované výdavky mestom: 15.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 12.000 €; Rozdiel: 3000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
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rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 1; názov podprogramu: Zvýšenie energetickej efektívnosti;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov
položky: Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky;
Navrhované výdavky mestom: 15. 000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 12.000 €; Rozdiel: 3.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 1; názov podprogramu: Zvýšenie energetickej efektívnosti;
Kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 2; Názov
položky: Zatepľovanie budovy Správy mestskej zelene ; Navrhované výdavky mestom:
455.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 36.4000 €; Rozdiel: 91.000
€; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 2; názov podprogramu: Čistota územia mesta; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Čistenie
komunikácií; Navrhované výdavky mestom: 1,200.000 €; Navrhované výdavky v
pozmeňovacom návrhu: 960.000 €; Rozdiel: 240.000 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 2; názov podprogramu: Čistota územia mesta; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky: Veterinárna
starostlivosť; Navrhované výdavky mestom: 87.600 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 70.080 €; Rozdiel: 17.520 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 2; názov podprogramu: Čistota územia mesta; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov položky: Deratizácia;
Navrhované výdavky mestom: 36.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 28.800 €; Rozdiel: 7.200 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
50

predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 2; názov podprogramu: Čistota územia mesta; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov položky: Útulok pre
opustené zvieratá; Navrhované výdavky mestom: 5.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 4.000 €; Rozdiel: 1.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 3; názov podprogramu: Odpadové hospodárstvo; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Režijné výdavky v rámci nakladania s komunálnym odpadom; Navrhované výdavky
mestom: 40.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 32.000 €; Rozdiel:
8.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 3; názov podprogramu: Odpadové hospodárstvo; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov položky:
Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom; Navrhované výdavky
mestom: 80.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 64.000 €; Rozdiel:
16.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 3; názov podprogramu: Odpadové hospodárstvo; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov položky:
Monitoring zrekultivovanej skládky Myslava; Navrhované výdavky mestom: 50.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 40.000 €; Rozdiel: 10.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 3; názov podprogramu: Odpadové hospodárstvo; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5; Názov položky:
Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom; Navrhované výdavky
mestom: 50.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 40.000 €; Rozdiel:
10.000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 4; názov podprogramu: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie
znečistenia životného prostredia ; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 1; Názov položky: Správa mestskej zelene Košice-transfer;
Navrhované výdavky mestom: 4,300.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
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návrhom: 3,440.000 €; Rozdiel: 860.000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 4; názov podprogramu: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie
znečistenia životného prostredia; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 2; Názov položky: Vypracovanie akčných plánov aglomerácie
na odstránenie hluku- (EÚ); Navrhované výdavky mestom: 500.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 400.000 €; Rozdiel: 100.000 €. Navrhovaný rozdiel
sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 4; názov podprogramu: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie
znečistenia životného prostredia; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 3; Názov položky: Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny
klímy – stratégia; Navrhované výdavky mestom: 1.700 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 1.360 €; Rozdiel: 340 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 4; názov podprogramu: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie
znečistenia životného prostredia; Kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710;
poradové číslo položky: 4; Názov položky: Revitalizácia prícestnej zelene
a vegetačného stredového pásu – Envirofond. Navrhované výdavky mestom: 180.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 144.000 €; Rozdiel: 36.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 5; názov podprogramu: Ochrana vôd; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Opatrenia na
ochranu pred povodňami, záchranné práce. Navrhované výdavky mestom: 8.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 6.400 €; Rozdiel: 1.600 €; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 3; podprogram 5; názov podprogramu: Ochrana vôd; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky: Eliminácia
výskytu siníc v stojatých vodách v meste Košice. Navrhované výdavky mestom: 70.000
€; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 56.000 €; Rozdiel: 14.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram A; názov podprogramu: Rozpočtové organizácie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Materské školy,Školské jedálne pri MŠ. Navrhované výdavky mestom: 5,124.636 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 4,970.896,92 €; Rozdiel: 153.739,08 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram A; názov podprogramu: Rozpočtové organizácie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Základné školy,Školské kluby, Školské jedálne pri ZŠ; Navrhované výdavky mestom:
6,144.693 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 5,960.352,21 €; Rozdiel:
184.340,79 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram A; názov podprogramu: Rozpočtové organizácie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov položky:
Základné umelecké školy; Navrhované výdavky mestom: 4,086.118 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 3,963.534,46 €; Rozdiel: 122.583,54 €; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram A; názov podprogramu: Rozpočtové organizácie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov položky:
Centrá voľného času; Navrhované výdavky mestom: 1,534.627 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 1,488.588,19 €; Rozdiel: 46.038,81 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram A; názov podprogramu: Rozpočtové organizácie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5; Názov položky:
Jazyková škola; Navrhované výdavky mestom: 304.660 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 295.520,2 €. Rozdiel: 9.139,8 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram A; názov podprogramu: Rozpočtové organizácie; bežné
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výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6; Názov položky:
Stredisko služieb škole; Navrhované výdavky mestom: 524.087 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 508.364,39 €. Rozdiel: 15.722,61 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram B; názov podprogramu: Školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 7; Názov položky: Materské školy; Navrhované výdavky mestom: 2,074.346
€; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 2,012.115,62 €. Rozdiel: 62.230,38 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 4; podprogram C; názov podprogramu: Neprávne subjekty; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 8; Názov položky: Školské
zariadenia;
Navrhované výdavky mestom: 11,656.916 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 11,307.208,52 €. Rozdiel: 349.707,48 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov
Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok
2017, ktorý predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice
nasledovne: program 4; podprogram D; názov podprogramu: Neštátne zariadenia; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; položky: Názov položky: Neštátne zariadenia;
Navrhované výdavky mestom: 3,900.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 3,783.000 €; Rozdiel: 117.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2;
Názov položky: Súvislé opravy komunikácií; Navrhované výdavky mestom: 1,000.000
€; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 970.000 €; Rozdiel: 30.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3;
Názov položky: Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery oceľových konštrukcií;
Navrhované výdavky mestom: 1,130.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 1,096.100 €; Rozdiel: 33.900 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4;
Názov položky: Oprava a údržba zvodidiel a zábradlí; Navrhované výdavky mestom:
100.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 97.000 €; Rozdiel: 3.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva
primátor mesta Košice
nasledovne:program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúrabežná údržba komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 5; Názov položky: Kosenie a výruby prícestnej zelene; Navrhované
výdavky mestom: 80.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 77.600 €;
Rozdiel: 2.400 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6;
Názov položky: Oprava a údržba podchodov a schodíšť; Navrhované výdavky mestom:
55.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 53.350 €; Rozdiel: 1.650 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 7;
Názov položky: Zdrsňovanie povrchu vozoviek; Navrhované výdavky mestom: 30.000
€; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 29.100 €; Rozdiel: 900 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 8;
Názov položky: Oprava dlažby; Navrhované výdavky mestom: 700.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 679.000 €; Rozdiel: 21.000 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
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komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 9;
Názov položky: Dopravné značenie; Navrhované výdavky mestom: 650.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 630.500 €; Rozdiel: 19.500 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
10; Názov položky: Zimná údržba; Navrhované výdavky mestom: 1,300.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 1,261.000 €. Rozdiel: 39.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 1; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra-bežná údržba
komunikácií; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
11; Názov položky: PPP projekty - splátky - realizácia opráv komunikácií v rokoch
2005-2008; Navrhované výdavky mestom: 380.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 368.600 €. Rozdiel: 11.400 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice a Štatútu mesta
Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu k
Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložil na rokovanie
mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne: program 5; podprogram
2; názov podprogramu: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete,
cyklodopravy a pešej dopravy; Kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710;
poradové číslo položky: 1; Názov položky: Stavebné úpravy a rekonštrukcie
komunikácií; Navrhované výdavky mestom: 900.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 873.000 €. Rozdiel: 27.000 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 2; názov podprogramu: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej
komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy; Kapitálové výdavky; ekonomická
klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 2; Názov položky: Prepojovacia komunikácia
Pereš – Lorinčík; Navrhované výdavky mestom: 300.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 291.000 €. Rozdiel: 9.000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 2; názov podprogramu: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej
komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy; Kapitálové výdavky; ekonomická
klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 3; Názov položky: Sanácia zosuvu svahu
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Račí potok. Navrhované výdavky mestom: 100.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 97.000 €; Rozdiel: 3.000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 2; názov podprogramu: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej
komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy; bežné výdavky; ekonomická
klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov položky: Modernizácia
električkových tratí - MET realizácia (EÚ Fondy); Navrhované výdavky mestom:
100.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 97.000 €. Rozdiel: 3.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 2; názov podprogramu: Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej
komunikačnej siete, cyklodopravy a pešej dopravy; bežné výdavky; ekonomická
klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5; Názov položky: Doprava-projektyEÚ
ostatné(Slanecká PD,PD a realizácie BUSpruhov,Cyklogenerel); Navrhované výdavky
mestom: 23.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 22.310 €; Rozdiel:
690 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 3; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra - údržba
cestnej svetelnej signalizácie; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 1; Názov položky: Údržba a revízia CSS; Navrhované výdavky mestom:
180.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 174.600 €; Rozdiel: 5.400 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 3; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra - údržba
cestnej svetelnej signalizácie; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 2; Názov položky: Oprava a montáž riadiacich detektorov a tlačítok
CSS; Navrhované výdavky mestom: 15.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 14.550 €; Rozdiel: 450 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 3; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra - údržba
cestnej svetelnej signalizácie; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 3; Názov položky: Spotreba elektrickej energie za CSS a prístrešky
MHD; Navrhované výdavky mestom: 83.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
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návrhom: 80.510 €;Rozdiel: 2.490 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 3; názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra - údržba
cestnej svetelnej signalizácie; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 4; Názov položky: Riadiaca ústredňa, GSM systém, NN prípojky, ER
skrinky, kamerový systém; Navrhované výdavky mestom: 30.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 29.100 €; Rozdiel: 900 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 4; názov podprogramu: Ostatná činnosť v doprave; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru; Navrhované výdavky mestom:
5.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 4.850 €;Rozdiel: 150 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 4; názov podprogramu: Ostatná činnosť v doprave; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Výkup pozemkov za účelom výstavby komunikácií (Slanecká+MET+Kavečany);
Navrhované výdavky mestom: len 80.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 77.600 €; Rozdiel: 2.400 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 4; názov podprogramu: Ostatná činnosť v doprave; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov položky:
Prevádzka Detskej železnice v Čermeli; Navrhované výdavky mestom: 110.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 106.700 €; Rozdiel: 3.300 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 4; názov podprogramu: Ostatná činnosť v doprave; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov položky:
Detské dopravné ihriská – údržba; Navrhované výdavky mestom: 5.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 4.850 €; Rozdiel: 150 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
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Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 4; názov podprogramu: Ostatná činnosť v doprave; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5; Názov položky:
Mesiac bezpečnosti cestnej premávky; Navrhované výdavky mestom: 1.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 970 €. Rozdiel: 30 €.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 4; názov podprogramu: Ostatná činnosť v doprave; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6; Názov položky:
Ostatná činnosť v doprave (vrátane spoluúčasti na náhradách škôd); Navrhované
výdavky mestom: 10.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 9.700 €;
Rozdiel: 300 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 5; názov podprogramu: Mestská verejná doprava; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Dopravný podnik mesta Košice; Navrhované výdavky mestom: 16,020.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 15,539.400€; Rozdiel: 480.600 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor mesta Košice nasledovne:
program 5; podprogram 5; názov podprogramu: Mestská verejná doprava; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
DPMK - úhrada strát v MHD za predchádzajúce roky; Navrhované výdavky mestom:
1,180.173 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 944.138,4 €; Rozdiel:
236.034,6 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Vážené dámy a vážení páni ja som svoju časť splnil. Neberte to ako neúctu, ale myslím
si, že v rozpočte máme naozaj dostatok možností s ním pracovať. A našim cieľom je
vytvoriť dostatočnú rezervu na to, aby sme mohli začať pracovať s tým, aby spoločnosť
Kosit sme nepredali. Našim cieľom je vytvoriť dostatočnú rezervu a možnosti priškrtiť
výdaje v niektorých položkách. Ale aby sme si svoje striebro, ktoré tu Košiciach máme,
nepredávali. Naše domáce rodinné striebro. Ako tvrdím, v odpadovom hospodárstve
máme obrovskú vatu. A keď sa dokážeme niekde ešte zomknúť, dokážeme vyškrabať
dosť peňazí na to, aby sme neprišli o akcie spoločnosti Kosit. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Pokračujeme ďalej faktickými poznámkami. Pán
poslanec Karabin faktická poznámka. Sa odhlásil. Pán poslanec Gaj.
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, na úvod by som
sa vám chcel všetkým veľmi ospravedlniť, za výkvet, ktorý vznikol, sa zrodil v mestskej
časti Sever, v minulom volebnom období. Áno, toto je tak populistické vystúpenie. Kto
chce pokračovať v divadle, toho volám v stredu, 14-teho, aby sa presunul na mestskú
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časť Sever. A tam pán poslanec rád tvorí rozpočet a hlavne si protirečí. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková s faktickou
poznámkou.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa
chcela len opýtať pána kolegu, že uznesenia, návrhy na uznesenia, pozmeňujúce návrhy,
ktoré predkladal a ktoré čítal, že či pripravuje tesne ráno pred zastupiteľstvom, alebo
kedy? Lebo viete, aj keby som chcela, aj keby som si otvorila celý programový
rozpočet, nemám šancu všetky zmeny, ktoré ste navrhoval odsledovať. Nehovoriac o
tom, že to vyhodnotiť, či je dobre alebo nie. A myslím, že veľakrát sme už vás prosili o
to, aby, ak sa dá, aby ste nám aspoň deň vopred poslali tieto pozmeňujúce návrhy, aby
sme vedeli v kľude pozrieť. Lebo, fakt, poviem pravdu, nemám šancu ani neviem za to
zahlasovať. A vlastne neviem ani čo ste hovorili.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová s
faktickou.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak ja by som pokračovala v tom, čo
povedala pani kolegyňa, pretože pán poslanec momentálne predviedol nácvik na
Hviezdoslavov Kubín, len poviem, že lepšie artikulovať, aby sme toto všetko pochopili
za hodinu dvanásť, koľko ste rečnili. Pretože, naozaj, poslanec má pracovať
zodpovedne. Vy sa tu z nás, zo všetkých, vysmievate. Doslova. Dehonestujete našu
prácu. Pretože pokiaľ by ste skutočne mali záujem, aby tieto veci, alebo akékoľvek
pripomienky, doplnky boli zapracované, však nám to pošlete v predstihu. Viete
pripomienkovať materiál. Celé je to o tom, aby ste sa tu na nás zabával. Aby
jednoducho, v podstate aj tak nič neprešlo, ale vy si budete naďalej rečniť. Ďakujem
pekne.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrvalský s faktickou.
p. Petrvalský poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pani námestníčka, za
slovo. Zbystril som v tých pasážach, ktorými sa aj ja zaoberám. A okrem toho, že
samozrejme tieto návrhy neprešli komisiami, ktorými mali prejsť, aby komisie dali
odborné stanoviská. Lebo, pochopte, že my nie sme roboti, ktorí vedia o všetkom. A
keď vy niekde ukrojíte 80.000, že ja okamžite za to zahlasujem. Lebo ja neviem, čo to
ukrojenie 80.000 s tou danou akciou a s tou danou položkou v rozpočte urobí. Viem, čo
urobí v rozpočte to, čo viem odsledovať. Vieme veľmi dobre, že MHD je v dosť
kritickom stave. Tam zobrať 236.000, ja si myslím, že je totálne nezodpovedné! Vieme
veľmi dobre, že ideme vykupovať pozemky pod Slaneckou cestou. Tak keď vy
zoberiete 40.000, tak čo budeme, len pol profilu robiť? A čo je najhoršie, že zobrali ste
peniaze základným školám, materským školám a základným umeleckým školám. Naše
deti sú zlato! To, že je striebro Kosit, to je síce v poriadku, ale naše deti a ich vzdelanie,
to je naša skutočná hodnota. A týmto brať peniaze. To už hraničí s drzosťou. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem vám veľmi pekne. Zrejme s ďalším poďakovaním pán
starosta Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán
primátor, vážené pani námestníčka, vážení páni kolegovia poslanci, k vystúpeniu pána
60

Polačeka. Dneska som mal druhú kávu, mal som skvelé raňajky, včera som si bol
zabehať. Hodinu dvanásť minút zabehnem z Pereša a ešte aj späť. Ja neviem pochopiť,
o čo tu niekomu ide? Môže to poslať mailom. Nie každý pred každým zastupiteľstvom
dneska tu mal 150 návrhov. Chcem sa všetkých spýtať, nielen tu kolegov poslancov,
ďalších kolegov z magistrátu, ale aj kolegov z médií. Má niekto predstavu, koľko teraz
bolo prednesených návrhov na uznesenie? Ak niekto má predstavu, dvihnite ruku.
Takže nie som sám, ktorému sa niekde utla niť, podľa toho všetkého. Naozaj, takéto
veci by sme mali obmedziť! Toto nie je normálne! Toľko návrhov. Nemáme šancu
zistiť, o čom tu bola reč. Lebo nedá sa sústrediť bez nejakého písomného podkladu.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou za starostov mestských
častí. Nech sa páči.
p. Balčík, starosta MČ Košice - Kavečany: Dobrý deň. Pán primátor, vážené zastupiteľstvo,
osobitne pán poslanec Polaček. Dovolím si tvrdiť, že ste totálny a maximálne analfabet
a nerozumiete komunálnej politike. Ste negramotný človek, čo sa týka komunálnej
politiky. A týmto vystúpením ste sami ukázali, že si nevážite Košičanov, nevážite si
poslancov, nevážite si starostov, nevážite si vedenie mesta. Považujem toto vaše
vystúpenie za jedno veľké divadlo, ktoré nemá reálne opodstatnenie. Ďakujem za slovo.
To je môj názor.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán starosta. Myslím si, že ste prečítali pár
myšlienok mnohých z nás. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja s vami, kolegovia, súhlasím. Je to absolútne
neúctivé voči nám poslancom, je neúctivé, aby sme tuná mali na programe 80 alebo 90
bodov programu. Zložité body, ako je parkovanie, rozpočet, predaj akcií Kositu,
územný plán, rekonštrukcie verejného osvetlenia. Ja len sa postavím, aby ste videli.
Toto tu je vytlačené, čo ste si mali naštudovať, kolegovia! Takže ja úprimne verím, že
všetci ste si tieto materiály pozreli. A keby ste si ich pozreli, verím aj pani poslankyni,
že by chcela naše nejaké pripomienky skôr, no keďže dostávame tieto materiály iba
toľko dní pred rokovaním, koľko dostávame, chvíľku trvá, kým pripravíme nejaké naše
návrhy. A tieto návrhy sme pripravili tak isto a dodali sme vám ich takým istým
spôsobom, ako nám ich dodal, napríklad, tuto pán viceprimátor Petruško, ktorý tiež
nikomu neposlal pozmeňujúci návrh ku VZN-ku. A nikoho to tuná netrápi!
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne
za slovo. Ja len chcem pánovi poslancovi Polačekovi povedať, že vy viete, že nič reálne
sa z toho nedá schváliť. Lebo všetci vám tu povedali, že nikto nemá páru o tom, čo ste
prednášali. Jednak ste to hovorili rýchlo ad jedna, ad dva, ste to nedodali. A pri danom
množstve je ťažko porovnávať, keď niekto dá jeden pozmeňujúci návrh a vy dáte 50
alebo ani neviem koľko ich bolo. Dúfam, že pán Gibóda ma tiež pripravenú rovnakú
kopu. Vy nechcete, aby toto zastupiteľstvo ďalej rokovalo! To, čo aj na začiatku ste už
povedali, pán Polaček. Ja len chcem dať do pozornosti, mandát poslanca zaniká aj
obmedzenim spôsobilosti na právne úkony. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrenka, nech sa páči.
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p. Petrenka, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážený pán primátor, páni
námestníci, kolegyne, kolegovia. Čo sa týka rozpočtu, rozpočet bol myslím v
dostatočne dlhej dobe zverejnený na webovej stránke na sídle mesta Košice. Nikto
nemôže povedať by nemal možnosť do neho nahliadnuť, respektíve dať nejaké dopyty,
prípadne návrhy. Finančná komisia na rokovaní finančnej komisii do rokovania
finančnej komisie nedostala žiaden pozmeňujúci návrh. To, čo predviedol pán Polaček,
asi vstúpi do histórie mesta Košice, myslím, čo sa týka rokovaní. A čo sa týka finančnej
komisii, po prerokovaní návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 2019, finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh
programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017-19. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán kolega, pred rokom som
vám všetkým kolegovia poslal otázky k rozpočtu. Pýtal som sa ekonomického
oddelenia, pýtal som sa pána riaditeľa, pýtal som sa pána primátora. Dva týždne som ich
dennodenne urgoval: „Odpovedzte mi na moje otázky!“ Nedostal som odpoveď. Na
zastupiteľstve som krátkou cestou požiadal pána primátora, aby som dostal odpovede na
svoje otázky k rozpočtu, z minulého roka. Trvalo ďalšie 4 mesiace, aby som dostal
odpovede na to, na čo sa pýtam! Toto je moja odpoveď. Kolegovia, vy tu nechcete
diskutovať! Toto je proste len jedna zábava. Schváliť a ísť rýchlo domov! Ja vám
opakujem, v odpadovom hospodárstve je vata, kede oberie toto mesto Košice
Košičanov o viac ako 2.000.000 eur! Ale vy počúvať nechcete. A je to jedno! Preto sa
snažíme vytvoriť priestor na ďalších 12.000.000, aby sme mohli Kosit...
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo sa týka vaty, pán Polaček určite vie, o čom
hovorí. Nech sa páči, Janko Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne vážený pán primátor, dámy a páni, rada starostov
sa zaoberala jednak všetkými materiálmi na dnešné zasadnutie a samozrejme aj
návrhom rozpočtu. Z starostov mestských častí prítomných bolo 19. Návrh rozpočtu bol
podrobne vysvetlený. A keďže toto je najvážnejšia kompetencia rady starostov, pretože
rada starostov má právo schváliť alebo neschváliť rozpočet, môžem s potešením
konštatovať, že z prítomných 19 starostov, 18 sa vyslovilo za tento rozpočet, jeden
starosta sa zdržal hlasovania a predpokladám, že aj ostaní traja, ktorí sa z vážnych
dôvodov nemohli zúčastniť a rozprával som s nimi individuálne, za určitých
podmienok, predpokladám tento rozpočet schválili. Chcem ešte povedať jednu vec.
Služobne starší poslanci si určite budú pamätať obdobie, viac ako 10 rokov dozadu,
kedy toto mesto sa nachádzalo vo veľmi vážnej ekonomickej situácii. Brali sa úvery na
rozvojové programy mesta. V určitom období mestu hrozilo cros-default a rating mesta
bol úplne na dne. Zháňali sa tu peniaze na krátke úvery, aby mohli byť vyplatené
odmeny, teda mzdy alebo zálohy zamestnancom. Ja si to obdobne veľmi dobre
pamätám, aj keď sme vtedy nebol poslancom. Za uplynulé štvorročné obdobie sme
investovali, znovu sa vrátim k známej cifre 120,000.000 eur do mestskej hromadnej
dopravy, nákupy električiek, autobusov, atď. Napriek tomu máme vyrovnaný rozpočet a
rating mesta je veľmi vysoký. V tomto období opäť ideme s podobným rozpočtom, kde
očakávame obrovský príliv finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Myslím si,
že to nie je zlé. Čiže neberieme úvery na rozvojové programy, neprejedáme peniaze, ale
investujeme ich do rozvoja a pomáhame si inými zdrojmi. A je to len na šikovnosti
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vedenia mesta, že sa vie dostať k týmto európskym zdrojom. Boli tu aj názory, že
predtým neboli európske zdroje. Boli. Boli predvstupové fondy. Ale nikdy sa v takomto
rozsahu nečerpali. A pred tým si asi nikto z nás nechce zatvárať oči. Čo sa týka návrhov
pána poslanca Polačeka, vzhľadom na to, že je ich veľmi veľké množstvo a
predpokladám, že asi nám nevie zagarantovať vyrovnaný rozpočet týmito svojimi
návrhmi, keďže ich neprešiel s ekonomickým oddelením, podávam procedurálny návrh,
aby o týchto návrhov jedného poslanca v jednom bode sa hlasovalo spoločne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána
poslanca Jakubova. Je to návrh poslanca! Nech sa páči, budeme hlasovať o tom, aby
sme hlasovali o návrhu pána poslanca Polačeka un bloc. Prosím hlasujeme. (Nefunguje
hlasovacie tu dvom ľuďom.)
Hlasovanie č. 29 -

za: 26 + 2 ručne, proti: 3, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Dobre. Čiže „Za“ 26 plus dvaja námestníci, ktorým nešlo hlasovacie
zariadenie. Ďakujem pekne. Návrh ste schválili.
A pokračujeme ďalej v rozprave. Pán poslanec Polaček má procedurálny návrh.
p. Polaček, poslanec MZ: Ja by som mal procedurálny návrh, že či neprerušíme rokovanie,
nepôjdeme sa naobedovať a nebudeme v rozpočte ďalej v kľude diskutovať.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Ja navrhujem, budeme o tomto návrhu hlasovať, pretože obed
ešte nie je nachystaný, takže bolo by dobré prejsť si rozpočet. Čiže hlasujeme o tom,
aby bola teraz prestávka. Doporučujem „nie“. Hlasujeme.
Hlasovanie č. 30 -

za: 6, proti: 25, zdržali sa: 7

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. Pokračujeme v
rozprave. Nech sa páči. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, spolu s pánom Jakubovom a
ostatnými poslancami za stranu Smer, predvádzate v akej úcte máte ten rokovací
poriadok, ktorým ste sa tu tak dnes na začiatku rokovania hájili. A v akej úcte máte
rokovania a pravidlá. Ja, kolegovia, chcem iba nadviazať na pána Polačeka a dodať to,
že tak ako pán primátor začal úvod k tomuto rozpočtu, že sú tu riziká, že sme prišli o
finančné príjmy a že tento rozpočet budeme v tomto roku pravdepodobne viacnásobne
opravovať, vzhľadom na hroziace finančné výpadky, prípadne na nejaké výdavky, ktoré
nastanú, tak práve preto sme chceli vytvoriť tento priestor v hodnote cca
12,000.000 eur, ktorý by bol dostatočný na to mu, aby sme v prípade, že sa poslanci
rozhodnú niektoré návrhy vrátili späť, na pôvodnú výšku, ale zároveň vytvorili
dostatočný vankúš na to, aby sme zvládli investície vo spoločnosti Kosit, pretože
spoločnosť Kosit je strategickým podnikom v našom meste. Je tak strategickým, nielen
z oblastí správy odpadnú, ale aj údržby komunikácií napr. A mesto Košice je vydané
takpovediac na milosť a neminulosť. A prísť o podiel z tejto spoločnosti by bolo veľkou
chybou. Takže ja si dovolím pokračovať ďalej v návrhoch na uznesenie. Aby sme
pokračovali v príprave týchto finančných prostriedkov, ktoré budú slúži nielen pre
spoločnosť Kosit, ale, ako vieme, nikto nevie koľko bude stáť štadión a pod.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
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Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 610; poradové číslo položky: 1;
Názov položky: Mzdy, platy, služobné príjmy; Navrhované výdavky mestom:
3,655.900 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 2,924.720 €; Rozdiel:
731.180 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 610, 62; poradové číslo
položky: 2; Názov položky: Poistné a príspevky do poisťovní; Navrhované výdavky
mestom: 1,387.700 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 1,110.160 €;
Rozdiel: 277.540 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3;
Názov položky: Cestovné náhrady; Navrhované výdavky mestom: 1.000; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 800; Rozdiel: 200 sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4;
Názov položky: Energie, voda a telekomunikačné služby; Navrhované výdavky
mestom: 139.600; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 111.680; Rozdiel:
27.920 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5;
Názov položky: Materiál; Navrhované výdavky mestom: 103.200; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 82.560; Rozdiel: 20.640 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6;
Názov položky: Dopravné; Navrhované výdavky mestom: 128.950; Navrhované
64

výdavky pozmeňovacím návrhom: 103.160; Rozdiel: 25.790 sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 7;
Názov položky: Rutinná a štandardná údržba; Navrhované výdavky mestom: 43.400;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 34.720; Rozdiel: 8.680;Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 8;
Názov položky: Nájomné za prenájom; Navrhované výdavky mestom: 36.620;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 29.296 €; Rozdiel: 7.324 sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 9;
Názov položky: Služby; Navrhované výdavky mestom: 304.970; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 243.976 €; Rozdiel: 60.994 € sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
10; Názov položky: OOV, náhrada PN, odstupné; Navrhované výdavky mestom:
34.700; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 27.760; Rozdiel: 6.940 sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo
položky: 11; Názov položky: Kamerový systém (v tom ŠR 66.000 €); Navrhované
výdavky mestom: 116.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 92.800 €;
Rozdiel: 23.200 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
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predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 1; názov podprogramu: Verejný poriadok
a bezpečnosť; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo
položky: 12; Názov položky: Osobné motorové vozidlo; Navrhované výdavky mestom:
23.000; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 18.400; Rozdiel: 4.600 sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 2; názov podprogramu: Civilná ochrana; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Civilná ochrana (KV terénne auto); Navrhované výdavky mestom: 72.000; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 57.600; Rozdiel: 14.400; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 2; názov podprogramu: Civilná ochrana; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Príspevok pre občianske združenie MRAK; Navrhované výdavky mestom: 5.000;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 4.000; Rozdiel: 1.000 sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 3; názov podprogramu: Verejné osvetlenie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Prevádzka a údržba VO; Navrhované výdavky mestom: 3,150.000; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 2,520.000; Rozdiel: 630.000. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 3; názov podprogramu: Verejné osvetlenie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Údržba VO v malých mestských častiach; Navrhované výdavky mestom: 30.000;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 24.000; Rozdiel: 6. 000 sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 3; názov podprogramu: Verejné osvetlenie; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov položky:
Spotreba elektrickej energie v malých mestských častiach; Navrhované výdavky
mestom: 80.000; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 64.000; Rozdiel:
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16.000 sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 6; podprogram 3; názov podprogramu: Verejné osvetlenie;
kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 4; Názov
položky: Výstavba a rekonštrukcia VO; Navrhované výdavky mestom: 50.000;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 40.000; Rozdiel: 10.000 sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 7; podprogram 2; názov podprogramu: Ochrana a
udržiavanie archívneho fondu; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 1; Názov položky: Archív mesta Košice; Navrhované výdavky mestom:
11.000; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 8.800; Rozdiel: 2. 200 sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 7; podprogram 2; názov podprogramu: Ochrana a
udržiavanie archívneho fondu; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710;
poradové číslo položky: 0; Názov položky: Spoločne k zachovaniu, propagácii a
rozvoju kultúrneho dedičstva (EÚ) - digitalizácia archívnych dokumentov; Navrhované
výdavky mestom: 521.553 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 417.242,4
€; Rozdiel: 104.310,6 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 7; podprogram 2; názov podprogramu: Ochrana a
udržiavanie archívneho fondu; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 3; Názov položky: Údržba vojnových hrobov (ŠR); Navrhované výdavky
mestom: 5.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 4.000 €. Rozdiel:
1.000 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice a Štatútu mesta
Košice
schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava Polačeka a Marcela Gibódu k
Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý predložil na rokovanie
mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta Košice nasledovne:
program 7; podprogram 3; názov podprogramu: Elektronické informačné služby; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Portál s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť; Navrhované výdavky mestom:
10.000; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 8.000; Rozdiel: 2.000 sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
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Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 7; podprogram 3; názov podprogramu: Elektronické
informačné služby; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 2; Názov položky: Elektronizácia služieb mesta Košice; Navrhované výdavky
mestom: 180.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 144.000 €; Rozdiel:
36.000 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 7; podprogram 3; názov podprogramu: Elektronické
informačné služby; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 3; Názov položky: Modernizácia webového
portálu mesta Košice;
Navrhované výdavky mestom: 5.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom:
4.000 €; Rozdiel: 1.000 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 7; podprogram 4; názov podprogramu: Správa daní a poplatkov;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 1; Názov
položky: Vrátenie daní z minulých rokov; Navrhované výdavky mestom: 10.000;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 8.000; Rozdiel: 2.000. Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 1; názov podprogramu: Výkon funkcie primátora
a námestníkov primátora; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 2; Názov položky: Tlmočenie a preklady, právne a iné služby; Navrhované
výdavky mestom: 10.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 8.000 €;
Rozdiel: 2000 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 1; názov podprogramu: Výkon funkcie
primátora a námestníkov primátora; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 3; Názov položky: Komunikácia s verejnosťou; Navrhované
výdavky mestom: 104.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 83.200 €;
Rozdiel: 20.800 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 1; názov podprogramu: Výkon funkcie primátora
a námestníkov primátora; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo
položky: 4; Názov položky: Príspevky z reprezentačného fondu primátora; Navrhované
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výdavky mestom: 35. 000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 28.000 €;
Rozdiel: 7.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 1; názov podprogramu: Výkon funkcie primátora
a námestníkov primátora; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo
položky: 5; Názov položky: Dotácie v zmysle VZN č. 76; Navrhované výdavky
mestom: 15.000; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 12.000; Rozdiel: 3.000
€. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 1; názov podprogramu: Výkon funkcie primátora
a námestníkov primátora; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 6; Názov položky: Vonkajšie vzťahy; Navrhované výdavky mestom: 25.000;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 20.000; Rozdiel: 5.000. Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 2; názov podprogramu: Audit, rating a
daňové poradenstvo; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 1; Názov položky: Audit, rating a daňové poradenstvo; Navrhované výdavky:
30.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 24.000 €; Rozdiel: 6.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 3; názov podprogramu: Výkon mestského
zastupiteľstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
1; Názov položky: Poslanci MZ, primátor a námestníci; Navrhované výdavky mestom:
492.600 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 394.080 €; Rozdiel: 98.520
€; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 3; názov podprogramu: Výkon mestského
zastupiteľstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
2; Názov položky: Náhrady mzdy, platu, paušálne náhrady a iné náhrady; Navrhované
výdavky mestom: 26.000 €; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 20.800 €;
Rozdiel: 5.200 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestského zastupiteľstva v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
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predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 3; názov podprogramu: Výkon mestského
zastupiteľstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
3; Názov položky: Stravné; Navrhované výdavky mestom: 2.400; Navrhované výdavky
pozmeňujúcim návrhom: 1.920; Rozdiel: 480 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 3; názov podprogramu: Výkon mestského
zastupiteľstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo: 4; Názov
položky: Všeobecný
materiál a služby; Navrhované výdavky mestom: 8.550;
Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 6.840; Úspora rozdielu je 1.710 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 3; názov podprogramu: Výkon mestského
zastupiteľstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
5; Názov položky: Prenájom zasadačky a iné; Navrhované výdavky mestom: 1.500;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 1.200; Rozdiel: 300. Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 3; názov podprogramu: Výkon mestského
zastupiteľstva; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky:
6; Názov položky: Verejné ocenenia; Navrhované výdavky mestom: 20.650;
Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 16.520; Rozdiel: 4.130 € sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 4; názov podprogramu: Marketing mesta; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Prezentácia a propagácia mesta; Navrhované výdavky mestom: 60.000; Navrhované
výdavky pozmeňujúcim návrhom: 48.000; Rozdiel: 12.000; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 4; názov podprogramu: Marketing mesta; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov položky:
Marketingové podujatia a projekty; Navrhované výdavky mestom: 90.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 72.000 €; Rozdiel: 18.000 €.
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Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 5; názov podprogramu: Členské príspevky; bežné
výdavky; ekonomická klasifikácia: 640; poradové číslo položky: 1; Názov položky:
Príspevky za členstvo v združeniach; Navrhované výdavky mestom: 13.140;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 10.512; Rozdiel: 2.628 € sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 6; názov podprogramu: Územné plánovanie a
architektonicko-urbanistické zámery a štúdie; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia:
630; poradové číslo položky: 1; Názov položky: Územnoplánovacie podklady
a dokumentácie; Navrhované výdavky mestom: 80.000; Navrhované výdavky
pozmeňujúcim návrhom: 64.000; Rozdiel: 16.000; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 6; názov podprogramu: Územné plánovanie a
architektonicko-urbanistické zámery a štúdie; kapitálové výdavky; ekonomická
klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 2; Názov položky: Nový územný plán mesta;
Navrhované výdavky mestom: 111.000 €; Navrhované bežne, navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 88.800 €; Rozdiel: 22.200 € sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 8; podprogram 6; názov podprogramu: Územné plánovanie a
architektonicko-urbanistické zámery a štúdie; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia:
630; poradové číslo položky: 3; Názov položky: Debarierizácia verejných priestorov;
Navrhované výdavky iba 5.000 €; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 4.000
€; Rozdiel: 1.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 6; názov podprogramu: Územné plánovanie
a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie; bežné výdavky; ekonomická
klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov položky: Pamätihodnosti mesta;
Navrhované výdavky mestom: 5.000; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom:
4.000; Rozdiel: 1.000 sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
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Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 6; názov podprogramu: Územné plánovanie
a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie; kapitálové výdavky; ekonomická
klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 3, Názov položky: Príprava projektov z EÚ
fondov a podpora strategického rozvoja; Navrhované výdavky mestom: 608.300 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 486.640 €; Rozdiel: 121.660 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 8; podprogram 7; názov podprogramu: Príprava
rozvojových projektov; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 2; Názov položky: SO pre IROP; Navrhované výdavky mestom: 3.360 €;
Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 2.688 €; Rozdiel: 672 €; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 1; názov podprogramu: Právne a komerčné služby;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1; Názov
položky: Advokátske, komerčné a iné právne služby; Navrhované výdavky mestom:
145.000 €; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 116.000 €; Rozdiel: 29.000
€; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice,
nasledovne: program 9; podprogram 1; názov podprogramu: Právne a komerčné služby;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov
položky: Súdne poplatky; Navrhované výdavky mestom: 82.000; Navrhované výdavky
pozmeňujúcim návrhom: 65.600; Rozdiel: 16.400 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje
ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 1; názov podprogramu: Právne a komerčné služby;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3; Názov
položky: Náhrady vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí; Navrhované výdavky mestom:
200.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 160.000; Rozdiel: 40.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s
majetkom mesta; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
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položky: 1; Názov položky: Energie,voda (vrátane stočného za zrážkové vody zo
spevnených plôch); Navrhované výdavky mestom: 1,083.000 €; Navrhované výdavky
pozmeňujúcim návrhom: 866.400 €; Rozdiel: 216.600 €. Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s majetkom
mesta; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov
položky: Údržba a stavebné úpravy majetku mesta; Navrhované výdavky mestom:
400.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 320.000 €; Rozdiel: 80.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s
majetkom mesta; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo
položky: 3; Názov položky: Činnosti súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností;
Navrhované výdavky mestom: 120.000 €; Navrhované výdavky pozmeňujúcim
návrhom: 96.000 €; Rozdiel: 24.000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s majetkom
mesta; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4; Názov
položky: Poistenie majetku; Navrhované výdavky mestom: 73.000 €; Navrhované
výdavky pozmeňujúcim návrhom: 58.400 €; Rozdiel: 14.600 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s majetkom
mesta; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5; Názov
položky: Geodetické práce a znalecké posudky; Navrhované výdavky mestom: 85.000
€; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 68.000 €; Rozdiel: 17.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s majetkom
mesta; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6; Názov
položky: Ostatné služby, verej.súťaže, poplatky ROEP; Navrhované výdavky mestom:
35.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 28.000 €; Rozdiel: 7.000;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s majetkom
mesta; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 7;
Názov položky: Vecné plnenie - rekonštrukcie budov v majetku mesta; Navrhované
výdavky mestom: 15.900 €; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 12.720 €;
Rozdiel: 3.180 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s majetkom
mesta; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 8; Názov
položky: Vrátenie príjmov z minulých rokov na základe súdnych rozhodnutí;
Navrhované výdavky mestom: 10.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom:
8.000; Rozdiel: 2.000; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 2; názov podprogramu: Hospodárenie s majetkom
mesta; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 9;
Názov položky: Nákup pozemkov a budov za účelom majetko-právneho vysporiadania;
Navrhované výdavky mestom: 1,800.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 1,440.000; Rozdiel: 360.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1;
Názov položky: Výpočtová
technika; Navrhované výdavky mestom: 60.000;
Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 48.000; Rozdiel: 12.000; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém
mesta Košice; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2;
Názov položky: Nehmotný majetok – softvér; Navrhované výdavky mestom: 7.500;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 6.000; Rozdiel: 1.500; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu mesta.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
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nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 3;
Názov položky: Údržba výpočtovej techniky; Navrhované výdavky mestom: 110.000
€; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 88.000 €; Rozdiel: 22.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 4;
Názov položky: Všeobecný materiál; Navrhované výdavky mestom: 50.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 40.000 €; Rozdiel: 10.000 €.
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5;
Názov položky: Ostatné služby; Navrhované výdavky mestom: 50.000; Navrhované
výdavky pozmeňujúcim návrhom: 40.000; Rozdiel: 10.000; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6;
Názov položky: Príspevok pre združenie Cassoviainfo; Navrhované výdavky mestom:
10.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 8.000; Rozdiel: 2.000 sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 7;
Názov položky: Rozvoj IS Mesta Košice; Navrhované výdavky mestom: 10.000;
Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 8.000; Rozdiel: 2.000 sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 8;
Názov položky: Obnova HW vybavenia; Navrhované výdavky mestom: 10.000;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 8.000; Rozdiel: 2.000 sa preúčtuje ako
prebytok rozpočtu.
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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 3; názov podprogramu: Informačný systém mesta
Košice; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 9;
Názov položky: Komunikačná infraštruktúra; Navrhované výdavky mestom: 7.500 €;
Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 6.000 €; Rozdiel: 1.500 €; Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 9; podprogram 4; názov podprogramu: Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné cesty; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 1; Názov položky: Magistrát mesta Košice; Navrhované výdavky
mestom: 20.000; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 16.000; Rozdiel:
4.000; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Pán primátor, neviem či sme uznášaniaschopní v tejto chvíli? A či môžem pokračovať
ďalej v prednášaní...
p. Raši, primátor mesta: Môžete, môžete.
p. Gibóda, poslanec MZ: A podľa čoho sme uznášaniaschopní? Nie je tu dosť poslancov, pán
primátor. Pán primátor, nie je nás tu dosť.
p. Raši, primátor mesta: Je 37 zasunutých kariet. Pokračujete, pán poslanec.
p. Gibóda, poslanec MZ: Aha? S duchmi rokujeme. Dobre. Tak, aj tak ma nikto nepočúva,
očividne, iba bohužiaľ, zamestnanci magistrátu, ktorí nemôžu sa vzdialiť zo svojich
miest, ako si predstavujete. Dobre.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 9; podprogram 4; názov podprogramu: Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné cesty; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové
číslo položky: 2; Názov položky: Primátor a námestníci primátora; Navrhované
výdavky mestom: 10.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 0 €. Rozdiel:
10.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 9; podprogram 5; názov podprogramu: Školenia celoživotné vzdelávanie zamestnancov; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630;
poradové číslo položky: 1; Názov položky: Správa obecného úradu; Navrhované
výdavky mestom: 10.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 8.000;
Rozdiel: 2.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
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Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 9; podprogram 6; názov podprogramu: Ostatná podporná
činnosť; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 1;
Názov položky: Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi; Navrhované výdavky
mestom: 340.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 272.000; Rozdiel:
68.000 sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 9; podprogram 6; názov podprogramu: Ostatná podporná činnosť;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 2; Názov
položky: Poplatky banke, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov; Navrhované
výdavky mestom: 180.000; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 144.000;
Rozdiel: 36.000 sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor Richard Raši nasledovne:
program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného úradu – MMK;
bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 610,62; poradové číslo položky: 1; Názov
položky: Mzdy (vrátane SO pre IROP pri krajskom meste Košice); Navrhované
výdavky mestom Košice: 5,678.400 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom:
4,542.720 €; Rozdiel: 1,135.680 € sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného
úradu – MMK; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 610,62; poradové číslo
položky: 2; Názov položky: Poistné a príspevky do poisťovní; Navrhované výdavky
mestom: 2,019.551 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 1,615.640,8 €;
Rozdiel: 403.910,2 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného
úradu – MMK; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
3; Názov položky: Energie, voda a komunikácie; Navrhované výdavky mestom:
805.000 €; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 644.000 €; Rozdiel: 161.000
€ sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného
úradu – MMK; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
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4; Názov položky: Materiál; Navrhované výdavky mestom: 90.300 €; Navrhované
výdavky pozmeňujúcim návrhom: 72.240 €; Rozdiel: 18.060 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva primátor Richard Raši: program 10;
podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného úradu – MMK; bežné výdavky;
ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 5; Názov položky: Dopravné;
Navrhované výdavky mestom: 95.400; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom:
76.320; Rozdiel: 19.080 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného úradu –
MMK; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 6; Názov
položky: Rutinná a štandardná údržba; Navrhované výdavky mestom: 16.400;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 13.120; Rozdiel: 3.280 €. Navrhovaný
rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného úradu –
MMK; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 7; Názov
položky: Nájomné; Navrhované výdavky mestom: 200.600 €; Navrhované výdavky
pozmeňovacím návrhom: 160.480 €; Rozdiel: 40.120 €; Navrhovaný rozdiel sa
preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného
úradu – MMK; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky:
8; Názov položky: Služby; Navrhované výdavky mestom: 653.700 €; Navrhované
výdavky pozmeňovacím návrhom: 522.960 €; Rozdiel: 130.740 €. Navrhovaný rozdiel
sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného úradu –
MMK; bežné výdavky; ekonomická klasifikácia: 630; poradové číslo položky: 9; Názov
položky: OOV, náhrada PN, odstupné; Navrhované výdavky mestom: 245.000 €;
Navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom: 196.000 €; Rozdiel: 49.000 €;
Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
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predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva MUDr. Richard Raši, PhD., MPH,
primátor mesta Košice nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu:
Správa obecného úradu – MMK; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710;
poradové číslo položky: 10; Názov položky: Nákup dopravných prostriedkov;
Navrhované výdavky mestom: 35.000 €; Navrhované výdavky pozmeňovacím
návrhom: 28.000 €; Rozdiel: 7.000 €; Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok
rozpočtu.
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v zmysle zákona o meste
Košice a Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh poslancov Jaroslava
Polačeka a Marcela Gibódu k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2017, ktorý
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva Richard Raši, primátor mesta Košice
nasledovne: program 10; podprogram 1; názov podprogramu: Správa obecného úradu –
MMK; kapitálové výdavky; ekonomická klasifikácia: 710; poradové číslo položky: 11;
Názov položky: Nákup prevádzkových strojov a zariadení; Navrhované výdavky
mestom: 40.000 €; Navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom: 32.000 €; Rozdiel:
8.000 €. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje ako prebytok rozpočtu.
Kolegovia, trvám na samostatnom hlasovaní o každom pozmeňujúcom návrhu na
uznesenie tak, ako som to predniesol. A beriem to, čo povedala pani kolegyňa
Ilaščíková a vzhľadom na ustanovenia rokovacieho poriadku, verím, že návrhová
komisia prečíta kolegom plné znenie všetkých navrhovaných bodov na uznesenie.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Nemôžem vám poďakovať za to, čo ste predviedli. Pán poslanec
Jakubov až tu je s faktickou. Až nie, pán poslanec Karabin, nech sa páči. Telefonuje.
Pán poslanec Sidor, v rozprave, ďalší.
p. Sidor, poslanec MZ: Vážený pán primátor, dámy, páni, dovoľte mi krátke vyjadrenie sa k
návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 - 2019. Sľubujem, že budem
trošku kratší a hlavne pozitívnejší. Jednou z hlavných priorít poslaneckého klubu Šport
do Košíc bolo a je v tomto volebnom období snaha o každoročné navyšovanie financií
na mládežnícky šport. Za dva roky od volieb, v roku 2014, sa navýšili financie v
programe Mesto kultúry a športu v podprograme 9, Podpora športu mládeže, v kapitole
Bežné výdaje - dvojnásobne a kapitálové výdaje sa navýšili zhruba 6-násobne. V
podprograme 8 - Športové zariadenia, dobudovanie a udržiavanie športovej
infraštruktúry sa oproti minulému roku navýšili financie zhruba 4 a pol násobne. V
rámci podkapitoly - Koncepcia športu sa ročne navyšujú financie zhruba o 20 až 30 %.
Pre kluby z Košíc, ktoré majú mládež v kolektívnych alebo v individuálnych športov,
znamená to, že za predpokladu udržania si počtu mladých športovcov a výsledkov v
jednotlivých súťažiach, budú dostávať o zhruba 20 - 30 % financií ročne oproti
minulému roku naviac. Jednoducho povedané, ktorý klub dostal v roku 2016 na základe
počtu detí a výsledkov napr. 10.000 eur, môže, ak nezníži počty detí a výsledky budú
porovnateľné s minulým rokom, môže dostať v roku 2017 12 -13.000 eur. Sú to nemalé
peniaze pre tieto kluby. Takže sme radi, že tento trend je na svete. Na základe tohto
krátkeho odpočtu, za dva roky pôsobenia poslaneckého klubu Šport do Košíc, v
mestskom parlamente je vidieť, že mesto Košice má záujem investovať do športujúcej
mládeže. Verím, že mesto tento trend v budúcnosti nezmení a na konci volebného
obdobia v roku 2018 budú tieto čísla ešte vyššie. Preto ja, ako predseda poslaneckého
klubu Šport do Košíc, návrhu rozpočtu na rok 2017 podporím. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin na pána poslanca Sidora,
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faktická. Keď nie, tak potom pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: Vlastne len jednu poznámku. Na strane 53, to je v programe číslo 5
máme Doprava, máme výdavok pre Dopravný podnik, a.s., 17,200.000. A skladá sa
vlastne z príspevku na krytie predpokladanej straty vo výške 16,000.000 a doplatok k
preukázanej strate MHD za predchádzajúce roky vo výške 1.180.000. Chcem tým
povedať, že nenašiel som nikde v komentároch, ako vlastne plánuje mesto v ďalších
rokoch v tejto dôležitej oblasti, čo vlastne plánuje? Aké úmysly? Neustále budeme
zvyšovať dotáciu pre dopravný podnik, pretože objednávame u nich vozokilometre,
alebo ak sa to volá? Alebo v nejakom časovom horizonte pozveme nejakú konzultačnú
firmu, aby nám dala nejaké návrhy, ako pokračovať v tejto dôležitej oblasti? Všetci z
nás si viem predstaviť, kde môžeme v tomto meste minúť17,000.000 eur. Chcem, len
aby sme bez toho, aby som dával nejaký návrh na uznesenie, aby sme sa my poslanci a
hlavne v komisiách, ktoré sú priamu venované problematike dopravy, venovali tejto
veci a vychádzali z iniciatívami. Pretože zdá sa, že od vedenia mesta nemožno očakávať
v tejto veci nič, alebo ak, tak to budem veľmi milo prekvapený. Pozoruhodné na tom,
keď ešte pán poslanec Polaček nepredkladal žiadne návrhy na uznesenie, celkom
podnetná bola tá myšlienka o tom, že prečo vlastne mesto nemá nižšie výdavky na zber
a zneškodnenie komunálneho odpadu, keď v separovanom odpade už máme účinný
zákon o odpadoch? Naozaj by aj mňa zaujímala odpoveď na túto otázku. Na koľko sa
teda, to nasadenie stromov, vypadlo mi z hlavy, ako sa volá ten koordinátor, tá jedna
firma vlastne, na koľko sa činnosť tej firmy, ktorú sme tu angažovali v odpadovom
hospodárstve a hlavne v separovanom, samozrejme, prejaví na rozpočte? Takže, keď
mohol niekto k tomuto. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček s faktickou.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja skúsim na pána Halenára
nadviazať, na ten odpad. 11 a pol milióna eur je suma, ktorú tuná pravidelne míňame.
Táto suma musí byť, kolegovia, ponížená! O to, čo nevyvezieme v U. S. Steele, pretože
to už bude kataster Sokoľany, čiže to je obrovské množstvo peňazí. Toto nezaplatíme
Kositu predsa! Zároveň 30 %, hovorí sa, že triedený zber jednoducho musí zo zákona!
Tu nie že môže, musí! Proste tak to bude! Spoločnosť NATUR-PACK preplatí náklady
na triedený zber, akékoľvek, ktoré sa týkajú tejto problematiky, v rámci nejakých
štandardov zberu, ktoré sú zákonom dané. Je to 30 %. My sme to nastavili na nejakú
sumu 20 %. Na druhej strane, nezabudnime, že naozaj mesto potvrdilo v interpeláciách,
že ten milión je minimum, čo nás stojí triedený zber. Čiže tá položka nie je v poriadku
nastavená. Prosím, uvažujeme o tom. V tom našom návrhu je, hneď na začiatku,
hovoríme o tom, že túto položku treba o cca 2,4 milióna ponížiť. Naozaj to tak je. To
buď sa na to zabudlo, alebo...
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo, nech sa páči.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa
nečudujem niektorým reakciám, aj keď s nimi nesúhlasím, ktorí tu čítajú hodinu pätnásť
návrhy uznesení. Na druhej strane, ak poslanec mesta ani po dvoch rokoch nemá
možnosť pôsobiť v nejakej komisii, nie je to zdravé. Som toho názoru, že diskusia k
rozpočtu mesta, zákonu roka, by mala byť, samozrejme, v atmosfére, ktorá dnes
zďaleka nezačala dôstojne. A bol by som rád, keby sme neopakovali rok čo rok tie isté
chyby, tie isté rituály. Ja sa žiaľ musím znovu zastať občanov mestskej časti Sever,
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mestskej časti Kavečany, v podstate všetkých Košičanov, pretože viac ako 200.000
občanov navštívi Zoologickú záhradu. Objektívne povedané, nie sú to len Košičania.
Mnohí ďalší, z iných dôvodov, používajú tieto cesty. To, čo mu zohľadňuje rozpočet
smerom k cestám v katastri mestskej časti Sever a Kavečany je zďaleka, zďaleka
nepostačujúce. A keď sa pozrieme na to, že občania na Poštovej mi povedia: „Načo nám
túto cestu za také drahé peniaze teraz robia?“ My tam bývame, my vieme, o koľko
máme vedľajšie cesty a mnohé ďalšie cesty v katastrofálnom stave. Keď mi šoféri a
dispečeri v dopravnom podniku rozprávajú, že nevedia už zaparkovať zastávkach. Áno,
niektoré, objektívne poviem, už sa prerábajú v meste. Hej? Ale spústa tých peňazí, aj v
doprave, si myslím, že sa nevynakladá tak, ako by toto mesto potrebovalo. Častokrát
čelíme a myslím si, že veľmi objektívne, podozreniam a špekuláciám, že zasa je to len a
len o nejakých dohodách či politických alebo ekonomických. Považujem za nevyvážený
tento rozpočet. A veľmi ma to mrzí, že musím takto reagovať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec
Polaček vystúpil 2-krát, ako ste všetci postrehli. Sám o to požiadal. A dal by som slovo,
po uzavretí rozpravy ešte pani Kottferovej, aby povedala informácie ohľadom toho, čo
tu padlo ohľadom zodpovednosti výrobcov a ostatné veci, najmä k tomu rozpočtu, čo sa
snažil pán poslanec Polaček ho spochybniť.
p. Kottferová, vedúca referátu ŽP a energetiky: Vážený pán primátor, vážené mestské
zastupiteľstvo. K tomuto vysvetleniu, konštrukcia rozpočtu je u nás na základe
dlhodobej skúsenosti, na základe požiadaviek, ktoré vznikli od komisii, od starostov
mestských častí, aj z toho monitoringu, ktorý vykonávame priebehu celého roka. Tak,
ako pán poslanec Polaček spomenul, tento rok v marci v interpeláciach mu bolo nie asi
dosť podrobne vysvetlené, z čoho sa to skladalo a predpoklad, s akou úsporou budeme v
ďalšom období počítať. V tých podkladoch je uvedený cca, myslím, že bolo 900
miliónov. Pre vysvetlenie si dovolím poukázať na to, že už od roku 2002, kedy nám
začali chodiť prvé faktúry, kedy zákon 223 zmenil radikálne nakladanie s komunálnym
odpadom a ustanovil dôležité povinnosti obce, sú faktúry rozdelené čiastkovo. Takže
my sme vedeli veľmi dobré vyšpecifikovať o akú čiastku ide. Pre vysvetlenie, pre toho,
kto sa nezaujíma o oblasť odpadového hospodárstva, tak áno, je pravda, že za triedený
zber mesto neuhrádza financie od 1. 7. podľa nového zákona o odpadoch, za triedený
zber. Uhrádzajú v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcovia prostredníctvom
Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tak ako bolo poukázané aj v interpelácii, teda v
odpovedi, ten tlak tých iných aktivít, ktoré vznikli v priebehu niekoľkých rokov na
rozpočet, na požiadavky z praxe, je teda zohľadnený. To znamená, v mestskej časti, nie
všetky, ale tie, ktoré nemali v spádovej oblasti zberný dvor, boli požiadavky na to, aby
bol zriadený zberný dvor. Z troch prevádzkovaných, doposiaľ, doposiaľ je ich 5 . Toto
sme využili, tú rezervu. Ďalej. Je veľmi dôležité, že máme na území mesta v rámci
celoročného upratovania stále väčší počet veľkokapacitných kontajnerov. To sú ďalšie
náklady, ktoré sú v tej, voláme to rezerva. Ale, samozrejme, ešte je tam aj dôležitá vec,
umývanie zberných nádob, na území celého mesta, všetkých zberných nádob od
poplatníkov, fyzických osôb. Čiže táto výška, keď to zhrnieme, cca vykrýva túto
úsporu. Ale ešte dôležitá vec, ktorá nie je uvedená ani v odpovedi na interpelácie. A to,
že na území mesta vznikajú nové a nové obytné súbory. To je ten zber preprava, zvoz
komunálneho odpadu. To je v rámci potom celého toho rozpočtu, s tým aj uvažujeme a
preto tá čiastka sa nám zdá, že sa neponížila.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať. Poprosím, aby
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sme sa sústredili, lebo máme pozmeňujúce návrhy. Zároveň sme mali procedurálny
návrh, ktorý sme schválili. Takže poprosím teraz návrhovú komisie, aby uviedla
hlasovania.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhová komisia obdržala
pozmeňujúce návrhy od pána poslanca Polaček a pána poslanca Gibódu. Čiže v zmysle
schváleného procedurálneho návrhu, návrhová komisia predkladá návrh na uznesenie:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje pozmeňujúce návrhy podľa
predloženého návrhu, ktoré predložil pán poslanec Polaček.“
p. Raši, primátor mesta: Čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Polačeka „an bloc“. Nech sa
páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 31 -

za: 2, proti: 16, zdržali sa: 19

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, druhý.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý
predložil pán poslanec Gibóda: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje
pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Gibóda.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhoch predložené pánom
poslancom Gibódom. Nech sa páči, hlasujeme.
Hlasovanie č. 32 -

za: 0, proti: 18, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že ani tento návrh sme neschválili. Prosím ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice, po A)
schvaľuje po 1.) Programový rozpočet mesta Košice na rok 2017. Príjmy celkom:
209,255.500 eur; výdavky celkom: 209,255.500 eur. Rozdiel 0. Bežný rozpočet: príjmy
149,600.818. Výdavky: 138,767.468. Rozdiel: prebytok 10,833,350. Kapitálový
rozpočet: príjmy: 56,129.002 eura, výdavky: 65,335.233 eur. Rozdiel - schodok: mínus
9,206.231. Finančné operácie: príjmy 3,525.680. Výdavky: 5,152.799 eur. Rozdiel:
schodok: mínus 1,627.119. Po 2.) Rozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb
pre mestské časti nasledovne: podľa predloženého návrhu. Po 3.) Rozdelenie podielu
dane za psa pre mestské časti podľa predloženého návrhu. Po 4.) Účelové finančné
prostriedky pre mestské časti nasledovne: po a) opatrovateľská služba vo výške
850.000 eur; terénna služba: 120.000 zariadenia opatrovateľskej služby podľa
predloženého návrhu. Po b) Účelové prostriedky na bežné výdavky vo výške
410.000 eur, pre mestskú časť Juh podľa predloženého návrhu; a mestskú časť Staré
Mesto podľa predloženého návrhu. Po c) Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov,
formou transferu pre jednotlivé mestské časti. Výška príspevku na jeden obed v
závislosti od priznaného dôchodku je: podľa predloženého návrhu. Po d) Účelové
finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti na verejnoprospešné služby a
investičné akcie - podľa predloženého návrhu. Po e) Účelové finančné prostriedky na
jednotlivé mestské časti na športové akcie podľa predloženého návrhu. Po f) Finančné
prostriedky vyplývajúce zo Štatútu mesta, regulatívy hospodárenia s majetkom mesta
použiť v rozpočte mestských častí s účelovým určením na verejnoprospešné práce,
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zeleň, komunikácie, osvetlenie zimná údržba na území príslušnej mestskej časti, alebo
na údržbu majetku zvereného mestom do správy mestskej časti. Všetky schválené
účelové finančné prostriedky pre mestské časti a odvody regulatívov podliehajú
ročnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku. Po 6.) Dotácie v zmysle VZN číslo 76 pre:
Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho: podľa predloženého
návrhu; Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločnosti na území mesta
Košice: podľa predloženého návrhu; Good Angels ,s.r.o.: podľa predloženého návrhu;
HC Košice: podľa predloženého návrhu a ŠK Hornet Košice: podľa predloženého
návrhu. A poveruje primátora mesta Košice, podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1190 a § 14 zákona č. 583/2004 aktualizovať rozpočet o granty a
transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a EÚ fondov;
o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov; o návratné zdroje
financovanie a ich splácanie, súvisiace s financovaním investičných projektov
podporených zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu; o kapitálové príjmy a výdavky
vyplývajúce zo zámeny nehnuteľností s dodržaním vyrovnaného celkového rozpočtu a o
nevyhnutné presuny v rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu na úrovni celkových
príjmov výdavkov a finančných operácií. A berie na vedomie Programový rozpočet
mesta Košice na roky 2018 a 2019 podľa predloženého návrhu. Súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 a
Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 - ´19.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Budeme hlasovať o rozpočte ako o celku, ako bol
prednesený teraz. Prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 33 -

za: 32, proti: 4, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento bod, teda návrh programového rozpočtu mesta
Košice sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 7
Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Teraz by sme mali mať krátku prestávku na obed, pre tých, čo ešte
nestihli. Takže vyhlasujem krátku prestávku, 14:30 hod. sa stretneme. Hej. 14:30
pokračujeme ďalším bodom rokovania. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Prosím vás, ktorí sa tu nachádzate, aby ste sa prezentovali, aby sme
mohli pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, dajte gong, aby
vedeli poslanci, že začíname.
Pokračujeme teda v rokovaní. Pod bodom číslo 7 predkladám návrh na zmenu Štatútu
mesta Košice. Poprosím pani Popovičovú o krátke uvedenie materiálu.
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Dobrý deň. Čiže predkladá sa materiál, ktorým sa
mení Štatút mesta Košice. Kompetencia, ktorá bola doteraz viac-menej rozdelená medzi
mestské časti a mesto samotné sa už presunula na mesto z toho dôvodu, že doteraz
väčšina mestských častí túto kompetenciu ani nevyužila. A tie, ktoré ju využili, často
tak nerobili v súlade so VZN mesta Košice, ktoré vlastne doteraz existuje. Čiže boli
oslovené mestské časti, ktoré sa mali vyjadriť aj k tomuto prenosu kompetencií. Len
dve mestské časti vyslovene nesúhlasili s touto zmenou štatútu.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči.
Nech páči, pán poslanec Kaifer, po ňom pán poslanec Halenár.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ja by som chcel predložiť
pozmeňujúci návrh k návrhu na zmenu Štatútu mesta Košice. A to týkajúci sa článku 2
predloženého návrhu, respektíve zmeny štatútu, kde navrhujem vypustiť článok 2,
návrhu na zmenu Štatútu mesta Košice. A to v znení: účinnosť: tieto zmeny a doplnky
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže to je zmena účinnosti. Ďakujem pekne. Pán
poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: No, ja začnem tým, čo som tu počul od pracovníčky magistrátu, že
aj keď mali mestské časti svoje vlastné VZN, čo sa týka predajného času prevádzok, tak
často ho nevyužívali v súlade s VZN mesta. Tak ste to povedali? No, môžem povedať,
že to je mimoriadne ironická veta, keď, mimochodom, vopred sa ospravedlňujem
všetkým dotknutým, hlavne poslancom mesta a zrejme aj občanom Košíc, že celé toto
spôsobili poslanci KVP a to tým, že namiesto, aby zrušili dva paragrafy VZN
o predajnom čase, ktoré platilo pre mestskú časť, tak sa rozhodli zrušiť celé a v ďalšom
uznesení požiadali mesto o nové VZN. Zrušením VZN mestskej časti okamžite pár
prevádzok začalo posúvať svoje prevádzkové hodiny hlboko do noci. A keď sme sa
obrátili na mesto, že či tieto časy sú v súlade s VZN mesta číslo 42, odpoveďou nám
bolo, že VZN 42 je zastaralé. Toľko k tomu, aby sme vedeli, že keď sa niečo hovorí z
úrovne pracovníkov magistrátu, že to neznamená, že to je tak. Skrátka 42 bola taká
katastrofa, že ani samotné mesto nedokázalo určiť, že či pracovné otváracie hodiny
prevádzok sú v súlade s VZN mesta. A teraz sa dostávam k tomu, čo tu je v tom Štatúte.
V štatúte vlastne odobratie možnosti mestských častí urobiť si svoje vlastné VZN, čo sa
týka prevádzkového času. Ja teda navrhujem, aby sme nesúhlasili s týmto. Myslím, že
možnosť, že mestská časť si môže v rámci svojho VZN upraviť svoju, teda prevádzkovú
dobu prevádzok, by mala zostať zachovaná. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám dve veci vlastne k tomuto VZN. Jedna je
vec, že budeme v bode, tuším 20, rozprávať o mestských častiach ako takých, pardon,
k štatútu, budeme rozprávať o mestských častiach ako takých, kde vlastne stále tá
polemika kompetencií verzus, čo majú robiť, jak majú robiť, je stále otvorená. A my
vlastne týmto štatútom odoberáme ďalšiu kompetenciu a robíme, ako tu už bolo v
minulosti povedané, výpravovňu dokumentov z mestskej časti. Je to obyčajné
dispečerské pracovisko, ktoré proste bude len oznamovať a robiť len korešpondenciu. A
teda ten výkon opäť len nejakým spôsobom obmedzujeme. To je jedna časť. Ale s tým
sa musia vysporiadať asi starostovia. Ale návrh na uznesenie, ktoré máme, súvisí len
povrchne s touto témou, súvisí so Štatútom, ako takým. Ten Štatút má už toľko zmien a
doplnkov, že, pán primátor, my by sme vás radi poprosili, aby, to uznesenie znie takto:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora vyhlásiť úplné znenie Štatútu mesta
Košice v zmysle platných uznesení. Ja naozaj už sa v tom Štatúte strácam. Je tam
strašne veľa tých zmien, je veľmi ťažko dohľadať niektoré zmeny. A myslím si, že takto
dôležitý dokument, ktorý vlastne je takým orgánom, takou chrbticou mesta, by nebolo
zlé, keby sme ho dali do jedného stavu, kde by bolo úplné znenie. Čiže, kolegovia nie je
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to uznesenie, ktoré by malo byť nejaké deštrukčné. Verím, že ma podporíte a nájdeme
spôsob, aby sme mali jedno úplné znenie Štatútu Košice v zmysle platných uznesení.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Môžem vám všetkým povedať, že na zastupiteľstvo,
keď to naše právne dokončí, možno to bude už to februárové, ktoré bude najbližšie,
predkladáme kompletne nový Štatút mesta Košice so všetkým. Takže všetko toto tam
bude zapracované, úplne nanovo, rad radom, nebudú sa musieť hľadať žiadne
pozmeňovacie a doplňujúce návrhy, ktoré boli schválené. Takže na najbližšom
zastupiteľstve, pokiaľ sa nič mimoriadne nevyskytne, by sme mali mať kompletne nový
Štatút. Takže, hlasovať o tomto, samozrejme budeme, ale, aj keď je to zbytočné. Pán
poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Chcem sa len opýtať,
ktoré dve mestské časti s týmto s týmto návrhom nesúhlasili? Lebo mňa to zaujíma. Ja
tiež to tak cítim, vlastne, že sa odoberajú kompetencie, vlastne, jednotlivým mestským
častiam. A jednotlivo, ja jednoducho nerozumiem, ako, keď starostovia dvaja, to
znamená, že 20 mestských častí súhlasí s týmto návrhom? No, ja osobne nesúhlasím a
budem proti tomuto návrhu. Je to naozaj zásah opätovne do kompetencií mestských
častí. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím, aby nám
odpovedalo, ktoré dve mestské časti to boli, pani Popovičov? KVP a Ťahanovce
Sídlisko. A okrem toho viete, to nie je o tom, že mestské časti sa vzdávajú kompetencií.
Ale v rámci mesta Košice je vyčlenená Staré mesto a centrálna mestská zón ako
špecifická časť mesta, ktorá má celomestský význam v tom, že tam sa sústredí najviac
aktivít, najviac turistických, pohostinských, reštauračných zariadení. Preto aj v tom
ďalšom bode sú niektoré prevádzkové hodiny pre Staré Mesto plánované inak. A potom
ten zvyšok mesta by nemal vytvárať nerovnaké podnikateľské prostredie pre všetkých,
ktorí v meste pôsobia. Čiže preto sa to zjednocuje na celé mesto, aby tie podmienky boli
dané pre všetkých na území nášho mesta rovnako. Čiže keď s tým starostovia súhlasili,
tak rozmýšľali racionálne. A tí ktorí s tým nesúhlasili, mali na to dôvod. Ale preto je tá
veľká väčšina daná takto, aby neboli na jednej ulici, ktorá prechádza dvomi mestskými
časťami podmienky, ako sú napríklad prevádzkové hodiny, upravované inak, pokiaľ to
nie je mestská časť Staré Mesto. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov
a potom aj uznesenie. Ďakujem.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala dva návrhy
na uznesenia, pozmeňujúce. Prvý od pána poslanca Kaifera v znení: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje vypustenie čl. 2 návrhu na zmenu Štatútu mesta
Košice v znení: „tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Kaifera, o účinnosti. Prosím,
hlasujeme.
Hlasovanie č. 34 -

za: 31, proti: 2, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Poprosím ďalej.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh na uznesenie od pána
poslanca Polačeka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora vyhlásiť úplné
znenie Štatútu mesta Košice v zmysle platných uznesení. Zodpovedný: v texte. Termín:
31. 12. 2016.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 35 -

za: 16, proti: 2, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme neschválili. Prosím ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu Štatútu mesta Košice podľa predloženého
návrhu so schválenou zmenou.“
p. Raši, primátor mesta: Čiže budeme hlasovať o uznesení pôvodne navrhnutého, vrátane
schválenej zmeny doplňujúceho návrhu. Prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 36 -

za: 26, proti: 5, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. A tým je bod číslo 8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice. Myslím si, že je to téma,
ktorá bola dlho diskutovaná. Návrh máte pred sebou. Takže rovno k nemu otváram
rozpravu. Čiastočne sme to začali už teraz, pri rozprave o Štatúte. Nech sa páči. Pán
poslanec Halenár, po ňom Tomáš Gáll.
p. Halenár, poslanec MZ: Prečítam návrh na uznesenia a potom ho skomentujem. Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje pozmeňujúci návrh návrhu VZN mesta Košice o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice. A
prečo predkladám tento návrh? Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že akosi v § 4
predkladateľ vymenoval rôzne možnosti, ale zabudol na jednu dôležitú. Že sú aj
prevádzky (§ 4 C-čko), že sú aj prevádzky, ktoré sa nachádzajú v obytnom území.
Jednoducho C-čko neobsahuje v sebe nič také, ktoré by akceptovalo obytné územie. To
znamená, že my máme veľmi praktické a reálne negatívne skúsenosti s prevádzkami,
ktoré sú 30 - 40 m vzdialené od obytných domov, od radoviek, kde býva niekoľko tisíc
ľudí a tieto prevádzky dlhé roky svojou nočnou aktivitou, respektíve aktivitou ľudí,
ktorí vychádzajú v noci, znepríjemňujú tisícom ľudí život. A teda, dal som vám ten môj
návrh. V dvojke je, že § 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), pretože toto tam nie je. Za Cčkom je síce déčko, ale nevenuje sa tomu. Písmeno d) sa označuje ako písmeno e) atď.
A v B-éčku prevádzka poskytujúcich pohostinské služby reštaurácie, bary a v herniach,
ak sú tieto prevádzky a herne po 22:00 priestorovo uzavreté, ale tu je tá dôležitá vsuvka,
nachádzajúce sa v obytnom území, bez hudobnej produkcie a bez exteriérového sedenia
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po 22:00. A úplne dole je tam aj odôvodnenie: definíciu obytného územia upravenú v
§ 2 písm. c) návrhu VZN navrhujem doplniť o plochy polyfunkčnej zástavby z dôvodu,
že sa na týchto plochách sú umiestnené prevádzky nachádzajúce sa v bezprostrednej
blízkosti bytových domov. Tieto prevádzky produkujú hluk, toto čo som už hovoril. V
bode 1 v § 2 písm. c) to je vlastne to, že vlastne je to tam doplnené o tie obytné plochy o
polyfunkčnú zástavbu, je tam aj vysvetlenie poznámky pod čiarou k odkazu 2 a to, že
§ 2 písm. b) VZN mesta číslo 39 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v grafickej prílohe. No, môžem dočítať ten
návrh na uznesenie? Okej. 3. časť toho, teda tam sú ešte časy, to v tej dvojke a 3. časti
§ 4 ods. 3 sa mení písmeno b) a dopĺňa sa nové písm. c) pričom pôvodné písmeno c) až
g) sa označuje ako d) a h) nasledovne: za b) na čerpacích staniciach pohonných hmôt
bez externého sedenia po 22:00, a za c) v autoumyvárňach, ak sa nenachádzajú v
obytnom území. Tam sa totižto jedná o to, že my v trojke umožňujeme autoumyvárkam
nonstop prevádzku. Tiež máme príklad na KVP, je tam autoumyvárka, konateľkou je
pani Palčíková. To je pani pána zastupujúceho náčelníka Mestskej polície, ktorá
mimoriadne privíta toto VZN. Máme petíciu niekoľko 100 ľudí, ktorí protestujú voči tej
prevádzke a žiadajú obmedzenie jej prevádzky teda len do 22:00. A rád by som, aby
teda toto zastupiteľstvo zvážilo tieto návrhy, ktoré sú tu. Predkladám ich návrhovej
komisii.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gáll, po ňom pán poslanec Grega.
p. Gáll, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň. Ja sa chcem opýtať alebo v podstate mal by som
jeden pozmeňujúci, a to je § 4, bod 1 a písmeno a) v prevádzka umiestnených v
bytových domoch v čase od 6. do 21. hodiny. Týmto tu obmedzíme de facto aj slušné
prevádzky, kaviarne. My jednu takú máme v blízkosti, kde nie sú nejaké problémy.
Preto ja navrhujem vlastne tento pozmeňovací, aby bol od šiestej do 22., v pondelok až
piatok a sobota - nedeľa od ôsmej do 22. Ďakujem. Samozrejme, bude to doručené.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Chcem sa len spýtať, nie je to opak toho, čo dáva pán
poslanec Halenár v tomto? Pýtam sa len, lebo trochu to zmatujúce. Tomáša Gálla
zapnite.
p. Gáll, poslanec MZ: Ja keď som to dobre pochopil, tak hlavne tam sa jedná o diskotékové
priestory a o bary, ktoré nie sú priamo v bytovkách, ale ktoré sú aj mimo, ale sú hlučné.
p. Raši, primátor mesta: A ty dávaš bytovky
p. Gáll, poslanec MZ: Áno, vyslovene. Teraz tu o bytovky sa jedná, o bytovky.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím potom, aby aj právne si pozrelo tie návrhy, aby sme vedeli
čo je v kontradikcii a čo je v poriadku. Pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: Ja by som sa chcel opýtať, či predchádzala tomuto VZN aj široká
diskusia s majiteľmi podnikov a reštauračných zariadení? Pretože v našej mestskej časti,
keď sa prijímalo to VZN, tak bolo chybou, že sa to neuskutočnilo. Tak by ma
zaujímalo, že či o tom vedia? Či sa tam našla nejaká spoločná reč, alebo nejaká zhoda?
Nám sa to napokon aj podarilo, aj s nimi, aj s občanmi. A druhá vec, neviem, či by sa
tam nemohlo zakomponovať aj predĺženie otváracích hodín počas vianočných trhov do
tej 11 hodiny, do 23. Konkrétne poviem, ja som po koncerte skupiny Omega bol
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v meste, bolo totálne plné mesto. Ľudia odchádzali alebo už nemohli byť teda tam, kde
boli tie stánky a bolo tam, neviem povedať, no možno 500, možno tisíc ľudí a mali chuť
sa porozprávať. A už sa to zatváralo, dávali tých ľudí preč, takže si myslím, že to by
sme tam mohli dať, aj vzhľadom na to, že tí majitelia stánkov platia naozaj dosť
nekresťanské peniaze. Takže, neviem či sa dá nejakým zvláštnym výnosom, alebo
nariadením pred vianočnými trhmi alebo, aby sme to už dali tu.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, pán starosta, diskusia bola práve so
zástupcami prevádzkovateľov a nadväzovala na diskusie, ktoré prebehli v Starom
meste, kde boli diskusie s obyvateľmi aj s prevádzkovateľmi. Tam došlo k zhode. Preto
to predkladáme. Čo sa týka stánkov, my sme ich teraz na piatky a soboty dali na 10-tú
hodinu, ale problém bol, ktorý ste vy mali a schválilo ho vaše miestne zastupiteľstvo, že
ste práve tieto časy obmedzovali kvôli tomu, že sa vaši občania, najmä v Starom meste,
sťažovali na to, že je vonku krik. Takže teraz máme určené časy. Prevádzkovatelia o
tom vedia. Je to do 9., piatky soboty do 10. hodiny. Môžeme to budúcom v budúcom
roku zmeniť. Ale to je zase na diskusiu, lebo z Omegy príde tisíc ľudí, ktorí chce sa
zabávať a potom nám 1000 ľudí napíše, že môže byť problém. Neviem, či to nemáme to
tu riešené. Vianočné trhy máme riešené tu? Nie. To riešime extra. Hej. Dobre, čiže
vianočné trhy riešime extra. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som
potreboval od odborných zložiek magistrátu vysvetliť jednu vec. V prípade, ak by sme
brali do úvahy predložený návrh pána poslanca Halenára, ten rozširuje obytné územie aj
o plochy polyfunkčnej zástavby. Keď si zoberieme § 4 ods. 3, ktoré definuje, že
prevádzková doba, tá základná, alebo tá špeciálna v Starom meste nie je obmedzená v
nasledujúcich typoch prevádzok a okrem iného sa tam uvádzajú aj v ods. 3 pod písm. e)
v obchodných domoch a supermarketoch, mimo obytného územia. Čiže ak chceme
rozšíriť obytné územie okrem plôch viacpodlažnej zástavby, alebo málopodlažnej
zástavby o polyfunkčnú zástavbu, pýtam sa, či v týchto vymedzeniach obytného
územia, najmä polyfunkčnej zástavby, je možné predpokladať, že to je aj Aupark v tejto
polyfunkčnej zástavbe alebo nie? V prípade, ak by Aupark bol v polyfunkčnej zástavbe,
museli by byť zatvorené prevádzky aj Aupark okolo, o 10. hodine. Lebo sa nachádzajú
mimo obytného územia, v ktorom má byť aj polyfunkčná zástavba. Aby sme niečo
neschválili tak, že obmedzíme ešte niečo, čo vôbec ani nechceme obmedziť. Takže toto
by som poprosil o vysvetlenie.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Patrí tam aj Aupark? Lebo to je konkrétna otázka?
Patr? Čiže, pán poslanec, patrí. Dobre, keby sme prijali pozmeňovák pána poslanca
Halenára, tak zrušíme aj prevádzky v Auparku. Obmedzíme ich teda. Ďakujem pekne za
informáciu. Pán poslanec Polaček, nech sa páči. Pán poslanec Halenár, pardón.
p. Halenar, poslanec MZ: Vzhľadom na to, čo tu zaznelo, ja sťahujem tento návrh. Prejdeme
ho ešte raz a následne budeme komunikovať ešte aj s magistrátom.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána poslanca Polačeka. Čiže návrh pána
poslanca Halenára stiahnutý teraz.
p. Polaček, poslanec MZ: Na základe toho, že pán poslanec Halenár sťahuje návrh, tak my
sme tu mali tiež jednu prípravu, ktorá hovorila presne o tých autoumývaraniach s
ktorými nesúhlasíme, aby boli otvorené. Čiže tento pozmeňovací návrh dáme. Myslím,
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že pán Rusnák dovysvetľuje ešte ohľadom tých autoumývarní ďalšie veci. Ja som sa bol
pozrieť v Prešove, ako fungujú tieto ručné autoumyvárky. Proste od 6.00 do 22.00. Ja
nevidím dôvod, prečo by autoumyvárne mali byť otvorené nonstop. Je to Furča, je to
KVP, čo ja takto mám zmapované mesto Košice, ešte určite aj na iných miestach. Čiže
nemyslím si, že by sme mali prijať VZN, kde už dnes robíme výnimky pre priateľa? Pre
koho? Na čo to je dobré? Proste o 10. obmedzme tieto prevádzky. Nie, nie je podľa mňa
normálne, aby sme ich mali otvorené. Čiže pozmeňovací návrh je, aby ste v § 4 osobitná
prevádzková doba ods. 3 písm. b) sa vypustili slová „a v autoumyvárňach“.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám teda pozmeňujúci návrh. Som čakal, ako
sa vyvinie ten návrh pána poslanca Halenára. Keďže ho stiahol, môj návrh na uznesenie
sa týka § 4 ods. 3 písm. b) ktorý znie: „na čerpacích staniciach pohonných hmôt, bez
exteriérového sedenia, po 22. hodine a ja autoumyvárne nechcem úplne obmedziť, ale
chcem to precizovať a bude znieť: „a v autoumyvárňach, ktoré sú súčasťou areálu
čerpacej stanice“. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja tu mám 5 bodov, ktoré som si zapísal po debate s
podnikateľmi v Starom Meste. Prvý ich pocit bol doteraz, že už to bolo zažehnané a, že
celkovo je toto zbytočná iniciatíva. Po druhé, v centre mesta máme množstvo podnikov,
ktoré fungujú aj cez týždeň dlhšie, ako do 24.00. Už len kvôli študentom, najmä
zahraničným. A celkovo si pochvaľujú nočný život v našom meste. O lete a EHMK atď.
ani nehovorím. Po tretie, podnikatelia majú nastavené nejaké ekonomické záväzky,
pôžičky, úvery, bla-bla. Takže toto by tým obmedzením mohlo dosť narobiť neplechu.
Potom tu máme zamestnanosť. Čo samozrejme, tak isto, bude vplývať na čašníkov,
kuchárov a tak ďalej, tá stúpne. A ak toto prejde, tak mám tu také info, že sa znova
spoja všetci majitelia a bude ďalšia zbytočná zlá krv a dusná atmosféra v meste. Takže,
spomeňme si na petíciu, ktorú pomaly už 6000 podpisov za záchranu nočného života v
Starom meste. A skúsme si, možno, uvedomiť, že oni to považovali za uzavretú
záležitosť . tak ako si dohodli po debatách s pánom starostom. A teraz to ideme znova
otvoriť. Ja dávam procedurálny návrh, aby sme tento bod rokovania prerušili. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu. Len nie som si istý, pán
poslanec Špak, či tušíte, o čom hovoríte. Pretože pokiaľ neschválime toto VZN, platí tá
stará 42-ka, ktorá hovorí o prevádzkovej dobe do 7. hodiny večer. Do 7. hodiny večer!
Neviem, či vás zástupcovia prevádzkovateľov reštaurácií pochvália za to, že
neschválením tohto budú zatvárať o 7 večer. Je procedurálny návrh pána poslanca
Špaka. Pokiaľ ho zahlasujeme, všetko rušíme. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 37 -

za: 2, proti: 7, zdržali sa: 27

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pokračujeme ďalej v rozprave k tomuto bodu. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a budeme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhoch. Prosím ich nejako uvádzať, lebo je ich dosť veľa a jeden
máme stiahnutý, ten, ktorý dal pán poslanec Halenár.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán poslanec Halenár stiahol návrh, aj
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pán poslanec Polaček, ktorý síce predniesol, ale potom povedal nám, návrhovej komisii
oznámil, že teda stiahol. Čiže návrhová komisia má dva návrhy na uznesenie. A to prvý
od pána poslanca Gálla v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje
pozmeňujúci návrh k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice o pravidlách času
predaja v obchode § 4 bod 1 písm. a) v prevádzkach umiestnených v bytových domoch,
čas 6:00 – 21:00 sa mení na čas 6:00 až 22:00 pondelok - piatok a 8:00 až 21:00 sa mení
od 8:00 ráno do 22:00 sobota - nedeľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca
Gálla. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 38 -

za: 31, proti: 1, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento návrh schválili. Teraz ideme ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh pána poslanca Rusnáka
v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu daného VZN, § 4 ods. 3
písm. b) znie: na čerpacích staniciach pohonných hmôt bez exteriérového sedenia, po
22:00 hodine a v autoumývarniach, ktoré sú súčasťou areálu čerpacej stanice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 39 -

za: 14, proti: 3, zdržali sa: 18

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že toto sme neschválili. Poďme ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, čiže hlasujeme za pôvodné uznesenie aj so schváleným
návrhom pána poslanca Gálla. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 40 -

za: 29, proti: 4, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného
priestranstva „Park Ľudovíta Felda“
p. Raši, primátor mesta: Pokračujeme v rokovaní ďalej. Je to bod číslo 9 Návrh všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva Park
Ľudovíta Felda. Návrh máte pred sebou. Mám tu ale aj požiadavku. Pán poslanec Brixi
bol oslovený občanom Starého Mesta. Čiže mám aj požiadavku od občana Starého
Mesta, pána Djordjeviča, neviem či tu je, že chce k tomuto návrhu vystúpiť. Tak sa
spýtam, či je súhlas, aby vystúpil. A potom, už je to v rámci rozpravy, teda otváram
rozpravu a prosím hláste sa aj ďalší do rozpravy. Nech sa páči, máte slovo. 3 minúty
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maximálne.
p. Djordjevič, obyvateľ mesta: Vážení Košičania a vážený poslanecký zbor a vedenie mesta /
pardón/. Ľudovít Feld sa narodil v roku 1904 a v rodnom liste, ktorý som požičal
Východoslovenskej galérii a momentálne vystavený tam, je uvedené ako bydlisko
Alžbetina 8, čiže je bezosporu Staromešťan. Istý čas býval aj u pána Löflera na
Kmeťovej ulici, pobudol aj u sestry, v Bratislave, istý čas a až v roku 1967 mu bol
pridelený družstevný byt na dnešnej Južnej triede. V minulosti sme sa v Starom Meste
pokúšali po ňom pomenovať ulicu, respektíve námestie pred penziónom Horse Inn, ale
súčasné znenie VZN o zmene názvu ulíc nám neumožňuje meniť názvy ulíc za
pomyslenými hradbami mesta. Preto názvoslovná komisia mesta Košice navrhla ako
vhodný priestor park na rohu Komenského a Letnej, ktorý nemá názov. Na
zastupiteľstve Starého Mesta sme jednoznačne odsúhlasili tento zámer a zaslali sme
návrh na názvoslovnú komisiu. Môj starý otec nosil 10 rokov 3× denne stravu pánovi
Feldovi a môj strýko s manželkou ho chodili kúpať. Moja rodina má autorské práva
k dielu Ľudovíta Felda. Aj napriek tomu sa nás nikto nepýtal na otvorenie galérie, či
osadenie sochy. Ale keďže ide o dobrú vec, nemali sme námietky, aj napriek tomu, že
sme na tieto udalosti neboli ani pozvaní. Pomenovanie parku je tak isto dobrá
myšlienka. Preto nevidím žiaden dôvod na to, aby sa park v Starom Meste nemohol
pomenovať po človeku, ktorý sa na narodilo a takmer celý život tvoril v Starom Meste.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán Djordjevič. Do rozpravy prihlásený pán poslanec
Rusák, po ňom pán poslanec Bacsó.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som obdržal list od pána doktora Tomáša Teššera,
prezidenta občianskeho združenia CONCORDIA Košice a člena komisie cirkví za
Židovskú náboženskú obec, ktorý si dovolím prečítať: Ľudovít Feld býval v mestskej
časti Juh, toho času Južná trieda 52 do roku 91, kedy zomrel. Je pochovaný na
židovskom cintoríne, Rastislavova ulica, v mestskej časti Juh a kreslil a tvoril v
centrálnej časti Košíc v Starom Meste. Ľudovít Feld by si zaslúžil mať park Ľudovíta
Felda na Juhu alebo v centrálnej časti Starého Mesta Košice, kde v areáli synagógy bola
17. septembra roku 2015 otvorená Galéria Ľudovíta Felda a 18. 9. tohto roku odhalená
socha Ľudovíta Felda. Názvoslovná komisia neodporučila umiestnenie sochy Ľudovíta
Felda pred reštauráciou Šport s odôvodnením, že Ľudovít Feld nemal žiadnu väzbu k
tejto lokalite. Z toho istého dôvodu by Park Ľudovíta Felda mal byť na verejnom
priestranstve buď v centrálnej časti Košíc alebo v mestskej časti Juh, ku ktorému maliar
mal svoje väzby. Našim úmyslom je si dostatočne uctiť život prácu a tvorbu
významného kresťana Ľudovíta Felda a týmto si uctiť aj židovskú komunitu
v Košiciach. Datované: 8. decembra tohto roku. Podpísaný doktor Tomáš Teššer,
prezident. Ja by som poprosil, ako ma on poprosil, aby som požiadal o prerušenie
rokovania v tomto bode, pokiaľ sa tieto veci nevyriešia. Ďakujem. Čiže dávam návrh na
prerušenie tohto bodu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, čiže dávate procedurálny návrh na to, aby sme prerušili
rokovanie a teda sa diskutovalo ďalej? Áno. Lebo sa preruší bod, jasné. Diskutovalo
ďalej o parku pána Felda a nie o tomto bode teraz. Dobre, čiže procedurálny návrh.
Nech sa páči, hlasujeme o návrhu prerušiť rokovanie o tomto bode.
Hlasovanie č. 41 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 5
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že prerušujeme rokovanie o tomto bode. Ďakujem
pekne. Čiže budeme pokračovať v rokovaní na ďalšom zastupiteľstve aj s ľuďmi, ktorí
sú prihlásení do rozpravy. Tak, ďakujem pekne.
--Bod č. 10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica
k Hutke“
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to návrh všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica k Hutke“. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica k Hutke“ podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 42 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 11
Návrh na zmenu Zadania pre Územný plán zóny Košice – Rozália
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to bod číslo 11 Návrh na
zmenu Zadania pre územný plán zóny Košice – Rozália, poprosím pani architektku
Királyovú aby nám krátko uviedla materiál.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Zmena zadania pre územný plán zóny Rozália sa týka
odstupových vzdialeností. Znamená, že z pôvodných odstupových vzdialeností, ako sme
tam mali 5 metrov, sa mení táto vzdialenosť na 3 až 3,9 metra. Znamená, že to je jediná
zmena, ktorá v tom zadaní je.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja by som sa chcel opýtať pani hlavnej architektky, tiež som to čítal
od 3 až 3,9. Len v našom uznesení, ktoré ideme prijímať, prijať ideme celkovo vypustiť
celý tento text. A ja by som sa teda chcel opýtať, kde v tom materiáli, ktoré budeme
následne prerokovať, respektíve, bude uvedených tých 3 až 3,9, pretože nerozumiem
tomu. Kde vypustíme celý ten text, kde zostane potom tých 3 až 3,9.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím o reakciu.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Kde ostane? Sa pýtate ako? Bude platiť grafická časť
územného plánu zóny.
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p. Raši, primátor mesta: Resp. je súčasťou tohto návrhu...
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Ktorá bude súčasťou návrhu na zónu. V ďalšom
materiáli. Nie v tomto. Toto je zadanie.
p. Raši, primátor mesta: Ja vás chápem, len oni vás nechápu. Ja viem o čom hovoríte, skúste
im to povedať veľmi laicky, že čo sa pýtajú.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Znamená, že nie je tam zadefinovaná táto odstupová
vzdialenosť ako keby bola ľubovoľná. Ale v tej grafike v ďalšom, v územnom pláne
zóny, bude zadefinovaná vzdialenosť v zmysle grafickej časti. To znamená, že keď
vypustíme celé toto znenie, nenarúša nám vlastne tú štúdiu, ktorá bola podkladom pre
spracovanie zadania na územný plán zóny.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec.
p. Gibóda, poslanec MZ: Nebude oveľa jasnejšie, keď 5 metrov nahradíme 3 metrami?
p. Raši, primátor mesta: Skúste to vysvetliť, nech sa páči.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Práveže nemali by sme to zadefinovať, pretože tam sa
tá vzdialenosť v tom územnom pláne zóny mení. Znamená, že ak teraz by sme povedali
3 m alebo 3 a pol metra alebo 3,9, vlastne zaviažeme veľmi úzko, špecifikujeme
vzdialenosti objektov od uličnej čiary. Znamená, že nechceme to takto úzko
špecifikovať. Ale keď videli ste ďalší materiál, tam je vlastne grafika, ktorá nám
hovorí, že je to možné takto umiestniť objekty.
p. Raši, primátor mesta: Čiže bod 11 a bod 12 spolu súvisia. V bode 11 je napísané, je to
zadanie. To zadanie pre územný plán je potom riešené v bode 12, kde je už územný plán
tejto zóny Rozália. Bolo zadefinovaných v minulosti problematických 6 metrov na
stavby, bol veľký problém a odozva mnohých Košičanov preto sa týchto 6 metrov zo
zadania vypúšťa. A to, koľko tie rozmery budú dodané v územnom pláne zóny a v
prílohe, ktorá je súčasťou bodu 12. Čiže preto to tu nie je. Toto je zadanie pre územný
plán a v bode 12 máme územný plán. Čiže je to vyriešené a je to už potom
z umiestnenia potom zrejmé.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Áno, nechceli sme to úplne obmedzovať. Teda tým
číslom 5 metrov.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, pán poslanec Gibóda, 3-krát mi u vás vyskočilo, že ste
hovorili. Tak ešte faktickú má pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja iba, ako rozumiem tomu, že to nechceme
obmedzovať, ale je to minimálna hranica odstupu od priečelia, od hranice pozemku,
priečelia rodinného domu a teda ako nastaviť to, ako na 3 metre a zadefinovať to,
nevidím ako mínus, samotné, keď tu je uvádzané v dôvodovej správe, že je to
navrhované ako stavebná čiara. A niekde by to definované byť malo, preto chcem
poprosiť pani hlavnú architektku, keď je to v ďalšom bode niekde definované, nech mi
povie v ktorom materiáli a kde presne je to definované, minimálne tie 3 metre. Lebo
neviem potom či sa bavíme o 3 metroch, alebo niekto si to postaví na hranici pozemku,
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alebo meter od neho, lebo keď to bolo pôvodne 5 m, to bolo zlé, 6 m bolo zle. A tu sú
navrhované 3 až 3,9. Tak to niekde zadefinujme aspoň tie 3 m.
p. Raši, primátor mesta: Počkajte, počkajte, počkajte. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za umožnenie vystúpiť. Ja sa pokúsim to vysvetliť. My sme
už schválili zadanie pre vypracovanie tohto územného plánu Košice – Rozália, kde sme
nevedeli ako dané územie bude riešiť riešiteľ a stanovili sme obvyklých 5 metrov.
Avšak spracovateľ tohto územného plánu Košice Rozália pri riešení tohto územia
dospel k tomu, aby bolo účelné využité územie, odporúča a aj tak to riešil, minimálny
odstup rodinných domov, čiže stanovil stavebnú čiaru v časti a) na 3 m a v časti b) na
3,9, kde presne to je rozpísané v grafickej časti prílohy k tomuto územnému plánu. A
my toto zadanie teraz rušíme, tých 5 metrov, kvôli tomu, aby sme v nasledujúcom bode,
ktorý prerokovávame, neschválili rozporné riešenie so zadaním. Čiže my zrušíme 5 m a
v následnom, ak schválime, tak schválime odstup, uličnú čiaru v časti a) na 3 metre a v
časti b) na 3,9 m a to preto teraz zrušíme, aby to prípadne schválené riešenie nebolo v
rozpore so zadaním. Ešte podotýkam, že minimálny odstup rodinných domov od
verejných komunikácií je podľa vyhlášky 3 m, za predpokladu, že okná z obytných
miestností sú umiestnené vo výške minimálne 1 a pol metra. To len pre vysvetlenie, aby
ste nemali mylnú informáciu, že minimálny odstup je 5 m. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Všetky tieto čísla sú v ďalšom bode, na strane 4
prílohy napísané, tak ako to vravel pán poslanec Kočiš, 3 metre od uličnej čiary a v časti
druhej je to 3,9 metra. S faktickou pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Poprosím, v ktorej prílohe, lebo je ich tu
niekoľko?
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, v ďalšom bode. Tu, v tejto čo mám v ruke. Tak
nebudem vám to nosiť, predsa.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja tu mám otvorené tie body, pred sebou a chcem vedieť názov tej
prílohy pán primátor. Neviem, čo je na tom nepochopiteľné.
p. Raši, primátor mesta: No, vy ste nepochopiteľný.
p. Gibóda, poslanec MZ: No, ja sa chcem uistiť, že nás neoklamete znova, pán primátor. Ja to
neviem ako ináč povedať. Lebo už ste nás oklamali niekoľkokrát, tu, v materiáloch.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec nepískajte už toľko. Je to Územný plán zóny Košice Rozália 12 RD návrh. Je to v ďalšom bode materiálu. Takto to začína. Ukončujem
rozpravu, a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo po A) berie na vedomie dôvody návrhu zmeny Zadania pre ÚPN zóny
Košice – Rozália a po B) schvaľuje po 1.) zmenu Zadania pre ÚPN zóny Košice Rozália v kapitole 13 nasledovne: v kapitole 13 zadania pre ÚPNZ Košice - Rozália sa
vypúšťa odrážka s textom „stavebnú čiaru určujúcu minimálny odstup rodinného domu
od hranice pozemku rodinného domu minimálne 5 m od priečelia stavby rodinného
domu“.“
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 43 -

za: 28, proti: 2, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 12
Územný plán zóny Košice – Rozália
p. Raši, primátor mesta: A prejdeme k bodu číslo 12. To je už Územný plán zóny Košice –
Rozália aj s definovanými parametrami o ktorých sme teraz hovorili. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ja som bol požiadaný obyvateľkou, pani Rychtarčíkovou Klárou,
aby mohla v tomto bode vystúpiť. By som poprosil plénum, aby jej dalo možnosť.
p. Raši, primátor mesta: Je všeobecný súhlas? Ak áno, nech sa páči, máte 3 minúty. Nech sa
páči.
p. Rychtarčíková, obyvateľka mesta: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Nakoľko sú to 3 minúty,
prakticky človek nevie, z ktorej strany to začať. Rada by som osloviť poslancov, že
pokiaľ by došlo ku schváleniu tohto všeobecno-záväzného nariadenia tak, aby si boli
vedomí, že má ďalekosiahle dôsledky, nakoľko ide to o riešené územie v dobývacom
priestore. Pokiaľ si dobre preštudujete materiál, tak bod 1, hneď si tam môžete pozrieť,
nalistovať, Ministerstvo životného prostredia neschvaľuje, dokonca keby som toto
citovala a prečítala, tak vlastne tam ešte máte hrubo vytlačené, že ide o riziko
stavebného využitia územia; výskyt stredného radónového rizika. Jednoducho celý tento
návrh, ktorý bol daný, je šitý na mieru, na 3 záhrady. Dalo by sa povedať, plus okolie. A
v dobývacom priestore, kde v súvislosti s týmto, keby ste to dneska schválili, tak už tam
je to v rozpore s týmto VZN, kde hranica je 6 metrov od cestnej komunikácie. Lebo ide
o pozemky, ktoré sú záhrady na využitie pestovanie ovocia, zeleniny. Je pravda, že
priamo do tohto bola zakomponovaná výstavba cestnej komunikácie. Nie je to také
jednoduché, aby v dobývacom priestore priamo bola výstavba bez schválenia
Obvodného banského úradu. Obvodný banský úrad sa jednoznačne nevyjadril. Obvodný
banský úrad sa jednoznačne vyjadril v roku 2013 a preto táto zmena územného
plánovania neprešla v roku 2014. A preto je to vyňaté zvlášť, aby takto rýchlo a rýchlo
šitou ihlou sa to odkleplo a schválilo. Je tam množstvo zavádzajúcich informácií, to
znamená: Množstvo zavádzajúcich informácií, pozemok, ktorý je riešený, územie nie je
pri Starej spišskej ceste; keď si pozriete na obrázky, sú tam záhrady a tým pádom je tam
množstvo zavádzajúcich informácií. Vodovod, nie je tam verejný vodovod. Ináč, je tam
firma Meoptis, ktorá to zabezpečuje; firma Teleservis, no a keby ste si klikli na internet,
kto je vlastníkom týchto pozemkov, ktorých sa týka tak tiež zistíte meno. Dobre, netreba
sa tu hrať na...
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Poprosím pani architektku, lebo to je zmena, je to územný
plán zóny, ktorý predpokladám išiel štandardným procesom zverejnenia
a pripomienkovania všetkým. A tak nám aj vysvetlite, že o čo vlastne ide, čo namietala
pani obyvateľka.
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p. Királyová, hlavná architektka mesta: Územný plán zóny je spodrobnenie veľkého
územného plánu. Územný plán mesta má túto funkciu; v minulosti sme ju schválili na
funkciu rodinnej výstavby. Znamená, že teraz na tomto území, ktoré je v súlade s
veľkým územným plánom mesta sa navrhuje spodrobnenie, ako teda využiť a osadiť
objekty. Znamená, navrhuje sa tam 12 rodinných domov, navrhuje sa tam komunikácia
na ktorú majú byť naviazané a navrhuje sa infraštruktúra, ako majú byť tie rodinné
domy napojené na vodu, kanál, elektriku a plyn. Znamená, že všetko je v súlade. Všetky
dotknuté organizácie dostali pozvánky, boli oboznámení s prerokovaním, zaslali nám
stanoviská. Je pravda, že banský úrad sa nevyjadril. V takom prípade berieme, podľa
stavebného zákona, že súhlasia s touto výstavbou a vlastne preskúmaný je dokument
Okresným úradom, podľa § 25 máme stanovisko, že celý proces prebehol v súlade so
stavebným zákonom.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel pani architektky spýtať, či firma
Meoptis tá druhá Teleservis mali nejaké k tomu námietky, tak ako bolo na minulom
prerokovaní, alebo nie? Ja mám vedomie, že pán Gombík nemal žiadne záporné
stanovisko k tomu, a je to bližšie k dobývaciemu priestoru, samotná Rozália, ako
lokalita schvaľovaná na minulom zastupiteľstve. Čiže, či Teleservie, Meoptis boli
účastníkom konania a či sa vyjadrovali proti?
p. Raši, primátor mesta: Poprosím ešte aj pána poslanca Ihnáta, dá otázky a potom odpoviete
naraz. Ďakujem.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. No, čo som počul teraz tak banský
úrad sa k tomuto dobývaciemu územiu ani nevyjadroval vlastne stačil konkludentný
súhlas ako. No to je veľmi divné. V mojom prípade, absolútne neprijateľné. Veď to je
dobývací priestor! A celkove tu tento úrad sa vyjadriť mal. A my berieme, že vlastne
ani len prikývnutie hlavou konkludentné, vlastne vôbec nebolo potrebné, no to som
šokovaný, ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pani hlavná architektka.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Čo sa týka banského úradu, nemusí sa dávať
stanovisko, keďže dal stanovisko k tej lokalite pre zmenu územného plánu mesta,
znamená územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie mesta, tam bol súhlas. To
znamená len k tomu spodrobneniu sa nevyjadrili, ale vlastne tým pádom súhlasili.
Vrátim k tej firme Meoptis, firma Meoptis dala svoje stanovisko a vlastne zaujala
stanovisko, teda bola oboznámená o konaní, nezaujala stanovisko a berie sa, že vlastne
tým pádom súhlasila s podmienkami územného plánu zóny a nemá námietky. Máme to
vo vyhodnotení; vlastne v celom tom materiáli máte aj všetky stanoviská dotknutých
organizácií, ktorým bolo zaslané doručenkou, ktorí boli oslovení na prerokovanie. A na
tej pravej strane máte vyhodnotenia. Môžete si to tam pozrieť.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja sa chcem opýtať vedenia tohto mesta, aj nás kolegov, či si
chceme brať na tričko to riziko, vzhľadom na to, že fakt, podľa týchto máp a legiend,
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ktoré tu sú, nachádza sa dané územie v dobývacom priestore, že nemáme tu vyjadrenie
banského úradu. Áno, v zmysle zákona sme v poriadku, ale keď sa niečo stane, čo
budeme robiť potom? Banský úrad sa nevyjadril, my sme to schválili. Či sme takí
spokojní s tým, že nemáme toto vyjadrenie? A či je to taký problém získať jedno
vyjadrenie z banského úradu? Je to fakt taký problém, aby nám jeden úrad odpovedal, či
je to okej alebo nie?
p. Raši, primátor mesta: Stano Kočiš, nech sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja k predrečníkovi len toľko, ešte na potvrdenie
toto, čo povedala pani Királyová, absolútne všetko sedí. Ešte raz pripomínam, my sme
už schválili územný plán, my sme schválili, že tam budú stáť domčeky, že tam budú
stáť rodinné domy. Teraz len upravujeme, ako budú vyzerať a kde budú umiestnené.
Banský úrad už dával stanovisko k územnému plánu. Nepovažoval zrejme to za
potrebné dať identické stanovisko. Čiže nevidím v tom absolútne problém. Do
pozornosti ešte dávam dobývací priestor, napríklad Vielička, je podkopaná cakom-prásk
hore dole a stoja tam dokonca aj hotely. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Ja len chcem
predtým, ako budeme hlasovať, povedať, že územný plán je vždy toľko komunikovaný
a zverejnený, že tam nemôže byť žiaden legislatívny problém. Keď sa územný plán
zmenil a niečo sa odsúhlasilo so súhlasmi všetkých inštitúcií, tak keď robíme jeho
spodrobnenie, teda, čo tam konkrétne bude, tak predsa to nasleduje až vtedy, keď všetky
súhlasy sú. Nerozumiem, či tu zasahujeme kvôli presvedčeniu, alebo kvôli nejakej našej
aktivite, likvidovať nejaké podnikateľské aktivity v tomto meste. A to myslím vážne,
páni poslanci. Dvaja. Poprosím hlasovať. Nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po A) berie na vedomie po 1.) súhlasné stanovisko
Okresného úradu v Košiciach odbor výstavby a bytovej politiky podľa predloženého
návrhu. Po 2.) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu územného plánu zóny
Košice - Rozália 12 RD. Po B) schvaľuje po 1.) Územný plán zóny Košice – Rozália,
12 rodinných domov v zmysle spracovanej dokumentácie. Po 2.) návrh VZN mesta,
ktorým sa schvaľuje vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice - Rozália 12
RD podľa predloženého návrhu. A po C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej územnej
plánovacej dokumentácie podľa predloženého návrhu pod písmenami a), b), a c).“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujeme.
Hlasovanie č. 44 -

za: 26, proti: 3, zdržali sa: 7

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 13
Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 13. Je to Zadanie pre nový Územný plán mesta
Košice. Pani architektka, nech sa páči, máte slovo.
97

p. Királyová, hlavná architektka mesta: Spracovanie zadania pre nový územný plán bol
vypracovaný útvarom hlavného architekta na základe prieskumov a rozborov, ktoré
spracovali 3 spoločnosti, ktoré vlastne vyhrali spracovanie nového územného plánu. A
toto bol jeden z krokov, prieskumy a rozbory, ktoré nám odovzdali a na základe týchto
výsledkov sme spravili to zadanie. Zadanie vlastne je spracované v súlade so stavebným
zákonom, s vyhláškami, je prerokované. K tomu zadaniu sa sme oslovili, tam to aj vy
máte, páni poslanci, 164 organizácií a združení. Každý z týchto zúčastnených mohli
pripomienkovať to zadanie, mohli dávať podnety a návrhy. Samozrejme aj občania.
Tieto podnety boli vyhodnotené a vlastne zapracované do tohto zadania. Znamená, že je
to finál. Toto naše zadanie sme dali po pripomienkovaní a zapracovaní tých
pripomienok na schválenie Okresnému úradu ako nadriadenému orgánu a v zmysle
paragrafu 20 nám vydali stanovisko, že vlastne prebehlo a je v súlade zadanie s tým
procesným.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán
poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Mám tu jeden návrh uznesenia, ale chcel by som vás
poprosiť kolegovia, aby sme dali na chvíľu slovo pánovi Rovinskému. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Je všeobecný súhlas? Áno. Nech sa páči, 3 minúty.
p. Rovinský, obyvateľ mesta: Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne,
vážení poslanci, list ktorý teraz prečítam som vám všetkým zaslal, ale pre istotu ho
prečítam. K návrhu zadania UPN v kapitole 11 na strane 31 je uvedená veta: „požaduje
sa nevyužívať územia v blízkosti ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov na obytné prípadne rekreačné účely“. Upozorňujem na to, že celé mesto s
obytnými priestormi, taktiež mestské lesy, územie pre rekreáciu a šport či rekreačné
oblasti od Čičky až po Jahodnú sú v blízkosti ložísk, chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov. Uvedená formulácia je vágna,
nepresná, potenciálne
zneužiteľná a nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Preto za Základnú organizáciu
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny žiadame vetu z návrhu zadania
vypustiť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Vystúpia poslanci a potom vystúpi pani architektka, aby
nám povedala, ako to je v skutočnosti. Nech sa páči pán poslanec Gibóda. Takže
prehodené poradie. Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Tak, som druhýkrát, ďakujem. K tomu prečítaniu dôvodovej správy,
mám tu návrh na uznesenie. Ja prečítam hlavne to B) kde je zmena: Zadanie pre územný
plán mesta Košice s nasledujúcimi zmenami v časti 11 požiadavky na ochranu prírody a
tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk, nerastov a
všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásiem a na zabezpečenie
ekologickej stability územia sa vypúšťa posledná veta v znení: „požaduje sa nevyužívať
územia v blízkosti ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov na
obytné prípadne rekreačné účely.“ Všetko ostatné ostáva. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím pani hlavnú architektku, aby zareagovala.
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p. Királyová, hlavná architektka mesta: Presne tak, ako bolo teraz prečítané, práve s týmto
nemôžeme súhlasiť. Pretože v rámci prerokovania sme to mali akceptovať alebo
neakceptovať. Ďalej ja by som si dovolila prečítať stanovisko Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov Bratislava, nám
zadali pripomienku a v rámci pripomienkovania, jednu časť môžem z tohto prečítať a
potom to vyhodnotenie: „Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného
plánovania a spracovatelia územno-plánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných
ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia
nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo
požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená
ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa
§ 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov v územno-plánovacej dokumentácii. Ložisko
nevyhradeného nerastu, podľa § 7 zákona banského sú časťou pozemku. Vzhľadom na
súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územie v blízkosti ložísk,
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne
rekreačné účely.“ My sme povinní, vlastne, sa s nadradeným orgánom teda s
ministerstvom dohodnúť, alebo urobiť nejaký kompromis. A teraz je vyhodnotenie na
druhej strane: „Pripomienka akceptovaná. Požiadavka navrhovať riešenie, ktoré je z
hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov
najvýhodnejšie, vrátane požiadavky nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely
územia v blízkosti ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
zapracovaná do textu zadania pre územný plán zóny mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, kľudne si to vydiskutujte. Ešte raz dáme slovo, keď
súhlasíte, druhýkrát využije pán Rovinský. Posledný krát možnosť vystúpiť.
p. Rovinský, obyvateľ mesta: Ďakujem. Tá posledná veta, tak ako som povedal, nemá oporu
v zákone. Na magistráte sú právnici, treba sa k tomu vrátiť a nech sa na to pozrú. Lebo
tie citované paragrafy hovoria napríklad o vyznačení hraníc jednotlivých území.
Hovoria o ochrane týchto území, ale táto veta požaduje nevyužívať územia v blízkosti
ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov na obytné, prípadne
rekreačné účely, tam nie je. Však si uvedomme, že koľko sídlisk je v blízkosti
dobývacích priestorov, chránených ložiskových území? Likvidujeme Jahodnú?
Napríklad? Hej? Však vezmime Červený breh a s novopostavenou vilou, je vlastne
v území, ktoré je za hranicami tohto priestoru. Čiže, my nič iné nechceme, len aby to
bolo v súlade so zákonom. A táto posledná veta v súlade so zákonom nie je. Požaduje sa
nevyužívať územie v blízkosti ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov na obytné prípadné rekreačné účely. Však si vezmime napríklad to, že čo to
je blízkosť? Je to 5 m alebo 500 m? Alebo aj kilometer je blízkosť? Hej? Čiže, je to
vágne, je to veľmi neurčité a nebezpečné takto prijať. Ďakujem za pozornosť.
p. Raši, primátor mesta: Pani hlavná architektka vysvetlite to, aby sme teda vedeli, čo máme
robiť? Dobre, lebo ste boli tu, bolo poukázané, že
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Nech sa páči, strana 31, si môžete pozrieť, asi v strede
je to napísané, vlastne tam je to vyhodnotenie Sekcie geológie a prírodných zdrojov a
Obvodného banského úradu Košice: „Požaduje sa rešpektovať ustanovenia § 7, § 15
ods. 1 § 18 ods. 1 a 2. Tam je to práve, teraz som to čítala pred chvíľou.
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p. Raši, primátor mesta: Dobre. Navrhnem, že vrátime sa k tomuto bodu dnes neskôr, kým si
budete čítať paragrafy. Dobre? Chcem sa opýtať či je všeobecný súhlas, aby sme
nateraz prerušili a vrátime sa o nejaké dve hodiny k nemu a budeme pokračovať. A
potom si prečítate, aj pani architektka aj pán Rovinský si budú čítať. A potom sa
rozhodneme. Keď je všeobecný súhlas. Ďakujem pekne. A pôjdeme teda ďalej.
--Bod č. 14
Informácia o podaní petície za zachovanie Borovicového hája
p. Raši, primátor mesta: Pôjdeme na bod číslo 14 Petícia za zachovanie Borovicového hája.
Poprosím pána námestníka, aby uviedol bod.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ctené kolegyne,
kolegovia, už na komisii dopravy sme sa venovali tejto problematike, aj s pánom
doktorom Rovinským. Ja chcem k tomu len dať takú krátku informáciu, že už po
predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva naozaj mesto Košice sa začalo
tejto problematike venovať veľmi intenzívne, s tým, že ide naozaj o územie, ktoré je
vyčlenené ako biocentrum regionálneho významu, respektíve mestské biocentrum
regiónalneho významu, čo predstavuje ekologicky významnú plochu v zastavanom
území nášho mesta. Zároveň ide o plochu verejnej zelene, kde sa nachádzajú, prevažne
na súkromných pozemkoch a v menšej miere na pozemkoch vo vlastníctve respektíve
spoluvlastníctve mesta Košice, pričom vlastníci pozemkov požadujú náhradu za
užívanie predmetných pozemkov verejnosťou. Možnosti riešenia, ktoré som naznačil,
momentálne prehodnocujeme a prerokujeme intenzívne s inštitúciami štátnej správy,
konkrétne na úseku životného prostredia. A sú naznačené nové skutočnosti, ktorými sa
budeme zaoberať tak, aby sme preverili klady a zápory riešenia problematiky
Borovicového hája, jednak v prospech mesta, ale taktiež aj z pohľadu vlastníkov,
možnože z pohľadu toho, aby naozaj toto územie mohlo byť aj naďalej využívané
verejnosťou tak, ako to bolo doteraz. To je taká krátka informácia. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči terajší
starosta.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, dámy a páni, dovolím si predložiť
pozmeňujúci návrh k bodu 14 Informácia o podaní petície za zachovanie Borovicového
hája. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa § 6 odsek 1, 2 písm. a) c) Štatútu mesta Košice čiastočne vyhovuje
petícii za zachovanie Borovicového hája a to zachovaním verejnej zelene na pozemkoch
vo vlastníctve mesta a hľadaním ďalšieho spôsobu ochrany územia. Tento návrh
odôvodňujem takto: Petícia je koncipovaná formou žiadosti, ktorou sa žiada: po a)
zachovanie verejnej zelene na celej ploche Borovicového hája, aby bolo zabezpečené
jeho ekologické a rekreačné využívanie. Po b) aby si mesto plnilo svoje povinnosti voči
vlastníkom, čo zahŕňa platenie nájomného, odkúpenie alebo zámenu pozemkov, pričom
mesto tak má podľa petície postupovať vo všetkých obdobných prípadoch na území
mesta. Zmena označenia zelene z verejnej na neverejnú nemá vplyv na skutočnosť, že
na pozemkoch sa naďalej nachádza zeleň. Označenie neverejná zeleň na pozemkoch v
súkromnom vlastníctve môže pomôcť mestu v prebiehajúcich súdnych konaniach a
zároveň odráža skutočnosť, že táto zeleň nepatrí mestu a teda ani verejnosti. Na druhej
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strane označenie verejná zeleň na pozemkoch vo vlastníctve mesta je dôvodné ponechať
a teda čas zelene v Borovicovom háji na pozemkoch vo vlastníctve mesta vo výmere
1,6 ha ostane označená ako verejná. Zároveň mesto v súčasnosti skúma ďalšie možnosti,
ako zabezpečiť ochranu územia Borovicového hája. S ohľadom na finančné dopady na
rozpočet mesta nie je možné petícii vyhovieť v časti plnenia si svojich povinností voči
vlastníkom, najmä vzhľadom na požiadavku postupovať tak aj v obdobných prípadoch.
Bolo niekoľko polemík, ako postupovať v prípade Borovicového hája. Veľmi dobre si
pamätáte, že na ostatnom zastupiteľstve na návrh, aj môj aj skupiny poslancov zo
Západu v podstate tento bod bol prerušený. Mám ale za to, že dnes odsúhlasiť
vyrovnanie záväzkov voči vlastníkom pozemkov z kasy mesta je veľmi zlé, pretože sú
to verejné zdroje. Na rokovaní na úrovni námestníka primátora so zástupcami
Okresného úradu životného prostredia sme zvážili možnosť toto územie preklasifikovať
ako určitú formu chráneného územia tak, aby do toho vstúpil štát, čo nie je až taký dlhý
proces a tým pádom sa budeme vedieť uchádzať aj o štátnu podporu, štátnu finančnú
pomoc a najmä štátne zdroje na vyrovnanie záväzkov voči súčasným vlastníkom
územia. Po druhé, dovolím si podotknúť, že v tomto území prebehli aj nejaké majetkoprávne zmeny. To znamená, podľa môjho názoru došlo tam a nebojím sa to povedať, k
špekulatívnemu odkúpeniu pozemkov. A títo ľudia samozrejme dnes dúfajú, že
schválime takéto uznesenie a vyrovnáme ich krátkodobé záväzky, pardon pohľadávky.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Faktická pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja som len
strašne smutný, že ste nám to neposlali mailom. Ako mňa tu kritizujete od rána. A
mohol som sa oboznámiť s tým návrhom, lebo to bolo mnoho slov a ja som to nestíhal.
Myslíte, že by som mohol dostať písomnú kópiu a si to teraz ešte prebehnúť očami?
p. Raši, primátor mesta: Ďakujeme za ochotu, lebo ani my sme nestíhali slová pána Polačeka.
Pán poslanec Berberich, nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ: Dobrý deň. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ak
dovolíte chcel by som vás požiadať, aby mohol vystúpiť v tejto súvislosti, v tomto bode
zástupca petičného výboru pán Dominik Karafa. A následne by som potom chcel aj
predniesť uznesenie, ktoré sa týka v súvislosti teda sa týka petície a jej následného
vybavenia.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ešte dáme slovo pánovi poslancovi Gibódovi a potom
pánovi Karafovi.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nepochopil som presne ten záver,
tiež si rád preštudujem materiál od pána Jakubova. Lebo jeden z tých bodov petície je
bod 3 a vlastne celkovo v tejto petícii a respektíve v tej výzve týchto predkladateľov
tejto petície bolo, aby sa podobne riešilo aj v obdobných prípadoch na území mesta.
Máme tu prípad Park kultúry a oddychu ako som to niekde čítal, Anička. Tento park,
ktorý Košičania, nielen Severania, ale obyvatelia celého mesta využívajú. Je húfne
využívaný a nachádza sa na súkromných pozemkoch. Máme tu pána primátora, ktorý je
tu už 6 rokov. Podpisuje memorandá pred voľbami o tom ako sa s Aničkou budú diať
zázraky. Máme tu starostu, ktorý pred šiestimi rokmi sľuboval, že sa s Aničkou pohne
ďaleko dopredu. A máme tuná aj starostu Ťahanoviec, obce, ktorý určite potvrdí, že za
tie dlhé, roky odkedy tu došlo k zmene režimu, aj keď tuná na magistráte možno nie, ale
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keď došlo k zmene režimu, tak za tie dlhé roky sa nič neriešilo vo vzťahu ku majiteľom
týchto pozemkov. Čiže ja by som poprosil, aby si vedenie mesta uvedomilo, že toto sú
prípady, ktoré musíme riešiť. A nie nejaké behy mestom alebo niečo podobné.
Zaoberajme sa tým, čo je reálne podstatou samosprávy. A to vysporiadanie pozemkov
napríklad pod takýmito majetkami a dôležitými usmerneniami, do čoho spadá napríklad
aj Sídlisko Ťahanovce. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Na vás vidno, že ste nešportovec, takže chápem váš prístup k športu.
Doporučujem, beh by pomohol určite aj vám. S faktickými pán poslanec Jakubov a pani
poslankyňa Grüllingová.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, pán kolega Gibóda, máme tu napríklad
Sídlisko Ťahanovce, kde máme súkromné pozemky pod komunikáciami, pod cestami,
pod chodníkmi. Aj za to by bolo potrebné spísať petíciu a nejako to riešiť. Máme tu
proste veľmi veľa takýchto nášľapných mín a vždy je lepšie riešiť to takou formou, aby
sme nemuseli vynaložiť prostriedky mesta, pretože ich nie je tak veľa, ale hľadať
spôsob ako vynaložiť podľa možnosti prostriedky štátu. Je to pre nás efektívnejšie a
lepšie, pretože proste, ak na to vynaložíme finančné prostriedky z daní našich občanov,
neostane nám asi na rozvoj a na iné činnosti. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Maja Grüllingová, nech sa páči.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor.
Pán kolega Gibóda, chcem povedať, že váš príspevok bol opäť zbytočný, pretože keby
ste veľmi pozorne počúvali predložený návrh pána poslanca Jakubova, ktorý bol
maximálne konštruktívny na riešenie situácie za zachovanie Borovicového hája. A ja
skutočne vás poprosím, nebuďte demagóg, počúvajte a nevyjadrujte sa ku všetkým
veciam, keď nie ste ochotný počúvať. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Vystúpi pán Karafa z petičného výboru. Nech sa páči, máte 3 minúty.
p. Karafa, zástupca petičného výboru: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené dámy
poslankyne, vážení páni poslanci. Prihováram sa vám v mene vyše 2 000 obyvateľov
nášho mesta, ktorým záleží na zachovaní verejne prístupného Borovicového hája, v
takom rozsahu v akom sa nachádza i dnes. Borovicový háj je lesík nachádzajúci sa
medzi Mestskou časťou Košice - Západ a Sídliskom KVP. Bol vysadený v 60. rokoch a
pred rokom 89 sa stihli vybudovať chodníky, verejné osvetlenie a lavičky. Tie tam už
dnes nenájdete. Borovicový háj je v dokumente Miestny územný systém ekologickej
stability označený ako mestské biocentrum regionálneho významu. Čiže tým svojím
významom patrí k takým lokalitám, ako je mestský park, ako je areál botanickej
záhrady, park Anička alebo park v Barci. Aj napriek zanedbanému stavu v ktorom sa
dnes Borovicový háj nachádza, je pravidelne využívaný obyvateľmi, či už na
prechádzky alebo na beh. A preto obyvateľom záleží na tom, aby Borovicový háj zostal
zachovaný naďalej pre verejnosť. Aj napriek tomu, že tu odznel návrh pána starostu
Jakubova, si dovolím, že teda aspoň nás s ním mohol oboznámiť, my sme prišli aj s
vlastným návrhom uznesenia, tak ja si vás dovolím poprosiť, aby ste nami navrhované
riešenie daného problému podporili, pretože my nežiadame od vás, aby ste to vyriešili
do pol roka, do roka alebo, aby ste z rozpočtu vybrali teraz ja neviem 5 – 10 miliónov
eur na riešenie Borovicového hája. My sme v petícii navrhli jednoznačné a právne
konformné kroky, ako je možné vyriešiť majetkovoprávne vzťahy pod pozemkami v
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Borovicovom háji. A tak ako bol spomenutý ten Ťahanovský les, teda pozemky pod
budovami na sídlisku, prípadne aj určite viete, že niektoré pozemky, respektíve vlastníci
niektorých pozemkov v parku Anička sa tak isto súdia s mestom, tento Borovicový háj
nie je. Podobných prípadov v Košiciach je viacero a preto bude veľmi dôležité nájsť
jednotné riešenie pre vyriešenie týchto problémov. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Berberich, s návrhom pozmeňujúcim,
pokiaľ mám dobrú informáciu. Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Takže ak dovolíte by som predložil ten
návrh uznesenia, ktorý som si osvojil. Návrh uznesenia znie: Mestské zastupiteľstvo v
Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice po a) podporuje
zachovanie ekologickej ochrany predmetného územia biocentrum regionálneho
významu s možným zvýšením ochrany tohto územia. Po b) podporuje zachovanie
verejného prístupu na celé územie Borovicového hája. Po c) žiada mesto Košice o
riešenie majetko-právnych vzťahov s vlastníkmi pozemkov Borovicového hája. A po d)
žiada, aby takto mesto Košice postupovalo vo všetkých obdobných prípadoch na území
mesta Košice. Ešte, ak mi dovolíte, by som poprosil potom návrhovú komisiu, aby sa
hlasovalo o týchto jednotlivých bodoch v rámci uznesenia samostatne. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ja si veľmi dobre pamätám,
keď v Borovicovom háji sa realizovali chodníky, ktoré tam ešte čiastočne ostali, verejné
osvetlenie a lavičky. Zhodou okolností som vtedy sedel na stoličke, ktorá to
zabezpečovala vo vtedajších peniazoch za 3 milióny korún. Od tej doby, od roku ´87 sa
tam neurobilo, čo sa týka investícií, nič. Absolútne nič! Odišlo verejné osvetlenie,
lavičky, všetko, atď. My teraz, ako mestská časť v rámci menších kapacít sa snažíme
aspoň udržiavať čistotu. A viete dobre, pán Karafa, že aj s inými subjektmi,
spoločenskými organizáciami, atď. sa snažíme to pravidelne čistiť, aj v rámci našich
možností. To uznesenie, ktoré som navrhol, tam zachováva verejnú zeleň. Čiže nič sa
nemení. Je to verejne prístupné, pretože verejná zeleň, pojem, existuje v ochranárskych
zákonoch. Otázku platenia, stále som za to, aby sme hľadali spôsob, riešiť to ako
nadmestskú lokalitu ochrany územia a žiadať na to štátne zdroje. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, ja som si pozrel váš návrh.
Ďakujem, že ste mi ho dali, aj za ten seriózny prístup. Ja mám problém s posledným
odsekom. Možno že mi to vysvetlíte, neviem. Ale ja ho skúsim ešte raz prečítať: „s
ohľadom na finančné dopady na rozpočet mesta, nie je možné petícii vyhovieť v časti“.
A teraz toto podstatné: „plnenia si svojich povinností voči vlastníkom, najmä vzhľadom
na požiadavku postupovať takto aj v obdobných prípadoch“. My predsa nemôžeme
dávať hlavu do piesku pred našimi záväzkami. My musíme tieto veci riešiť tak, ako to
bolo povedané, nevyriešime ich dnes, ani zajtra, ale jednoducho tie vlastnícke práva
nemôžeme upierať. Tlačíme pred sebou balvan, ale nemôžeme proste takto nejakým
spôsobom nadefinovať takúto vetu. Proste, toto nie je správne. My máme urobiť všetko
preto, sme dávali sľub, aby sme dodržiavali zákony, aby sme robili všetko preto. A
myslím si, že toto je veta, ktorá ide proti tým naším základným princípom. Ja viem, že
ten problém tu je. Všetci o ňom vieme. Ale nemôžeme deklarovať to na papieri. A
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našou úlohou je začať riešiť a hľadať riešenia.
p. Raši, primátor mesta: Strašné. Pani poslankyňa Grüllingová, nech sa páči, potom pán
poslanec Jakubov.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor.
Absolútne súhlasím s vašimi poslednými slovami, pán primátor. Ja už strácam slová.
Teraz to bol pán kolega Polaček, aby som sa nepoplietla. Pán kolega, sme pri bode 14.
Predpokladám, že viete čítať s porozumením, aký máme bod? Informácia o podaní
petície za zachovanie Borovicového hája. Pán starosta Jakubov jednoznačne predložil
konštruktívny návrh na riešenie celého problému. Ja fakt nerozumiem, od čoho sa zase
vy odrážate a akú tému chcete riešiť? Riešime bod 14, ktorý tam je jasne zadefinovaný.
Takže by som vás žiadala, pretože máme už 4 hodiny a sme pri bode 14, aby vy ste v
taký čas chceli ukončiť toto rokovanie, vďaka vašim deštruktívnym komentárom,
pripomienkam a obludným návrhom, jednoducho sme sa nikde nepokročili. Takže vás
poprosím, vyjadrujte sa naozaj len k veci.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. To bola faktická na pána poslanca Polačeka. Čiže teraz
s faktickou pokračuje, máte procedurálny návrh pán poslanec? Pokývte hlavou. To stačí.
Procedurálny návrh, hej? Zapnite pána Polačeka s procedurálnym návrhom.
p. Polaček, poslanec MZ: V tejto veci ma poprosil pán Rovinský, aby mohol vystúpiť k tejto
téme. Budem rád keď mu vyhoviete.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Dám o tom hlasovať, lebo už vystupuje každý ku všetkému.
Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, pán kolega Polaček. V uznesení sa
hovorí o tom, že sa vyhovuje čiastočne petícii. Otázka riešenia finančných prostriedkov
je len v odôvodnení návrhu. Samozrejme, že tá forma sa hľadať musí. Pretože
prebiehajú súdne spory. Ja som chcel len deklarovať jedno, snažme sa nájsť iné zdroje
ako mestské. Len zlý hospodár dáva vonku svoje prostriedky, svoje zdroje a nesnaží sa
získať iné. A štátne zdroje sú tie iné, ktoré na to môžeme získať, za určitých podmienok.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, potom pani poslankyňa Jenčová.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel zareagovať na svojho
predrečníka pána Polačeka, ale najprv chcem poprosiť pani Grüllingovú o kľud. Ja
viem, že ona sa ponáhľa niekam, ona sa každé zastupiteľstvo hnevá, že sme tu tak dlho,
ona by bola už najradšej o 12-tej možno doma, ale proste, poprosím, poprosíme, ja iba,
aby sme boli proste v kľude.
p. Raši, primátor mesta: Reagujete na predrečníka?
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel zareagovať na pána Polačeka,
že vlastne fakticky ten návrh, o ktorom sa rozprával s pánom Jakubovom, nerieši celé
územie. Pretože z toho, čo som pochopil, ten návrh rieši iba mestské pozemky. Takže ja
by som bol rád, keby sme riešili celé územie, ako hovorí pani Grüllingová a nie iba to,
čo je naše. A zvyšok strčili hlavu do piesku. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Jenčová, nech sa páči.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Po mojej faktickej
poznámke dám procedurálny návrh, takže nebudem sa druhýkrát hlásiť. Chcem
reagovať na pána Polačeka, keďže faktickou nemôžem na faktickú pána Gibódu, ale
v podstate patrí to obidvom, aj niektorým navyše. Neviem, či v tomto zastupiteľstve
sedí niekto, kto nechce zachovanie Borovicového hája. Keďže ja som niekedy vyrastala
na Terase, viem o čom hovorím. Takže zbytočne sa to budeme predbiehať o tom, že aké
je to úžasné, potrebné, nutné, hľadajme, poďme, urobme! Pretože keď je tu niekto, kto
ho nechce, nech sa dvihne a povie prečo ho nechce. Takže tu v tomto sme úplne
zajedno. Takže po tom extempóre, hodinovom návrhu pri rozpočte jedného pána, pri
rozpočte druhého pána, prišli sme o dve hodiny. Nie je to o tom, že niekto sa ponáhľa
a chce byť doma. Ale preto, že fakt, už niektorí nechcú zbytočne strácať čas takým nič
nerobením a nechcem sa vyjadriť ináč. A procedurálny mám o ukončení rozpravy.
p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať ihneď. Nech sa páči. Hlasujeme o procedurálnom
návrhu pani poslankyne Jenčovej o ukončení rozpravy. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 45 -

za: 19, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Čiže rozpravu sme prerušili. Prihlásený ešte do rozpravy bol? Nikto.
Takže budeme hlasovať o návrhoch. Dobre, ďakujem pekne. Odhlasovali sme ale
ukončenie rozpravy a chcem k tomu povedať ešte ja jednu vec. Naozaj, ako povedal pán
poslanec Jakubov, ten návrh, ktorý podal je o tom, aby sa chránil Borovicový háj ako
verejná zeleň a všimnite si, aj v tej petícii je napísané, že väčšia časť sa venuje tomu,
aby mesto platilo vlastníkom alebo odkúpili pozemky od vlastníkov, alebo dalo
náhradu, a aby takto postupovalo vo všetkých obdobných prípadoch. Podľa mňa je toto
nebezpečné. Pretože my vždy musíme hľadať riešenia, aby sme neplatili v takýchto
veciach, kde sa skupujú pozemky a kde sa my nevieme brániť kvôli tomu, aj keď sú tie
kúpy robené špekulatívne. Ale uvedomte si, že z celej petície je gro dané na to, aby sme
sa s niekým vysporiadali. Tak toto nie je v poriadku. Nám má ísť o to, aby sme
zachovali zeleň. A keď dokážeme sa vyhnúť plateniu, akýmkoľvek spôsobom, tak to by
sme mali robiť. Ale tu petičný výbor predkladá niečo, kde pomaly je základnou vecou
to, aby sme sa vysporiadali finančne. My sa nechceme finančne, ani zámenami
vysporiadať, keď vieme nájsť iné legislatívne riešenie, a aby sme takto pokračovali vo
všetkých obdobných prípadoch a potom aj tam dôjde 100 predžalobných výziev a 100
žalôb, lebo si schválime, že sa takto máme chovať. Nemáme hľadať riešenie, ako sa
tomu vyhnúť. Nie! My máme platiť! Preto je toto nebezpečné. Čiže poprosím návrhovú
komisiu, aby predložila zmeny uznesenia ako boli. Ďakujem pekne.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala viacero
pozmeňujúcich. Prvý pozmeňujúci návrh od pána poslanca Jakubova v znení: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice čiastočne
vyhovuje petícii za zachovanie Borovicového hája a to zachovaním verejnej zelene na
pozemkoch vo vlastníctve mesta a hľadaním ďalšieho spôsobu ochrany územia.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Jakubova.
Hlasovanie č. 46 -

za: 33, proti: 2, zdržali sa: 4
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p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči návrhová komisia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh je predložený pánom
poslancom Berberichom, ktorý má 4 body a žiadal o samostatné hlasovanie jednotlivých
bodov. Takže prvý: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných
ustanovení Štatútu mesta Košice podporuje zachovanie ekologickej ochrany územia
biocentrom regionálneho významu s možným zvýšením ochrany tohto územia.“
Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Nech sa páči, hlasujme. To je návrh pána poslanca
Berbericha. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 47 -

za: 13 + ručne p. Dečo, proti: 0, zdržali sa: 22

p. Lenártová, námestníčka primátora: Nech sa páči, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalšia časť návrhu na uznesenie, ktoré
predložil pán poslanec Berberich: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice po b) podporuje zachovanie verejného
prístupu na celé územie Borovicového hája.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 48 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalšia časť tohto návrhu na uznesenie
od pána poslanca Berbericha: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada mesto Košice
o riešenie majetko-právnych vzťahov s vlastníkmi pozemkov Borovicového hája.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 49 -

za: 12, proti: 9, zdržali sa: 16

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh na uznesenie od pána
poslanca Berbericha: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada, aby takto postupovalo
mesto Košice vo všetkých obdobných prípadoch na území mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 50 -

za: 7, proti: 10, zdržali sa: 20

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme neschválili. Čiže tým pádom sme
skončili s hlasovaním.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Je tu ešte pôvodný návrh na uznesenia,
ale bol už vlastne zmenený tým, čo predložil pán poslanec Jakubov.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, ďakujem pekne. Čiže ukončili sme tento bod rokovania.
--Bod č. 15
Súhrnné upozornenie prokurátora č. Kd 161/16/8800-3
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 15 Súhrnné upozornenie
prokurátora. Číslo máte uvedené. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
berie na vedomie súhrnné upozornenie prokurátora číslo uvedené v návrhu na
uznesenie.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 51 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 16
Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní spoločnosti
KOSIT, a.s.
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 16 Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na
základnom imaní spoločnosti KOSIT. Poprosím pána námestníka o uvedenie návrhu.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ctené kolegyne,
kolegovia poslanci, ja využijem túto možnosť a zároveň mám aj jeden pozmeňovací
návrh, ale v každom prípade, čo sa týka tohto materiálu, tak v rámci materiálu sú
predložené možnosti, ktoré nám vznikali pri vyriešení spoločnosti KOSIT. Dnes už
mnohokrát odznelo, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých riešení, aké sú nevýhody
vo vzťahu k budúcim investíciám, ktoré vznikajú v spoločnosti. Na druhej strane, aká je
miera účasti a možnosti riadiť túto spoločnosť v tomto percentuálnom podiele. Takže
naozaj mesto má záujem riešiť túto situáciu tak, aby bola vo vzťahu k riešeniu čo
najtransparentnejšia a aby mesto Košice v budúcnosti nemalo problémy, čo sa týka
budúcich financií, budúceho podielu na arbitráži, ktorá prebieha v spoločnosti, čiže
poviem to 1 slovom, chceme chrániť mesto a chceme naozaj, aby spôsob, ktorý tu
schválime, podľa možnosti bol čo najtransparentnejší. Čiže toľko úvod. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Čiže otváram rozpravu a dávam slovo rovno pánovi námestníkovi,
ktorý sa hlási s pozmeňujúcim návrhom.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. V tej súvislosti, ktorú som začal, tak rád
by som predložil pozmeňujúci návrh. Ja ho prečítam, ak dovolíte. Čiže je to
pozmeňovací návrh k bodu číslo 16 Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 podielu
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na základnom imaní spoločnosti KOSIT, a. s. Ide o to, že v prílohe číslo 1 uznesenia
mestského zastupiteľstva v písmene b) sa slová 3.680.534 eur nahrádzajú
slovami 4.089.000 eur s tým, že tento návrh bol jednak predostretý na majetkovej
komisii a korešponduje s tým, čo som povedal. Čiže išlo by o formu verejnej obchodnej
súťaže, kde minimálna výška, za ktorú sa bude predávať 29 akcii bude 4.089.000 eur.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, čiže poprosím pozmeňujúci návrh predložiť aj
písomne návrhovej komisii. Pán poslanec Gibóda a potom pán poslanec Jakubov.
p. Gibóda, poslanec MZ: Kolegyne, kolegovia, ja sa v tomto bode budem musieť vrátiť do
roku 2015, aby som vám zacitoval zo zápisnice z tohto rokovania, kde pán primátor
vyhlásil: Nový majoritný akcionár si vyrobí koncepciu, pretože má zrejme predstavu
o tom, ako ceny KOSIT-u by mali ísť. A hlavný dôraz na to máme v materiáli, je
rozšírenie kapacít pre výrobu demineralizovanej vody, zlepšenie parametrov zariadenia
na čistenie emisií, zvýšenie kapacity výroby elektrickej energie, ale aj distribúciu tepla.
Čo znamená, že bude to potom výhoda aj pre nás, pretože aj zo spoločnosti KOSIT pri
pozitívnom hospodárskom výsledku malo mesto dividendy. Podľa prehodnotenej
časovej osi potreby financovania investícií KOSIT, by mesto Košice malo investovať
4.658.000 v budúcom a v roku 2018. Teraz sa dostávame k podstate uznesenia z 16. 9.
2016 a k tomu, že vlastne máme pred sebou absolútne neúplné možnosti, ako riešiť túto
vec. Je síce pravda, že na pozmeňovací návrh bol v bode c) doplnený bod 2) vyhlásiť
verejnú súťaž na odpredaj 29 % akcií, ale pán primátor akosi zabudol a to sa mu občas
stáva, že jeden bod si všimne a ten druhý možno zámerne vynechá. Je bod 1) a v bode
1) žiada mestské zastupiteľstvo do nasledujúceho rokovania MZ žiada primátora v
nadväznosti na plnenie bodu b) predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
materiál analyzujúci preverenie možností a zdroje mesta za účelom alikvotného
financovania predpokladaného zvýšenia základného imania spoločnosti KOSIT, a.s. Tu
chcem poukázať na to, že v pôvodnom tom, tej časovej osi, sme mali investovať do
KOSIT-u už v roku 2016. V prehodnotenej osi je to už iba v 2017 a 2018 tá suma
4.658.000. Teda ja sa pýtam pána primátora, kde sú spracované možnosti, aby sme my
financovali túto investíciu do KOSIT-u? Prečo tuná nie je spracovaná možnosť, že
dobre, zoberme si na to úver, bude nás to stáť toľko, takéto sú podmienky, toľkoto
budeme splácať, o toľko to zvýši náš úverový rámec ako mesta? Prečo sa primátor touto
možnosťou ani nezaoberal? Prečo proste silou mocou chce predať KOSIT?
p. Raši, primátor mesta: Vlastne ani Fidel Castro nemal také srdce ako vy. Najprv vyplatíme
Borovicový háj, potom budeme investovať do KOSIT-u, potom zrušíme celú, školy
zrušíme, nedáme peniaze, to je ako úžasné. Sú tu aj zástupcovia KOSIT-u, potom vám
dám slovo, budem rád, keď vysvetlíte aj nejaké z tu prednesených invektív, aby ste
povedali, aká situácia bola, keď sa KOSIT preberal, ekonomická, čo sa udialo, čo je
arbitráž, v akom je stave, čo hrozí pri výhre, čo hrozí pri prehre, niečo o požiari a aké
investície z toho vyplýva. Takže potom vás poprosím, aby ste na toto všetko reagovali.
Janko Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, predpokladám, že podrobnejšie
informácie o situácii v KOSIT-e dá pán generálny riaditeľ, ktorý je, predpokladáme ešte
prítomný. Ja by som chcel poukázať možno na niektoré skutočnosti. Po prvé, týmto
materiálom sa zaoberala aj Majetková komisia mesta Košice. Mali sme tam aj dvoch
občanov, ktorí sa zúčastnili rokovania komisie. Záver majetkovej komisie bol
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jednoznačne taký, že je potrebné uprednostniť alternatívu verejnej obchodnej súťaže, čo
je ďaleko transparentnejšie, aj keď od spoločnosti KOSIT sme dostali ponuku na
odkúpenie akcií. Po druhé, tak ako už pán námestník proste prečítal, vzhľadom na túto
skutočnosť, že ponuka je vyššia ako súdnoznalecký odhad po úprave 3,6 milióna, tak
mali by sme zafixovať minimálnu čiastku do súťaže a to je zhruba tých 4,1 milióna,
4.089 ak sa nemýlim. Samozrejme súťaž pokiaľ prebehne, stále výsledok tejto súťaže
bude predložený na rokovanie tomuto zastupiteľstvu a zastupiteľstvo bude mať právo,
samozrejme, sa potom vyjadriť a bez rozhodnutia zastupiteľstva nič neprebehne. Po
druhé, treba si uvedomiť skutočnosť, že vzhľadom na haváriu, ktorá nastala v KOSIT-e
v roku 2015, tuším vo februári, nie je ešte úhrada za vtedajšiu haváriu zo strany
poisťovacích spoločností. Naopak je tu arbitráž, ktorú máme dnes na stole a o ktorej nás
bude pravdepodobne pán generálny riaditeľ informovať a v prípade, že tam ostávame
s našimi 34%, ak by náhodou arbitráž bola úspešná, tak budeme sa musieť podieľať
čiastočne na tej havárii aj my našimi zdrojmi, pretože sme akcionár KOSIT-u. Po tretie,
pravdepodobne ste všetci dostali indikatívnu ponuku spoločnosti Marius Pedersen, ktorá
sa nezáväzne ale predbežne vyjadrila, že v každom prípade sa chce uchádzať o
odkúpenie 29 kusov akcií. Navrhla tu aj nejakú čiastku, ktorá je zatiaľ nezáväzná. Čiže
myslím si, že forma verejnej súťaže v takomto prípade je veľmi, veľmi dobrá
a, samozrejme, vzhľadom na to, že rozpočet mesta z dôvodov, ktoré pri rozpočte sme už
spomínali, bude v príjmovej časti podstatne chudobnejší. Ja osobne mám za to, že forma
verejnej súťaže a odpredaj 29 % akcií alebo 29 kusov akcií je veľmi dobrý. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát. Ešte chcem aj poprosiť, pokiaľ
by sme speli ku súťaži, je treba navrhnúť aj členov komisie za účelom vyhodnotenia
návrhovej, lebo toto v návrhu uznesenia nemáme. Nech sa páči, pán poslanec.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, o súťaži počujem prvýkrát proste, čiže sa
rozhodnem. Ale chcem pána generálneho riaditeľa poprosiť, požiadať, aby prešli
Sídlisko Ťahanovce, aby prešli kontajneroviská, sú veľké sťažnosti a naozaj je tam
neporiadok. Takže vlastne ako ho chcem poprosiť touto cestou, aby si plnil svoju
činnosť a jednoducho, aby svoju prácu takisto ako tak vykonával, ako sa očakáva.
Vďaka pekne, ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, len chcem upozorniť, že predsa forma
súťaže bola v materiáli rozpísaná, aj všetky iné formy, pán poslanec Ihnát, takže je to v
materiáli písané, tak verím, že ste dostali materiál, pretože forma súťaže ako jedna z
možných foriem je tam označená, aj rozpísaná. Pán poslanec Sidor.
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ja by som chcel požiadať, keď už je
tu pán generálny riaditeľ, aby nám niečo povedal vo vzťahu ku tej arbitráži, lebo bolo to
spomenuté len tak bokom. Je to niečo nové, čo som sa dočítal v materiáloch nedávno a
popritom, žeby trošku zhrnul aj tú situáciu, v akom technickom stave sa po požiari z
roku 2015 nachádza a v akom stave je tá rekonštrukcie kotla. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím, dal by som slovo teraz pánovi
generálnemu riaditeľovi. Poprosím, keď sa dá v priebehu 3 minút to zhrnúť. Keď nie,
ešte raz vám udelíme čas. Nech sa páči.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. KOSIT a.s.: Dobrý deň pán primátor, vážené pani
poslankyne vážení páni poslanci. Ja by som najprv reagoval na podnet z Ťahanoviec.
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Spoločnosť KOSIT zaviedla už asi pred rokom zelenú linku, ktorou sa snažíme
komunikovať všetkým našim zákazníkom a nie len v meste Košice, ale všade naokolo.
Všetci občania môžu telefonovať na túto zelenú linku a podávať podnety v prípade, že
vidia nejaké defekty v práci mojich kolegov. Všetky tieto podnety sú nahrávané na
dispečingu, sú pravidelne vyhodnocované a snažíme sa v priebehu niekoľkých hodín
zjednať nápravu. Štatistiky nám hovoria o tom, že priemerne dostávame zhruba 20 - 30
podnetov týždenne, čo pri 150.000 manipulácií mesačne nepredstavuje nejaký
signifikantný údaj. Ale pokiaľ máte nejaké konkrétne sťažnosti na konkrétne ulice, na
konkrétne stanovištia, veľmi rád sa o tom s vami porozprávam. Čo sa týka toho
investičného rozpočtu, situáciu hlavne január, február, marec 2015 v žiadnom prípade
nemožno porovnávať so záverom roku 2016. Teraz nehovorím iba o tom požiari, ktorý
sa stal 23. februára a ktorý v podstate má konzekvencie na našu prácu až do dnešných
dní. Ale bavíme sa o celom rade kostlivcov, ktorých sme ako keby vyťahovali zo skrine
počas nasledujúcich 24 mesiacov, odkedy spoločnosť Wood & Company vstúpila do
spoločnosti KOSIT. Nechcem to teraz popisovať, v akom stave sa nachádzali konkrétne
technologické prvky, v akom stave je starý kotol K1 a čo všetko bolo potrebné
vynaložiť na to, aby v súčasnosti možno, neviem, naozaj historicky bežali obidva kotle
súčasne, čo je skutočnosť už od augusta tohto roku. Tie investičné zámery, ktoré sme
prezentovali v rámci spoločnosti KOSIT, sa snažíme priebežne napĺňať aj bez ohľadu
na to, že táto tuná veľmi dôležitá diskusia pre fungovanie spoločnosti KOSIT nie je ešte
ako keby dotiahnutá dokonca. Vo vzťahu ku arbitráži, toto je téma, ktorá v podstate tak
isto prenasleduje spoločnosť KOSIT už pomerne dlhé obdobie. Začalo to tým, že
spoločnosť KOSIT nevyplatila dodávateľovi novej technológie K2 určitú časť kúpnej
ceny, túto zadržala vo vzťahu k desiatkam nedostatkov pri dodávke diela. Nasledoval
požiar, kde spoločnosť KOSIT zažalovala dodávateľa zariadenia turbogenerátora za
škodu spôsobenú spoločnosti KOSIT v zmysle dodaného nekvalitného diela a tak
obidve spoločnosti vstúpili do súdneho sporu, resp. do nezávislej arbitráže, ktorá beží
vo Viedni v rámci medzinárodného arbitrážneho centra. A na stranu KOSIT sa pridala
aj spoločnosť, ktorá si túto škodu plánuje regresne vymáhať od dodávateľa. Hodnota
celej arbitráže, v podstate poisťovňa vyplatila k dnešnému dňu väčšiu časť poistného
plnenia, ktoré bolo spojené s dodávkou novej turbíny. Dodávka novej turbíny a prebehla
v priebehu 18. mesiacov a od augusta tohto roku spoločnosť KOSIT opätovne vyrába
elektrickú energiu, opätovne vyrába teplo, ktoré distribuuje do Mestskej časti Nad
jazerom. To znamená, že poisťovňa akceptovala vyhodnotenie situácie, ktoré predložila
spoločnosť KOSIT, ale aj experti ktorých spoločnosť KOSIT prizvala na posudzovanie
tejto havárie a práve aj z toho pohľadu, že poisťovňa súhlasí s argumentáciou našej
firmy sa postavila na našu stranu vo vzťahu k tej arbitráži oproti tomu dodávateľovi.
Teraz momentálne bol poverený finálnym rozhodnutím nezávislý znalec, je to rakúska
spoločnosť, ktorá minulý týždeň v pondelok, utorok vykonala priamo obhliadku na
mieste a nezávislú expertízu a zhruba plánujeme alebo čakáme, že v priebehu
niekoľkých mesiacov by mala by táto arbitráž ukončená. Odhadujem tak asi apríl, máj
alebo jún. Bez ohľadu na to, že sa domnievame, že pravda je na našej strane,
rozhodnutie arbitrážneho centra je neodvolateľné, nedá sa proti nemu odvolať a celková
výška možného dopadu na spoločnosť KOSIT je zhruba asi 12.000.000 eur, čo je
hodnota turbíny, hodnota ušlého zisku, ktorý poisťovňa vyplatila spoločnosti KOSIT,
ale aj hodnota všetkých vád, ktoré na diele zanechala spoločnosť ako jej dodávateľ. Ak
máte nejaké otázky, nech sa páči.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, potom možno na záver, keby boli nejaké otázky. Pán
poslanec Kaifer, nech sa páči.
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p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som
chcel predložiť pozmeňujúci návrh vzhľadom na to, že bol predložený pozmeňujúci
návrh zo strany námestníka primátora. A to v nasledovnom znení: Vypúšťa sa z návrhu
uznesenia a to bodu 29 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom
imaní spoločnosti KOSIT, a.s., a to z textu pod písmenom a) nasledovný text:
alternatívne bod 2.) zníženie základného imania spoločnosti KOSIT so sídlom
Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Košice 1, v oddiele Sa vo vložke číslo 1169/V, ďalej len spoločnosť, a
to vzatím z obehu 29 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote
167.992 eur/akcia v celkovej menovitej hodnote 4.871.768 eur, ktorých majiteľom je
mesto Košice, za odplatu navrhnutou spoločnosťou vo výške 4.089.000 eur. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Gibóda.
Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, chcem vás poprosiť, neunáhlime sa.
Nie je sa kde ponáhľať. Arbitráž prebieha. Alternatívy ďalšieho financovania nám
mesto Košice nepredložilo. V materiáloch sa píše, že investície je možné riešiť cez
eurofondy, ku ktorým sa mesto nevyjadrilo. Tzn., nemusí tá investícia byť v takom
obrovskom rozsahu, ako o nej rozprávame. Kolegovia, ja vás prosím, neunáhlime sa.
Nemusíme dnes rozhodnúť, či už o verejnej obchodnej súťaži alebo o priamom
odstúpení akcií. Nemyslím si, že to je nutné. Zároveň si treba uvedomiť, že spoločnosť
KOSIT, nemám naozaj proti nim a budem to aj niekoľkokrát hovoriť, sú to skvelí
manažéri, proste je to obchodná spoločnosť, ktorá si robí svoju prácu určite dobre. Ale
my si máme veci a fakty overovať. Tzn., pán Gibóda tu navrhne niekoľko uznesení.
Jedno z nich bude o tom, aby sme si my ako ľudia, ktorí budeme predávať akcie alebo
budeme rozhodovať o tom, čo ďalej s KOSIT-om, preverili, či tie investície, ktoré nám
tu boli predložené, sú naozaj v tomto rozsahu nevyhnutné. Ja by som bol veľmi rád,
keby sme si nechali urobiť audit, ktorý by povedal: áno, je to tak. Nezávislý audit.
Zároveň sa dotknem časti toho uznesenia, časti 3, pôjdem odzadu. Vyjednať so
spoločnosťou s poukazom na ustanovenie čl. 13 písm. b) investičnej zmluvy
mechanizmus fixácie súčasných cien za poskytovanie služieb. Vážený kolegovia, ja už
som v bode rozpočet o tom rozprával. Podľa § 135 nového zákona o odpadoch už dnes
sme mali mať novú zmluvu so spoločnosťou KOSIT. Ods. 14, ktorý hovorí, že zmluvy
uzavreté medzi obcou teda mestom a subjektami pôsobiacimi v oblasti odpadového
hospodárstva, ktorých predmetom je zabezpečovanie činnosti zberu, prepravy a
zhodnocovania alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov v rámci systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným
odpadom je v obci, ktorí boli uzatvorené podľa doterajších predpisov teda podľa starého
zákona, sú v rozpore, pretože nie sú v súlade s novým zákonom. Je potrebné tieto
zmluvy, poviem to jednoducho, upgradovať. My sme to neurobili. To súvisí aj s tými
organizáciami, zodpovednosti výrobcami a pod. Ale čo chcem povedať, my dnes sme
mali mať na stole už dodatok zmluvy, ktorý mal reagovať na nový zákon o odpadoch.
My to nemáme. Ale zároveň tu chceme hovoriť o tom, že nám niekto bude fixovať ceny
a základné veci. My nemáme v poriadku základnú zmluvu, kolegovia. Prosím, dajme si
do poriadku zmluvu, povedzme si, či tieto investície sú naozaj v tej forme, aké sú
navrhované. To je na jednej strane a na druhej strane mi nedá dopovedať, koľko miest
na Slovensku: Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec takmer celý, Spišská Nová Ves
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prišli o...
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Prišli o technické služby takýmto spôsobom, chcel dopovedať pán
Polaček. Môj kolega, pán Polaček, sa určite povenuje aj sumám, ktoré platíme
spoločnosti KOSIT a tomu, ako Košičania dotujú túto spoločnosť, aby ona mohla ďalej
expandovať na východe Slovenska. A my sa na to všetko skladáme a bohužiaľ ani toto
vedenie mesta nevie zabezpečiť zníženie poplatkov pre obyvateľov. Preto vzhľadom na
to, že pán primátor nesplnil časť uznesenia z 16. 9. 2016, predkladáme tieto návrhy na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení žiada
primátora mesta Košice preveriť nezávislým auditom investičný plán spoločnosti
KOSIT, a.s. Zodpovedný: v texte, termín: najbližšie plánované rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Druhý návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných
ustanovení žiada primátora mesta Košice zabezpečiť úverový rámec pre mesto Košice
na pokrytie plánovanej investície v spoločnosti KOSIT, a.s. v nasledujúcich rokoch po
b) pripraví návrh zmeny rozpočtu na roky 2017 až 2019 za účelom financovania
investícií v spoločnosti KOSIT a.s. Zodpovedný: v texte, termín: najbližšie plánované
rokovanie mestského zastupiteľstva. Všetko sa to týka bodu c) uznesenia, ktoré sme
schválili 16. 9. My nemáme dneska na stole všetky možnosti a už ideme predávať.
Nevieme, čo by to pre nás znamenalo, keby my sme investovali. Na základe toho, ja sa
plne stotožňujem s pánom poslancom Jakubovom, ktorý hovorí, že vždycky je lepšie,
keď to nemusíme platiť my, a ja si myslím, že je dobré tam zakomponovať aj štát do
riešenia týchto veci.
Predkladáme tretí návrh na uznesenie, máme tu už na to príklad, keď nám vláda
Slovenskej republiky pomohla bezúročnú pôžičkou pre mesto Košice. Takže návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení žiada
primátora mesta Košice, aby oslovili vládu Slovenskej republiky na čele s premiérom
Slovenskej republiky Robertom Ficom so žiadosťou o bezúročnú finančnú pomoc mestu
Košice za účelom získania kontrolného balíka v akcií spoločnosti KOSIT a.s. ako
strategickej spoločnosti pre mesto Košice a jeho obyvateľov. Lebo ako pán Fico hovorí,
strategické podniky nemáme predávať, ale máme si ich udržať a my tu v Košiciach
naopak robíme všetko pre to, aby sme všetky strategické podniky a služby z tohto mesta
dostali z jeho majetku preč.
Štvrtý návrh na uznesenie je tohto znenia: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
príslušných ustanovení nesúhlasí so znižovaním základného imania v spoločnosti
KOSIT a.s., to je po a). A po b) nesúhlasí s prevodom akéhokoľvek počtu akcií
spoločnosti KOSIT a.s. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Poalček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Stále budem sa pokúšať dookola hovoriť to isté.
Kolegovia neunáhlime sa, nemá zmysel dnes tieto veci rozobrať, tieto veci schváliť.
Preto jedno z uznesení je, že nesúhlasíme so znižovaním základného imania, resp. s
prevodom akéhokoľvek počtu akcií. Ak si dobre pamätáte, v minulom roku niekedy v
septembri sme tu rušili jedno uznesenie, ktoré tu bolo niektorými kolegami povedané
ako nezmyselné. Hovorili o tom, že sme tu zrušili uznesenie, ktoré hovorilo o 70
miliónovej investícii a ja som vtedy apeloval, že nerušme to uznesenie, počkajme,
uvidíme, aká príde zo spoločnosti KOSIT ďalšia investičná aktivita, ako to bude
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vyzerať, nech sa môžeme k týmto veciam vrátiť. Boli sme nejakým spôsobom odbitý s
tým, že treba zrušiť nezmyselné uznesenia, následne sa vrátime ku KOSIT-u. A vrátili
sme sa ku KOSIT-u tak, že ho ideme dnes predať. Ideme predať naše rodinné striebro.
Kolegovia, naozaj vás chcem poprosiť, dnes nerobme tento predaj. Nevieme, môžeme
získať financie z eurofondov, alternatív je tu množstvo, ktoré nám pán primátor
nepredložil v rámci uznesenia. Nemáme dodržané uznesenie. Vráťme sa k týmto
pôvodným veciam. Neschváľme prevod akcií KOSIT-u. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Kaifer.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Mal by som ešte jeden
pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka textu návrhu uznesenia k tomuto bodu v písmene c)
pod bodom 3, a to text za bodkočiarkou: uplatní sa výlučne v prípade zotrvania
súčasného počtu akcionárov Wood Waste Management Ltd. a mesta Košice
v spoločnosti. Týka sa to viac-menej povinnosti spoločnosti jednať so spoločnosťou
KOSIT s poukazom na ustanovenia príslušné tejto investičnej zmluvy, aby bola
predĺžená alebo za výhodnejších podmienok. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Petruško.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ctený
kolegovia, ak dovolíte, rád by som v prípade, ak dôjde k hlasovaniu a schválili by sme v
alternatíve a) bod 1, tzn., že by došlo k prevodu formou obchodnej verejnej súťaže, tak
je potrebné v písmene b) učiť členov komisie. Čiže v prípade, ak by sme išli touto
cestou, tak ja by som teraz rád navrhol členov komisie za účelom vyhodnotenia
predložených návrhov podľa podmienok súťaže. Čiže ak dovolíte, boli by to páni
poslanci Sidor, pán poslanec Polaček, pán poslanec Betuš, pán poslanec Jakubov a 5.
členom by bol zástupca mesta. Plus máme tam povinnosť určiť náhradníkov. Za
náhradníkov by som určil pána poslanca Petrvalského a pána poslanca Bacsóa. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Sidor, nech sa páči.
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor.
p. Raši, primátor mesta: Pardon, s faktickou pán poslanec Berberich, ospravedlňujem sa.
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja by som sa vo faktickej
len rád opýtal na jednu technickú vec. Ako sa zmení v súvislosti s prevodom týchto
akcií, ak by teda k nemu došlo, postavenie mesta v súvislosti s možnosťou tvorby ceny?
Tzn., ako bude vedieť mesto po prevode týchto akcií, po predaji alebo ak už k tomu
dôjde, ako bude vedieť mesto ovplyvňovať, resp. udržať ceny pre obyvateľov za zvoz
atď., za všetky veci, ktoré táto spoločnosť pre nás bude ďalej vykonávať? Čiže či sa
zmení nejako to postavenie mesta voči dodávateľovi v súvislosti s cenou?
p. Raši, primátor mesta: Myslím si, že tak ako doteraz, 34 % a 5 % z hľadiska nášho výtlaku
na tvorbu ceny je rovnakej váhy. Pán poslanec Sidor, potom pán poslanec Špak.
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dámy a páni, ak dovolíte, myslím si, že po 20
rokoch podnikania v oblasti spracovania odpadov od roku 1990 a v rámci trojročného
113

pôsobenia spoločnosti V.O.D.S., ktorú vlastnila nadnárodná spoločnosť AVE
z Rakúska, môžem povedať a skonštatovať len jednu z vecí. V súčasnosti ja nehovorím,
že biznis s odpadmi nie je dobrý biznis, ale isto to nie je žiadne striebro ani zlato, to je
možnože oproti vyššiemu územnému celku v Galérii v Košiciach. A čo sa týka
fungovania akciovej spoločnosti, treba si uvedomiť jednu skutočnosť, pokým som bol
majoritným akcionárom tejto spoločnosti, bol som zaujímavý. V tej chvíli, keď som
predal 51 %, už som nebol pre nich zaujímavý a mal som taký istý výtlak, nemal som
žiadne rozhodovacie práva vzhľadom k tomu, že boli nastavené pravidlá fungovania v
rámci tejto akciovej spoločnosti tak, ako to je všade. Takže ja by som len nadviazal na
to, čo bolo pred chvíľkou povedané. Dostať 5.000.000 eur od niekoho a mať v KOSIT-e
v dozornej rade jedného predstaviteľa, ktorý bude tak či tak len kontrolovať, ale bude sa
dostávať len k informáciám a nevie reálne vstúpiť ani do cenotvorby, ani do investičnej
stratégie, je to isté. Takže v súčasnosti nejaká teória o tom, že poďme ešte robiť nejaké
analýzy alebo poďme, počkajme ešte chvíľočku, ja chápem spoločnosť KOSIT, že v
súčasnosti sa už musí rozhodovať o investíciách, ktoré sú nie malé. Opäť, podotýkam, ja
som tak isto za súťaž, tak isto som za to, aby mesto dostalo čo najviac peňazí. Ale v
danej chvíli niečo oddiaľovať len z toho titulu, že poďme robiť nejaké analýzy alebo, že
ako my do toho vieme vstúpiť, či ako 29 % alebo ako 5 %, no presne tak isto. Je jediný
rozdiel, že keby sme tam nemali žiadne percentá, je len v tom, že by sme tam nemali
zástupcu a nemali by sme informácie. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. A teda pán kolega, poslanec Sidor,
povedzte mi, aký má zmysel si tam nechať tých 5 %, keď už dnes nemáme dosah na
nič? Aby tam niekto sedel? Na čo nám je potom tá dozorná rada? Alebo chceme len,
aby KOSIT malo alibi, že je tu účasť mesta a keď sa budú predlžovať zmluvy, aby vždy
sme išli spôsobom takým, ako sa to robilo doteraz posledných 20 rokov? Že sa nerobia
súťaže na odpadové spoločnosti? Preto v si chceme nechať 5 %? Aby sme zablokovali a
zafixovali spoločnosť KOSIT v Košiciach navždy? Ak chceme predať, kolegovia,
predajme všetko. Ak chceme predať, predajme a nenechávajme si. Nemá zmysel. A
potom poďme robiť, keď nám skončí zmluva, reálne súťaže. A verte mi, že sa nájdu
firmy, ktoré prídu do Košíc. KOSIT nie je jediná firma. Takže vysvetlite mi, prečo
silou-mocou chcete 5 %? Lebo chceme, aby niekto mal kontrolu a mohol s mestom
ďalej komunikovať a mohol ísť biznis?
p. Raši, primátor mesta: Ešte predtým než dáme slovo pánovi poslancovi Špakovi, pán
Poslanec Polaček, tak najprv nechcete predať nič, potom chcete predať všetko. Máme
34 % a je návrh, aby sme mali 5 % a, aby sme mali miesto v dozornej rade a mali iný
pristúp ku kontrolným mechanizmom, k výkazom a k ostatným veciam. Vy zneužívate
to, že mnohí poslanci nerobia v akciovkách, nerobia v biznise, kde by im účasť mesta na
úrovni 5 alebo 0 % niečo hovorilo a ten návrh zachovať si 5 % bol daný preto, aby to
mesto z toho nevypadlo v zmysle miesta v dozornej rade a neviem či predsedu dozornej
rady a kontroly, ale to neznamená žiadnu fixáciu KOSIT-u v našom meste. Tam je
predsa odsúťažená firma KOSIT ako likvidácia odpadu v našom meste, ktorá má svoj
konečný dátum a mesto či tam má 5 % alebo 0 %, nevytvára žiaden precedens, aby sa
pokračovalo. Vy keďže ste zorientovaný v problematike, neklamte poslancov
zastupiteľstva. Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja možno len také pohľady na tú problematiku z
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mojej strany. Ak existuje nejaký Marius Pedersen, ktorý nám ponúkne 5,5 milióna eur
tak premýšľam o tom, že načo vlastne bolo to strašenie na začiatku, dokonca strašenie v
prípade či vyhráme, či nevyhráme arbitráž, to ma celkom zaujalo z vašej strany, pán
primátor, že sú obrovské riziká, či vyhráme, či nevyhráme. To bola prvá, ktorá mi tak
napovedá, že ma tu niekto vystrašiť. A možno druhá vec je tá, že áno, dobré poznámky
a veľmi rád by som si vypočul, v čom naozaj klamal tu kolega poslanec Polaček. Lebo
som tomu zatiaľ nepochopil, keďže on je odborník a pravdepodobne aj vy v tomto tu.
No a naozaj si myslím, teraz pozerám koľko, minúta, tak to ešte stihnem, možno
nazlostím tých 2.400 pravidelných návštevníkov futbalu v Košiciach, takú tabuľku som
videl minule na webe ktorým ideme postaviť za štátne alebo za pôžičku 8.000.000, ak
dobre viem, štadión. Ale myslím si, že tých 240.000, ktorých sa priamo dotýka táto vec,
každý rok je o dosť podstatne nižších, takže hľadajme. Viete doniesť peniaze do Košíc,
to zase klobúk dole, tak skúste aj teraz. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som pôvodne chcel
reagovať na pána primátora, ale vlastne pán Špak to presne zhrnul. Toho sa týkajú aj
naše návrhy, ktoré sme dali. Proste keď mesto dokáže získať 20.000.000 bezúročne na
futbalový štadión, cesty, vyrovnanie starých súdnych sporov, tak 4.000.000 na to, aby
sme získali a udržali si náš podiel, prípadne získali taký podiel, ktorý by nám zaručil
silu v tejto spoločnosti, určite pán primátor dokáže silou svojej osobnosti pretaviť u
pána premiéra, nakoľko fakt ide o strategický podnik v našom meste. A to už je aj
z toho, že sa starajú aj o cesty, aj o odpad a prepáčte, ale fakt musíme všetko predať za
pána primátora Rašiho akože do poslednej smietky? Fakt všetko?
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja vzhľadom na to, že písomne pán poslanec Gibóda
neposunul návrh svojich uznesení, chcem ozrejmiť, tak bolo jedno uznesenie, návrh,
aby sme mali kontrolný balík v Košiciach? Aby sme dokúpili? Takto si to myslel? Tak
alternatíva keď my chceme dokúpiť na 51, tak najprv musí byť niekto, kto chce predať.
Čiže také demagógie. A druhá otázka, pán poslanec Polaček, Marius Pedersen
spolupracoval s firmou Fúra? Spolupracovali ste spolu? Poznáte sa? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Kaifer.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Neviem, ako to súvisí, ale spolupracoval som s
každou jednou spoločnosťou na Slovensku, ktorá pôsobí v odpadovom hospodárstve,
teda aj s Marius Pedersenom, AVE, asau, KOSIT, môžeme pokračovať, Brantner. Ale
nadviažem na to, čo tu pán starosta Gaj hovoril o tom, že kontrolný balík. Áno, všetko
je na predaj. A prečo práve by sme to mali predať my? Všetko je na predaj podľa mňa.
Aj KOSIT sa dá, aj s KOSIT-om sa dá vyjednávať a rozprávať o týchto veciach. Mne
stále nejde do hlavy, nerozumiem, ako je možné, že sme ochotní tolerovať, že v Čiernej
nad Tisou sa urobí vývoz kontajnera aj s likvidáciou odpadu hoc na skládku, ok, za
6 eur a Košiciach to robíme za násobky. Ako je možné, že mimo mesta sa robí vývoz
odpadu bez likvidácie do 3 eur aj s nájmom kontajnera a v Košiciach sú to násobky?
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, viete dobre, že v rámci Európskej únie je
presadzovanie toho, aby sa neskládkoval odpad, lebo skládkovanie odpadu je forma
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lacnejšia a samozrejme, pre životné prostredie mimoriadne zaťažujúca. Mali sme
stretnutie primátorov krajských miest a legislatíva Európskej únie smeruje k tomu, aby
sa neskládkovalo vôbec a mestá na Slovensku budú mať veľký problém, veľký problém,
lebo nebudú môcť skládkovať. V prechodnom období, kým skládkovať budú, majú
platiť, keď sú bonusy, tak majú platiť akési malusy, pretože naozaj každý, kto nemá
skládku, každý, kto skládkuje, skládkuje lacnejšie a menej ekologicky. Preto sa tlačí na
to, aby si odpad na Slovensku, je k tomu prijatá aj legislatíva, iba likvidoval
v spaľovniach. A bude to povinné pre každého na Slovensku, pre každého, pretože nás
do toho dotlačí Európska únia kvôli environmentálnej záťaži. Takže nie je to, hovoriť,
že nejaká dedina, mnohé skládky sú čierne skládky, to nám vravel pán poslanec Gaj, že
kto s tým má z našich poslancov skúsenosti. Takže nehovorme tu niečo, čo vieme, že v
budúcnosti a už nie v budúcnosti, že sa už teraz na úrovni Európskej únie rieši, lebo
primátori krajských miest okrem Bratislavy a nás, majú veľký problém s likvidáciou
odpadu, lebo nemajú spaľovne. Čiže nemajú ho kde likvidovať tak, ako ho likvidovať
budú musieť. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na predkladateľa. Ďakujem. Pán
primátor, asi ste nepočúval úplne pána Polačeka, o čom hovoril. On nehovoril iba
o cene z likvidácie odpadu na skládke verzus likvidácia odpadu v spaľovni. On hovoril
aj o tom, že ceny, za ktoré KOSIT manipuluje tento odpad, za ktoré prenajíma
kontajnery, sú ďaleko nižšie na okolí Košíc ako v samotnom meste. O tomto hovoríme,
že spoločnosť KOSIT tieto služby poskytuje mimo mesta Košice za oveľa nižšie sumy
ako v meste Košice. A ani v rozpočte ste nebol ochotný o tom diskutovať a mňa to mrzí,
že vy sa nesnažíte a nepozeráte sa na to, že spoločnosť KOSIT inde vie za menej, ale u
nás je to oveľa viacej a vy s tým nič nerobíte. Vy ste, ja neviem, ste manažér tohto
mesta alebo nie?
p. Raši, primátor mesta: Potom vás poprosím, potom na slovo k pánovi generálnemu
riaditeľovi, aby sa k tomu vyjadril. Dobre? Pán poslanec, nepískajte tu tým svojim
hláskom. Pán poslanec Kaifer.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na to, že
bol predložený námestníkom pozmeňujúci návrh, v prípade jeho úspešného priechodu v
tomto zastupiteľstve je potrebné mať aj pozmeňujúci návrh ďalší, a to v rozsahu, že sa
vypúšťa z návrhu uznesenia týkajúce sa prevodu 29 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 29
% podielu na základnom imaní, a to z textu pod písmenom c) v bode 2, a to text na
konci v znení, poslanec MZ: „respektíve schválenie zmluvy na základe, ktorej
nadobudne akcie mesta spoločnosť.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Jasné, čiže ide o to, že keby sa išlo do verejnej súťaže, tak všetko, čo
súviselo s predchádzajúcim návrhom, ktorý hovoril o priamom prevode, sa tým pádom
ruší, lebo by to bolo len o verejnej obchodnej súťaži. Pán poslanec Rusnák, potom pán
poslanec Halenár, potom dáme slovo pánovi Christenkovi.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Súhlasím s vami v tom, že to, že
máme spaľovňu, je obrovské pozitívum aj pre budúcnosť. Áno, práve preto si myslím,
že by sme si ten podiel mali nechať. A myslím si, že práve ponechanie si podielu v
spoločnosti KOSIT mesta Košice je dôvodom a je to prípad hodný aj zaúverovania
mesta, pretože zvoz a likvidácia odpadu bol, je a bude pre akékoľvek mesto a to je
jedno či na Slovensku, alebo kdekoľvek inde na svete, veľmi podstatný. A v prípade, ak
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mesto ako vlastník alebo ten, ktorý má podstatný vplyv na tieto aktivity, sa dostane do
úzkych, stále je možné aj z pozície štátu a skôr sa pomôže mestu ako vlastníkovi, napr.
spaľovne, alebo spoluvlastníkovi spaľovne, tak sa skôr pomôže z pozície štátu mestu,
ako sa pomôže súkromnej firme. To, ako to môže skončiť, toho sme svedkami v
Európe. V niekoľkých mestách, tak najväčší negatívny príklad je Neapol napr. Takže
osobne si myslím, že by sme nemali predávať, ale práve by sme mali zohnať peniaze aj
formou úveru. Myslím si, že ktorákoľvek slovenská banka nebude mať problém dnes
tento úver mestu Košice ako dobrému hospodárovi poskytnúť a môžeme financie, ktoré
nám ktorákoľvek banka poskytne, použiť na zvýšenie základného imania a zachovať
svoj podiel v spoločnosti KOSIT. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, viete, že mesto má nejakú úverovú zaťaženosť a úvery
používa na rozvojové projekty. Vloženie peňazí do KOSIT-u nám neprinesie nič ani z
hľadiska nášho výtlaku v meste, len nás úverovo zaťaží. Pán poslanec Sidor, potom pán
poslanec Gaj.
p. Sidor, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja by som reagoval na kolegu
vo vzťahu k tomu, že zasa tu počúvame vyberať ďalšie úvery a pod. Neviem, či si
uvedomujete, že v tejto chvíli, keď prepasieme príležitosť, možnosti, dostať či 4 alebo 5
milióny za 29 % akcií, to je prvá čiastka a druhá vec, keď ostaneme ako 29 %, to je
5.000.000 eur, ktoré bude mesto musieť dať do navýšenia základného imania alebo do
investičných projektov, ktoré KOSIT má rozrobené. Tzn., suma sumárom je to 9 10.000.000 eur, ktoré by toto mesto stálo toto naše rozhodnutie, keby sme si ponechali
29 % akcií. A opäť budem sa opakovať a budem opakovať, čo povedal pán primátor, či
máme 5 % akcií a predsedu dozornej rady, cez ktorého informácie vieme dostávať také,
aké potrebujeme, alebo či máme 29, je to to isté. Neviem, či, páni, viete o tom, že
v predstavenstve je 7...
p. Raši, primátor mesta: Predstavenstvo je 7-členné a máme tam jedného človeka. Čiže máme
tam dvoch a neovládame nič. Pán poslanec Halenár, potom pán poslanec Gáll.
p. Halenár, poslanec MZ: Keď sme mali 10.000.000 eur za Strellingstav tak si myslím, že
10.000.000 eur do odpadového hospodárstva je veľmi, veľmi výhodná investícia. Ale
chcem hovoriť o niečom inom. Ja by som celkom rozumel tomu, že keď by sme predali
akcie KOSIT-u, ale až v prípade, že máme zabezpečené, že v tomto meste je
konkurenčné prostredie. Tzn., že v tomto meste najmenej dve firmy budú súťažiť o
možnosť zberu, teda zvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu. A ak takéto
prostredie my navodíme, vtedy môžeme pokojne premýšľať nad tým, že ingerencia
mesta v privátnej firme v odpadovom hospodárstve nemá zmysel, pretože máme
zabezpečené, že naozaj budeme vedieť vyhodnocovať efektivitu či jednej alebo druhej
firmy a ich spôsob. Poviem to ešte inak. Technické riešenie kontajnerov firmy KOSIT
je tak nevýhodné, že vplýva aj na životné prostredie a aj na čistotu tohto mesta. A ak to
takto ponecháme celý čas, naozaj pokiaľ nebudeme riešiť príčiny, budeme mať následné
nejaké dopady. Už poviem len jednu vetu. Ja osobne za najlepšieho poslanca
zastupiteľstva považujem pána poslanca Gálla, teraz bez irónie, s pár slovami a
príspevkami dá k závažnému VZN návrh na uznesenie a prejde mu o hodinu dlhšia
doba. My tu rozprávame k všelijakým témam a v podstate sú to len slovné cvičenia.
p. Raši, primátor mesta: Pán posalenc Gibóda a Polaček potom s faktickými.
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p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám len taký návrh pre vás, pán primátor.
Aktuálne som tu napočítal 20 mestských policajtov, myslím si, že to je mrhanie
potenciálom mestskej polície, keď tu máme v tomto stave verejnosti 20 mestských
policajtov. Zvážte aspoň znížiť, poslať domov, zbytočne ich tu držíme. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Nie som náčelník polície. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Padla tu informácia, teraz si nie som istý koho,
keď sme sa rozprávali o dozorných radách, 7 členov dozornej rady, máme tam dvoch,
bude jeden. Viete, čo ma najviac zaujalo na tých dozorných radách? Jedno meno,
Martin Šmigura. Klenová 15, Bratislava. Viete prečo? Tento človek sedí v dozornej
rade KOSIT-u, ale aj v dozornej rade spoločnosti EEI. Ďakujem za príspevok.
p. Raši, primátor mesta: O to viac by sme mali odtiaľ odísť, nie? Pán poslanec Gáll.
p. Gáll, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem len opýtať pre pokoj duše a duše tu
niektorých prítomných, keďže ideme vyhlásiť vlastne verejnú obchodnú súťaž, to ešte
neznamená, že ideme aj predať a my de facto vieme zistiť možnože trhovú cenu tohto
nášho podielu. A na základe toho sa vieme rozhodnúť či áno, alebo nie. A možnože ozaj
prídete do toho času, lebo to tiež asi bude trvať nejaký čas, pokiaľ to vôbec zistíme
a pokiaľ sa pozapájajú všetky tie firmy, čo majú záujem. Možnože prídeme alebo
prídete s nejakým iným návrhom a nám to vysvetlíte, že ozaj aj tá cena, teraz nechcem
povedať koľko, či bude 3, 5, 7 miliónov, samozrejme preháňam, nie je dostatočná, že je
dobré si ten podiel v KOSIT-e ponechať. Ale de facto teraz aj tak nerozhodneme nič,
len môžeme sa možnože pustiť do toho, aby sme zistili trhovú cenu nášho podielu.
Dobre tomu rozumiem?
p. Raši, primátor mesta: Tomáš, presne ako povedal pán poslanec Halenár. Povieš málo, ale
múdro. Naozaj my teraz schvaľujeme len to, či zvolíme formu verejnej obchodnej
súťaže, keď prebehne, budeme vedieť, aký reálny záujem o to bol, a ešte raz to musí ísť
do mestského zastupiteľstva a sa schváli, či výsledok verejnej obchodnej súťaže
akceptujeme, alebo nie. Presne tak, Tomáš, presne tak. Len niekto chce pochopiť
a niekto chce robiť zle. Faktická, pán poslanec Gáll, nech sa páči.
p. Gáll, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže už pochopené. Ale ešte jedna možnože
otázočka, čo s tým súvisí. KOSIT tu bude ešte 5 rokov a bez ohľadu na to, či tam my
máme 30 % podiel, po tých 5 rokoch sa opäť bude asi súťažiť. Čiže je de facto jedno, či
my máme teraz 30, nemáme 30, lebo o 5 rokov budeme nanovo súťažiť, nové
podmienky. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Áno, presne tak. Pán poslanec Bacsó, nech sa páči.
p. Bacsó, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si len dovolím prečítať písm. h) prílohy:
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť súťaž. Vyhlasovateľ súťaže má tiež
právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Len toľko k tomu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. My keď sa rozhodneme ísť do
súťaže, to neznamená, že tá súťaž aj keby prebehla a vyhrala by akákoľvek firma s
akoukoľvek sumou, my ako vyhlasovateľ súťaže aj tak na zastupiteľstve to budeme mať
ešte raz a sa rozhodneme, či to akceptujeme, alebo nie. Takisto ako hovorí Tomáš Gáll,
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tá zmluva je platná ešte zhruba 5 rokov a naozaj sa to ukáže aj o tom, aký je reálny
záujem o ten podnik. Lebo tu sa môže strieľať o rodinnom striebre, zlate alebo bronze,
ale až reálna súťaž ukáže, akú to striebro, zlato, bronz hodnotu má, pretože my tu máme
indikatívnu ponuku nejakej konkurenčnej firmy, zrejme nadnárodnej spoločnosti, ale aj
tí v závere píšu, že táto ponuka je indikatívna a nezáväzná. Čiže my sa ani nedozvieme,
aká je reálna trhová hodnota tohto nášho podielu. A to ešte nehovoríme o všetkých
investíciach, lebo viete, najľahšie sa kričí niekde tam zozadu, že berme úvery, my aj
keď požiadame vládu o úver, tento úver aj keď ešte nečerpáme, nám už ide do
úverového zaťaženia mesta. A zvyšovanie úverového zaťaženia mesta znižuje bonitu
mesta pri rokovaní s finančnými ústami. My potrebujeme kofinancovať eurofondy a aj
5 % kofinancovanie v objeme 90.000.000 eur do modernizácie električkových tratí,
ktoré ideme teraz, je obrovský peniaz. A to, že navýšiť podiel na 51 %, áno, väčšinový
akcionár by to musel predávať. A z čoho by sme tie peniaze vzali? Veď my by sme
prekročili úverovú hranicu mesta a by sme to mesto dostali do nútenej správy. A to ešte
nehovoríme o tom, že keby sme do toho išli, že my musíme pripraviť rozpočet, lebo
bezúročná pôžička má slovo bezúročná a potom pôžička a pôžička znamená, že sa to
spláca. Takže to nie vy, niektorí z vás tu strieľajú čísla hore-dole bez rozmyslu toho, čo
tie čísla potom pre rozpočet prinášajú. A Tomi, si to povedal veľmi správe. My keď
urobíme súťaž, neznamená, že to predáme, ale budeme vedieť, čo to na trhu robí. Aj
preto pán námestník navrhol, aby sme nešli do priameho prevodu akcií, ale navýšil
minimálnu cenu do súťaže a aby sme išli do verejnej obchodnej súťaže. Ďakujem pekne
tú pripomienku, lebo bola naozaj veľmi trefná. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Pán primátor, máte pravdu...
p. Raši, primátor mesta: Pardon, vypnite pán poslanca Gibódu, tretíkrát sa prihlásil. Pán
poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak možno ku presnejším číslam. 16. júla 2014 nám
vláda schválila a poskytla nenávratnú alebo návratnú finančnú výpomoc vo výške
20.000.000. A budem sa pýtať potom v interpeláciach, že koľko sme už tej pôžičky
vyčerpali a na aké účely a ako je naplánovaný v rozpočte mesta splátkový kalendár tejto
pôžičky. Ale opýtam sa jednu vec, ja keby som, ja neviem, možno bol akcionárom,
a povedal by mi nejaký spolumajiteľ, spoluakcionár, nejaký primátor mesta, že ja z
34 % nemám vôbec nič ani nebudeme mať nič, tak by som sa asi cítil dosť divne, keby
som na to v telke pozeral, že takú reklamu mi robí. Chcem sa opýtať, ja neviem, či to
môžem v rámci rozpravy, že či to myslíte vážne, že z 34 % akcií nemáme nič?
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja chcem sa len spýtať, čiže zmluva platí do 2021. To
je prvá vec. Druhá vec, do tejto doby máme fixné ceny za likvidáciu odpadov bez
ohľadu na to, čo sa bude diať, či už pohonné hmoty atď. atď. Čiže fixná cena tuná je.
Jediný zmysel má na tú tému podľa mňa debatovať, či by sme mali na 17 % dokúpiť a
či by ich niekto predal. Čiže vtedy, keby sme mali 51 %, vývoj by sa mohol, debata by
sa mohla niekde viesť. Čiže ja sa spýtam rovno pána riaditeľa KOSIT-u na tú
cenotvorbu, z čoho vyplýva, lebo to je dôležitá vec, a či vôbec je nejaká úvaha
z dlhodobého hľadiska, ak by mal KOSIT nejaký problém, s predajom aspoň 17 %.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Petrvalský, potom ďalší.
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p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.
Otázka navýšenia podielu v KOSIT-e do 51 % má dva konce ako palica. Prvý koniec je
ten, že musíme zohnať peniaze na nákup 17 %, pokiaľ niekto bude ochotný nám ich
predať. A druhý, následne vlastné peniaze musíme zainvestovať do rozvoja technológie
a ja osobne si myslím, že toto je dosť nereálne. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, poprosím pán Christenka, lebo pán Polaček už štyrikrát
mal faktickú. A poprosím sa aj vyjadriť k tým cenám za služby, ktoré robíte pre mesto a
pre obce a potom aj k tomu, či uvažujete o predaji, keď sa to spýtal pán Marián Gaj, či
uvažujete o predaji akcií, či je to teraz aktuálne, lebo tu padol taký návrh. Nech sa páči.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. KOSIT a.s.: K tomu predaju 17 %, ak som to správne
pochopil, sa ja nemám mandát vyjadrovať. Čiže túto diskusiu by som asi z tohto pléna
tu momentálne asi vylúčil. K otázke podnikania spoločnosti KOSIT mimo toho
základného kontraktu medzi mestom Košice a spoločnosťou KOSIT, ja sa zase vrátim
k tomu, na čom sme zakladali celú tú argumentáciu, ja by som poprosil všetkých, aby si
uvedomili, že spoločnosť KOSIT nezvýšila kľúčové ceny od roku 2010. Aj keď
kumulovaná výška inflácie už dávno prekročila výšku 10 %, teraz vôbec nehovorím o
kumulovanom náraste minimálnej mzdy. Toto všetko je možné len tým, že spoločnosť
KOSIT sa snaží vytvárať dodatočné zdroje príjmov na to, pri stálych fixných nákladoch,
dodatočné zdroje príjmov, ktoré generujú výnosy, ktorými je možné vytvárať ako keby
nejaký protipól k neustále sa zvyšujúcim nákladom. Tzn., že aj naše podnikanie v rámci
východného Slovenska, kde v súčasnosti poskytujeme tieto služby nielen pre mesto
Košice, ale pre niekoľko desiatok ďalších obcí alebo malých miest, ja teraz nemôžem
hovoriť o tom, kde je nastavená aká cenotvorba, je to zrejme u každého zákazníka
individuálne. A vo vzťahu k tomu, k tým vyjadreniam, ktoré tu odzneli na tému času, ja
to všetko hodnotím predovšetkým z môjho pohľadu ako ekonóma, ktorý musí na jednej
strane čeliť neustálej komunikácii so súdnym dvorom vo Viedni a takému Damoklovmu
meču vo výške 12 mil. eur a na druhej strane kontinuálnej prevádzke 24 hodín denne,
lebo to je to, čo skutočne na spaľovni zažívame. A pre ďalšie fungovanie nielen na
rozvoj spoločnosti, ale pre ďalšie fungovanie prevádzky, tie investície sú absolútne
esenciálne. Takže toľko k téme toho, ako vnímam ja nejakú otázku času z pohľadu
ďalšej diskusie.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec
Gibóda už vystupoval, tak ako pán poslane Polaček, tak ako to umožňuje rokovací
poriadok. Chcem na záver len zopakovať niekoľko vecí. Po prvé, to, čo vravel pán
poslanec Gáll, keď schválime pozmeňujúci návrh pána poslanca Petruška aj tie, ktoré
predkladal pán poslanec Kaifer, tak pôjdeme do najtransparentnejšej formy verejnoobchodnej súťaže, ktorá reálne ukáže, čo trh ponúka a potom sa k tomu vrátime a
rozhodneme sa, či to schválime alebo neschválime. Pokiaľ by sme to potom neschválili,
budeme musieť riešiť, kde hľadať financie na investície, ktoré budú nevyhnutné, ako
pokračujúci 34 % akcionár. Pokiaľ sa predaj uskutoční a verejná obchodná súťaž
prebehne a vygeneruje nejakú cenu, budeme rozhodovať o tom, a to je to, čo som vravel
pri rozpočte, kde tie finančné prostriedky použijeme, lebo bude to príjem nášho
rozpočtu. Ale my dnes nepredávame KOSIT. My dnes rozhodneme len o tom, či
vyskúšame tú súťaž a potom sa rozhodneme, či áno, alebo nie. Alebo sa definitívne
rozhodneme, že v KOSIT-e ostávame a budeme hľadať finančné prostriedky. Aj
pôžička je pôžička, ktorá sa vracia. Je to úverové zaťaženie mesta, atď. Čiže preto tá
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diskusia, ktorá je tu vedená, je vedená z môjho pohľadu zámerne preto proti mestu, lebo
ľudia, ktorí ju vedú, najmä pán Polaček chce robiť mestu zle ako sme to videli pri
rozpočte. Takže nech sa páči návrhová komisia, uveďte hlasovanie. A vždy nás
upozornite, o koho návrhu hlasujeme.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Návrhová
komisia obdržala niekoľko pozmeňujúcich návrhov. V poradí, ako boli predložené, ich
budeme čítať. Čiže prvý je pozmeňovací návrh predložený pánom námestníkom, pánom
Petruškom, a to pozmeňujúci návrh k bodu číslo 16 Prevod 29 ks akcií, ktoré
zodpovedajú 29 podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT, a. s.: „v prílohe číslo
1 uznesenia mestského zastupiteľstva v písmene b) sa slová 3.680.534 eur (slovom: tri
miliónyšesťstoosemdesiattisícpäťstotridsaťštyri eur) nahrádzajú slovami 4.089.000 eur
(slovom: štyrimiliónyosemdesiatdeväťtisíc eur).“
p. Raši, primátor mesta: Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Petruška. To je
zvýšenie minimálnej ceny v súťaži z pôvodných 3,6 na 4,1 minimálne.
Hlasovanie č. 52 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči ďalej.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh, ktorý bol predložený mojou osobou:
„vypúšťa sa z návrhu uznesenia bod Prevod 29 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 29 %
podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT, a.s., a to z textu pod písmenom A)
nasledovný textom: „alternatívne“ 2.) zníženie základného imania spoločnosti KOSIT
a.s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke číslo 1169/V (ďalej len
Spoločnosť), a to vzatím z obehu 29 kusov listinných akcií na meno v menovitej
hodnote 167.992 eur za akciu v celkovej menovitej hodnote 4.871.768 eur, ktorých
majiteľom je mesto Košice, za odplatu Spoločnosťou vo výške 4.089.000 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Čiže hlasujeme o tom, že vypúšťame z uznesenia bod, ktorý hovoril o
priamom prevode akcií, pretože sme sa rozhodli pre verejnú súťaž. Čiže hlasujeme o
tom, že vypúšťame priamy prevod. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 53 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Tento pozmeňujúci návrh sme schválili.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh predložený
pánom Gibódom: „Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice preveriť
nezávislým auditom investičný plán spoločnosti KOSIT, a.s. Zodpovedný: v texte,
termín: najbližšie plánované rokovanie mestského zastupiteľstva.“
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček?
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Gibóda.
p. Raši, primátor mesta: Gibóda. Hlasujte.
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Hlasovanie č. 54 -

za: 10, proti: 9, zdržali sa: 20

p. Raši, primátor mesta: Toto sme neschválili. Poprosím ďalej.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh predložený
pánom Gibódom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice po
A) zabezpečiť úverový rámec pre mesto Košice na pokrytie plánovanej investície v
spoločnosti KOSIT, a.s. v nasledujúcich rokoch, po B) pripraviť návrh zmeny rozpočtu
na roky 2017 až 2019 za účelom financovania investícií v spoločnosti KOSIT a.s.
Zodpovedný: v texte, termín: najbližšie plánované rokovanie mestského zastupiteľstva.“
p. Raši, primátor mesta: Ďalší návrh pán poslanca Gibódu, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 55 -

za: 8, proti: 9, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že neschválili sme tento návrh.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca
Gibódu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice, aby oslovil
vládu Slovenskej republiky na čele s premiérom Róbertom Ficom so žiadosťou o
bezúročnú finančnú pomoc mestu Košice za účelom získania kontrolného balíka akcií
spoločnosti KOSIT, a.s., ako strategickej spoločnosti pre mesto Košice a jeho
obyvateľov. Zodpovedný: v texte, termín: do 31. 12. 2016.“
p. Raši, primátor mesta: Ďalší návrh pána poslanca Gibódu. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 56 -

za: 6, proti: 9, zdržali sa: 23

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. Prosím ďalej.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca
Gibódu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach nesúhlasí po A) so znižovaním
základného imania spoločnosti KOSIT, a.s., po B) s prevodom akéhokoľvek počtu akcií
spoločnosti KOSIT, a.s.“
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. Prosím, hlasujme. Aj keď, už sme odsúhlasili
súťaž, hlasujme, aby to niekto nenapadol.
Hlasovanie č. 57 -

za: 6, proti: 11, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta: Prosím ďalej.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh obdržala
návrhová komisia od mojej osoby, a to v znení: „vypúšťa sa z návrhu uznesenia a to z
bodu prevod 29 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní z
textu pod písm. C) v bode 3 za bodkočiarkou „uplatní sa výlučne v prípade zotrvania
súčasného počtu akcionárov – WOOD Waste Management Ltd. a mesta Košice“.“
p. Raši, primátor mesta: Čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Kaifera, nakoľko sme
neschválili priamy prevod, ale schválili sme súťaž. Čiže hlasujeme o návrhu pána
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poslanca Kaifera, ktorý toto upravuje v texte uznesenia. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 58 -

za: 32, proti: 1, zdržali sa: 7

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím ďalej.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh, takisto od mojej
osoby v znení: „vypúšťa sa z návrhu uznesenia a to bodu prevod 29 kusov akcií, ktoré
zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní z textu pod písm. C) v bode 2 a to text:
na konci v znení: „respektíve schválenie zmluvy, na základe ktorej nadobudne akcie
mesta Spoločnosť“.“
p. Raši, primátor mesta: Čiže zase vyraďujeme tú časť, ktorá súvisela s prevodom akcií na
priamo, keďže sme schválili súťaž, tak toto musíme vyradiť z uznesenia. Hlasujeme
o návrhu pána poslanca Kaifera.
Hlasovanie č. 59 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 7

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili, prosím ďalej.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte bol predložený doplňujúci návrh k
návrhu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, a to pod písm. B), kde je
určenie členov komisie, resp. náhradníkov, a to v znení: „členov komisie za účelom
vyhodnotenia predložených návrhoch podľa podmienok súťaže, a to pán poslanec Sidor,
pán poslanec Polaček, pán poslanec Betuš, pán poslanec Jakubov a zástupca mesta. A
zároveň určujú sa náhradníci, ktorí budú zastupovať členov komisie počas ich
neprítomnosti v nasledovnom poradí: pán Petrvalský a pán Bacsó.“
p. Raši, primátor mesta: Čiže hlasujem o návrhu pána námestníka o určení členov komisie.
Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 60 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 8

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči ďalej.
p. Kaifer, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: To boli všetky pozmeňujúce návrhy a ja
pristúpim k prednesu návrhu uznesenia aj s pozmeňujúcimi návrhmi. Ja to radšej celé
prečítam, aby nebol tam problém. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi po A)
schvaľuje zámer previesť 29 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na
základnom imaní spoločnosti KOSIT, a.s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 36205214, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa
vo vložke číslo 1169/V (ďalej len Spoločnosť), formou obchodnej verejnej súťaže
(ďalej len súťaž). Základné podmienky súťaže tvoria prílohu tohto uznesenia. Po B)
určuje členov komisie za účelom vyhodnotenia predložených návrhoch podľa
podmienok súťaže, po 1.) pán posalnec Sidor, po 2.) pán poslanec Polaček, po 3.) pán
poslanec Betuš, po 4.) pán poslanec Jakubov, po 5.) zástupca mesta a zároveň určuje
náhradníkov, ktorí budú zastupovať členov komisie počas ich neprítomnosti v
nasledovnom poradí: po 1.) pán Petrvalský, po 2.) pán Bacsó. Po C) žiada primátora, po
1.) vyhlásiť súťaž najneskôr do 31. 1. 2017, pričom vyhlásenie súťaže sa zverejní na
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webovom sídle mesta Košice, na úradnej tabuli mesta Košice a v dvoch denníkoch s
celoslovenskou pôsobnosťou, z toho aspoň v jednom denníku s ekonomickým
zameraním. Bod 2.) predložiť mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie
zmluvu o prevodu akcií s úspešným účastníkom súťaže alebo s druhým akcionárom,
WOOD Waste Management Ltd., v súlade s podmienkami súťaže. Po 3.) vyjednať so
Spoločnosťou, s poukazom na ustanovenie čl. 13, ods. 13.2 písm. b) bod ii) investičnej
zmluvy, mechanizmu fixácie súčasných cien za poskytovanie služieb týkajúcich sa
zberu, prepravy, zhodnocovania, zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov spoločnosťou.“ Zároveň príloha č. 1 k uzneseniu mestského
zastupiteľstva vzhľadom na prijatý pozmeňujúci návrh znie: „Základné podmienky
obchodnej verejnej súťaže na prevod 29 kusov akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu
na základnom imaní spoločnosti KOSIT, a.s., po a) vyhlasovateľom súťaže bude mesto
Košice, po b) minimálna cena za prevod akcií spoločnosti vo vyššie uvedenom rozsahu
je spolu 4.089.000 eur (slovom: štyrimiliónyosemdesiatdeväťtisíc eur). Po c) účastník
súťaže bude povinný zložiť zábezpeku vo výške 500.000 eur (slovom: päťstotisíc eur).
Po d) lehota na predkladanie návrhov bude 60 dní odo dňa vyhlásenia súťaže. Po e)
jediným kritériom na vyhodnotenie najvhodnejšieho návrhu bude výška ponúknutej
ceny, ak ďalej nie je uvedené inak. Po f) ak najvyššiu cenu ponúkne zhodne viac
účastníkov súťaže, medzi ktorými bude aj druhý akcionár WOOD Waste Management
Ltd. (ďalej len druhý akcionár), ktorému prináleží predkupné právo na akcie spoločnosti
podľa stanov spoločnosti, za najvhodnejší návrh sa bude považovať návrh tohto druhého
akcionára. Po g) ak najvyššiu cenu ponúkne iná osoba ako druhý akcionár alebo ak sa
druhý akcionár nezúčastní súťaže, pred určením úspešného účastníka vyhlasovateľ
súťaže s poukázaním na predkupné právo ponúkne druhému akcionárovi prevod akcií
za cenu, ktorá bola najvyššou v rámci podaných návrhov, po 1.) ak druhý akcionár
ponuku na prevod vlastníctva akcií odmietne, za najvhodnejší návrh sa bude považovať
návrh účastníka súťaže s najvyššou ponúknutou cenou, po 2.) ak druhý akcionár ponuku
na prevod vlastníctva akcií príjme, vyhlasovateľ súťaže odmietne všetky ostatné
predložené návrhy. Po h) vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť súťaž,
vyhlasovateľ súťaže má tiež právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Po i) komisia
zriadená za účelom vyhodnotenia predložených návrhov súťaži predloží mestskému
zastupiteľstvu účastníka súťaže s najvhodnejším návrhom na schválenie alebo navrhne
odmietnuť všetky predložené návrhy v súlade s podmienkami súťaže, po j.) prevod
podielu menšieho ako 34 % účastníkovi súťaže s najvhodnejším návrhom podlieha
súhlasu majoritného akcionára, v spojení s ustanovením čl. 13 ods. 13.2 písm. b) bod ii),
investičnej zmluvy ako akcionárskej dohody, v zmysle ktorého prevod akcií nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na spoločnosť alebo majoritného akcionára, podlieha aj súhlasu
samotnej spoločnosti. Písm. k) prevod akcií účastníkovi súťaže s najvhodnejším
návrhom alebo druhému akcionárovi v súlade s podmienkami súťaže podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom. Po l) zmena investičnej zmluvy a stanov
spoločnosti s poukazom na ustanovenie čl. 13 ods. 13.2 písm. b) bod ii) investičnej
zmluvy, ak pristúpením ďalšieho akcionára dôjde k podstatnej zmene akcionárskych
pomerov, podmienkou uzatvorenia práva na vymenovanie jedného člena predsedu
dozornej rady spoločnosti v prospech mesta Košice, pokiaľ bude mesto Košice
minimálne 5 % akcionárom spoločnosti.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o návrhu uznesenia aj s prijatými
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako ho prečítal pán poslanec Kaifer.
Záverečné hlasovanie, prosím, hlasujme.
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Hlasovanie č. 61 -

za: 31, proti: 6, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 17
Verejné osvetlenie mesta Košice - informácia o stave prípravy podkladov pre verejné
obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a prevádzke verejného osvetlenia
so spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
p. Raši, primátor mesta: Verejné osvetlenie mesta Košice, informácia o stave prípravy
podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a
prevádzke verejného osvetlenia so spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Ctené dámy,
vážené poslankyne, vážení poslanci. Viete, že nám končí 15 ročná zmluva na
prevádzkovanie verejného osvetlenia. Dali sme si vypracovať podklady na vyhlásenie
novej súťaže. Bola by to súťaž o koncesionára, teda o prevádzkovateľa verejného
osvetlenia, ktorú nám a podklady k tejto súťaži na koncesiu nám pripravila Technická
univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Táto pripravila technickú
pasportizáciu sústavy verejného osvetlenia mesta Košice. A potom Enviromentálna a
energetická agentúra nám pripravila svetelno-technickú štúdiu uskutočniteľnosti
modernizácie a dlhodobej udržateľnosti verejného osvetlenia v meste Košice. Možno ste
zachytili základné parametre a čo teda od nového prevádzkovateľa požadujeme. Je to
výmena viac ako 15 000 kusov svietidiel, ktoré budú nahradené led svietidlami, led
technológiami, potom je to posilnenie alebo zvýšenie svietivosti na 100 najrizikovejších
prechodov pre chodcov. Je to realizácia výmeny rozvádzačov verejného osvetlenia v
počte 350 kusov tak, aby boli diaľkovo riadené rozvádzače zabezpečujúce obojsmernú
komunikáciu. Vybudovanie jedného uceleného riadiaceho systému. Výmenu stožiarov v
počte 5 000 kusov, ktoré sú v podobe životnosti. Postupnú komplexnú obnovu sústavy
verejného osvetlenia, ktoré sú v podobe životnosti, výmenu traf káblov takmer 100
kilometrov a tak ďalej a tak ďalej. Čo je dôležité, chceme dosiahnuť to, aby sa po
výmene teda za led svietidlá Košice, aj z pohľadu Košičanov, naozaj rozsvietili, aby
nemali subjektívny pocit, že sú ulice tmavé. Chceme od toho to, aby platba, ktorú
dávame teraz, sa výrazne nezvýšila, aby ostala zhruba na úrovni platenia, ktoré
poskytujeme terajšiemu prevádzkovateľovi s tým, že s úsporou elektrickej energie,
ktorá môže byť až 150 % by mal tento prevádzkovateľ financovať svoje investície.
Investičná časť tejto modernizácie je v prvej etape 20, takmer 28 miliónov eur a to má
byť realizované v krátkodobom horizonte do 24 mesiacov. A potom investičná časť
modernizácie druhá etapa v strednodobom horizonte by mala byť na úrovni viac ako 5,5
milióna eur. Spolu investícia do modernizácie a obnovy by bola v objeme 33,5 milióna
eur. A formu, ktorú sme zvolili, sme zvolili na odporúčanie subjektov, ktoré som vám
spomenul aj preto, lebo táto forma, aj pre túto investíciu prenáša na nového
prevádzkovateľa a tieto koncesie a zároveň nezaťažuje nijako mesto žiadnym úverovým
zaťažením. Keby sme išli do inej formy, tak celá táto investičná časť by išla na úkor
úverového zaťaženia mesta a prekročili by sme hranicu úverového zaťaženia, ktorá je
pre mestá a obce a samosprávy na Slovensku určená. Považujeme za to za
najvhodnejšiu formu. Musíme sa k tomu postaviť, musíme to začať, lebo zmluva s
firmou ELTODO nám končí v polke budúceho roka a potrebujeme, aby tá súťaž
prebehla. Myslím, že ste zaregistrovali, že od všetkých veľkých poskytovateľov danej
služby, vrátane výrobcov svietidiel, je pomerne veľký záujem o túto súťaž. Takže nech
sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu a chcem sa spýtať, máme tu zástupcov?
125

Poprosím Vás, povedzte nám pár základných parametrov, lebo vy ste nám pripravovali
tie základné podklady a zhodnotenie, tak by som využil príležitosť, jedného zo
spracovateľov podkladov, aby nám povedal informáciu. Poprosím Vás ale, aby ste to
zvládli v priebehu troch minút, ako má každý čas. Nech sa páči.
p. Chovanec, Environmentálna energetická agentúra, n. o.: Ďakujem veľmi pekne za slovo. V
úvode by som rád poďakoval odbornému útvaru magistrátu a tak isto aj spracovateľom
pasportizácie, Technickej univerzite, za korektnú spoluprácu. Našim cieľom v svetelnotechnickej štúdii bolo. získať vlastne kompletný pohľad na osvetľovaciu sústavu,
kvantifikovať súčasný stav a zadefinovať nejaké predpoklady, ktoré by osvetlenie v
meste Košice vlastne pripravili na 21.storočie. V skutočnosti stav osvetľovacej sústavy
aký je momentálne, nie je vyhovujúci. Na druhej strane predstavuje takú veľkú
príležitosť túto sústavu modernizovať, nadviazať na ňu nové smart prvky, zároveň
dosiahnúť markantné zníženie nákladov na elektrickú energiu, a tak isto aj nejaké
enviromentálne aspekty v zmysle napr. zníženia produkcie CO2. Čo sa týka nejaké
základného rozsahu, ktorý sme my zadefinovali, ten v podstate pozostáva z dvoch etáp.
Tá prvá, skokovitá, v podstate pozostáva, lebo je naorientovaná na zníženie energetickej
náročnosti, ktoré prinesú okamžité úspory. Zároveň sa tak isto zadefinoval rozsah
modernizácie, resp. výmeny stožiarov verejného osvetlenia, z ktorých momentálne je
cirka 10 000, teda 80 % po dobe životnosti. Rovnako je potrebné modernizovať
rozvádzače verejného osvetlenia, ktoré sú tak isto vo veľkej väčšine po dobe životnosti
a nevyhovujú súčasným normám. Pri zadefinovaní rozsahu sme použili alebo využili
cerfitikované meranie, ktoré stanovili triedy komunikácií a následne sa namodeloval
rozsah a nejaké parametre budúcich požiadaviek na osvetľovaciu sústavu,
predovšetkým na svietidlá. Čo sa týka nejakých všeobecných funkcionalít budúceho
systému, predpokladáme predovšetkým využitie led svietidiel, moderné rozvádzače,
ktoré dokážu nakombinovať nové prvky smart, ktoré tak isto dokážu identifikovať napr.
nejaké nelegálne odbery elektrickej energie a podobne. Tak isto bude využitý riadiaci
systém s komunikáciou cez GSM sieť, ktorý budú mať možnosť regulovať svetelné
body od 10 do 100 %. Ak by som to teda zhrnul, takto zadefinovaný rozsah prinesie
mestu Košice sústavu, ktorá bude, ako som spomínal v úvode, hodná 21. storočia.
Zároveň výrazným spôsobom nezaťaží rozpočet mesta nakoľko riziká realizácie prenáša
na koncesionára a tak, ako spomíname aj v analýze, pri využití transparentnej otvorenej
súťaže, predpokladáme aj zníženie predpokladanej ceny celkovej rekonštrukcie. To bol
asi taký všeobecný prehľad. Ďakujem pekne za slovo.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán
poslanec Betuš, po ňom pán poslanec Gibóda.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať kolegov z Technickej
univerzity. Vy ste teraz uvádzali tie informácie o funkcionalite osvetlenia. By som chcel
poprosiť o takú informáciu, že či sa plánuje teda zabezpečiť osvetlením aj, my to
voláme strategické križovatky, teda strategické prechody, ktoré smerujú ku materským
školám, základným školám. Napr. u nás máme Americkú triedu s Európskou triedou,
križovatka strategická v úplnej tme. Takže keby ste boli taký dobrý nám nejakým
spôsobom povedať, či plánujete v tejto svojej vízii aj s takýmto osvetlením toho, čo nám
v mestských častiach, resp. v celom meste Košice robí problémy, čo sa týka osvetlenia.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Počkáme aj na iné otázky, čo padnú. Ja si myslím pán
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starosta, že tých 100 prechodov, to je presne o tom, to sú prechody, ktoré sú rizikové,
čiže 100 prechodov bude posilnených. Ale uvedomte si, aj keď máte čas, choďte sa
pozrieť do mestskej časti Pereš, tam už led majú a svieti to, naozaj to svieti úplne inak.
Čiže, keď budete mať čas, sa choďte pozrieť. Naozaj aj to vnímanie je výrazne iné. Pán
poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Karabin.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Je zaujímavé, že keď ja niečo
neviem, tak ma sprdnete pán primátor, ale keď nevie niečo váš pán poslanec, napr. ako
tu pán Betuš, napríklad tých 100 svietidiel tých prechodov, tak mu to pekne vysvetlíte,
ale mne to nejak ako nejde voči mojej osobe asi. Ja mám tri otázky na spracovateľov
tejto analýzy alebo na predkladateľov celkového materiálu. Po prvé, chcem sa opýtať,
keď to správne čítam, tak celkovo máme 18 000 svietidiel, niečo cez 18 000 a ideme
vymeniť niečo cez 15 000. Teda ja sa chcem opýtať, akými technológiami z osadených
zvyšných 3 000 svietidiel. Či teda je to potrebné ich meniť niekedy v dlhodobom
horizonte alebo horizonte tých 15 rokov, na ktorý sa plánuje toto verejné obstarávanie
tak to nebude potrebné. A potom sa chcem opýtať, ďalej v správe sú tieto výložníky
alebo ak to správne čítam, plánujeme ich my áno... výmena stožiarov verejného
osvetlenia. Je tuná plánovaná výmena v počte 5 000 kusov nakoľko ale sa uvádza, že až
viac ako 10 000 z pôvodných 12 000, ktoré teraz máme, sú po dobe životnosti a sú v
strednodobom horizonte, budú bezpečnostným rizikom. Preto sa chcem opýtať, že prečo
sa plánuje vymeniť iba 5 000, keď už zo strednodobého horizontu vieme, že tých 10 000
bude problém a bude ich treba možnože počas tohto dobu nájmu vymeniť. A posledný
bod, resp. otázku mám, možnože nie tak na spracovateľa, ako na predkladateľa, je
vlastne, nepochopil som úplne presne, o čo sa bude súťažiť, resp. čo ten koncesionár
prinesie mestu. Či to bude teda nejaká ponuka na úsporu tej ročnej splátky za
poskytované tieto služby alebo v čom budú vlastne tieto spoločnosti medzi sebou
súťažiť. V poskytnutí viacej, väčšej rekonštrukcie alebo čo presne je to? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, aby ste si zapísali otázky a potom ich odpoviete naraz, čo
sa týka tej faktografie. A čo sa týka našich vzťahov, tu padla poznámka, že či žiarlite?
Pán poslanec Karabin, nech sa páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ako ste správne poznamenali pán
primátor, Mestská časť Košice - Pereš má ako prvá mestská časť v Košiciach ledkové
osvetlenie. Máme to riešené práve cez zmluvu o koncesii, to je to, čo navrhujeme tu,
tzn., že platím určitý peniaz, z tohto všetko víťazný obstarávateľ dodá od elektriny po
výložníky, po lampy a tak ďalej. Odpadajú nám akékoľvek ďalšie skryté náklady na
prevádzkovanie tohto osvetlenia. To isté sa udeje aj tu v Košiciach. Pointa je v tom,
Košice budú svietiť oveľa, oveľa lepšie, nie ako teraz svietia, keď idem a naozaj mám
problém niekedy chodca vidieť na prechode pre peších. V prípade, ešte poviem k
mestskej časti Pereš, u nás bola súťaž napadnutá na Úrade pre verejné obstarávanie.
Mestská časť Pereš nepochybila. V tomto roku sme spustili oficiálne naše verejné
osvetlenie do prevádzky. Je to v poriadku, ľudia si to chvália. Na základe tohto
dovoľujem sa prihlásiť do komisie, ktorá bude hodnotiť výber dodávateľa pre mesto
Košice, na základe našich skúseností, pretože u nás zmluva s víťazným koncesionárom
sa nerodila niekoľko dní, ale niekoľko mesiacov. Myslím, že je dobre urobená a
podobne kvalitné osvetlenie by malo mať alebo si zaslúži aj naše mesto, mesto Košice.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Poprosím pána riaditeľa, pána
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poslanca Karabina. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela len opýtať, že či už sú
vyšpecifikované nejaké kritické úseky, prípadne časti v mestských častiach, kde dôjde k
výmene, napr. stožiarov alebo bude sa to robiť až po vyhodnotení verejnej súťaže. Ja
osobne môžem určite povedať aj za našu celú mestskú časť a za predstaviteľov mestskej
časti, že sa budeme tešiť, ak k tomu dôjde, pretože my sami v mestskej časti máme
problémy s verejným osvetlením. Týka sa to aj úseku, ktoré patrí mestu, tam, kde
prechádza mhd a taktiež kritický úsek prechod pri Ľudvíkovom dvore, ktorý som už
niekoľkokrát opomenula v rámci aj interpelácie. Čiže ja len uvítam, ak tento bod prejde
a bude vybraná kvalitná firma. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím zapísať si otázky, aby sme potom mohli
na ne zodpovedať, ktoré dali poslanci a dámy poslankyne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne pán primátor. Ja nemám problém s týmto
hlasovaním, samozrejme, že podporím to. Ale chcem jednu vec. Ako je možné, napr. že
že desiatky rokov vôbec nevadí napr. pri prechode na autobusovú stanicu od Petrovho
sadu vlastne, to je úplne tmavé tam, tam ku lúpežným prepadnutiam môže dôjsť a mám
to aj v interpeláciách, takže vlastne, aby sa na to myslelo. Hovorím, že to osvetlenie
chýba, je tam tma ako v rohu. Žiadne osvetlenie, žiaden stožiar tam nie je. Aj som tu
kritizoval, poukazoval som na to, ale nič sa nedeje. Takže v interpeláciách potom viac.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Aj ja. Pán Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám tri také podnety, tri smerovania. Prvá moja
otázka znie, či je možné ešte vstúpiť do súťaže z toho pohľadu, či mestské časti môžu
zaidentifikovať nejaké problémy v rámci osvetlenia? Budem konkrétny. Mestská časť
Sever má jeden park, ktorý je úplne tmavý, nikdy tam osvetlenie nebolo vybudované,
máme nejaké ulice, ktoré neboli vybudované. Či je možné v rámci týchto vecí vstúpiť a
možno niečo vymeniť, pravý stožiar za ľavý a či teda je možné osvetliť aj takéto tmavé
miesta, ktoré historicky neboli. Druhá vec, ktorá mne v týchto všetkých veciach chýba
je akési vyhodnotenie spoločnosti ELTODO. Pôsobila tu, ja teraz neviem či 10 alebo 15
rokov tá zmluva, ktorá tu bola, chýbajú mi akési informácie, tá spolupráca čo nám
priniesla. Či sme boli s tou spoluprácou, samozrejme uzavrela sa tá zmluva historicky v
nejakom čase s nejakými inými možnosťami, ale chýbajú mi aj tieto informácie. A
tretie, ktoré keď som si vlastne pozeral tú správu, tak naozaj máme to osvetlenie v
žalostnom stave, ale ten žalostný stav sme si opäť spôsobili my sami, pretože keď si
pozriete rozpočty minulých období, tak my sme vlastne do osvetlenia roky rokúce
nedali nič. A dnes sme opäť pred akýmsi stavom, kde musíme riešiť veci a možno že tá
koncesia bude zbytočne drahšia, keby sme sa starali o naše majetky, naše osvetlenie,
môže inak, neviem, nie som na to odborník, ale každopádne si myslím, že aj mesto
jednoducho sa o toto osvetlenie dlhodobo zanedbávalo a nestaralo. To je všetko.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím teda, dal by som vám trošku väčší časový priestor, aby ste
zodpovedali otázky v takom poradí, ako ich dámy poslankyne a páni poslanci dávali. Aj
samozrejme o tej súťaži teda, aké máme zadefinované parametre, čo chceme dosiahnuť
a teda ten víťaz tej súťaže veľkej ako bude hodnotený, aké bude to kritérium. Nech sa
páči.
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p. Chovanec, Environmentálna energetická agentúra, n. o.: Ďakujem pekne za slovo aj za
otázky. Čo sa týka prechodu pre chodcov tak myslím, že pán primátor vlastne na to
odpovedal, že je ich tam zadefinovaných 100, takých kritických úsekov. Ja
predpokladám, že vzhľadom na to, že ten materiál, tá štúdia je spracovaná naozaj
podrobne, máme vlastne zmapovaný každý jeden stĺp, každé jedno svietidlo, každý
jeden prechod, predpokladám, že magistrát nebude mať problém to nejakým spôsobom
sprístupniť, aby každý nejakým spôsobom vedel to pripomienkovať, prípadne dať ešte
nejaký ďalší typ. Aj keď, ako vravím, je to zmapované úplne dopodrobna, každý jeden
svetelný bod má svoje zameranie stanovenie presne kde sa nachádza, akú má svietivosť,
aké je tam momentálne svietidlo, čo sa s ním navrhuje a podobne. Takže toto určite si
každý ten svoj svetelný bod, resp. svoj prechod tam nájde. Čo sa týka rozdielu, pán
poslanec, na to by som asi zareagoval tak, ako úplne presne na čísla, na jednotky v
hlave nemám, to sa ospravedlňujem, ale rozdiel je spôsobený tým, že ten súčasný
nájomca v podstate vymenil rádovo niekoľko stovák osvetlení už za moderné, ktoré
nemá nejakým spôsobom zmysel meniť. Plus sa v meste realizovali niektoré projekty,
IKD a podobne, kde sa osadili takisto už moderné svietidlá, čiže tento rozdiel vlastne
spočíva v tom, že tam sme nevideli nejaký zmysel to realizovať. Čo sa týka tých
stožiarov verejného osvetlenia, ten stav, ktorý sme my zadefinovali ako havarijný,
takisto každý jeden stĺp má iný vek aj iným spôsobom je deformovaný resp.
degradovaný. My sme zadefinovali ten rozsah tých 5 000 na tie, ktoré naozaj nie je
možné ich opraviť, resp. nejakým náterom modernizovať, ale ich naozaj fyzicky
ohrozujú už vlastne okolie alebo zo statického hľadiska a podobne. Takže to je tá
odpoveď na túto otázku s tým, že samozrejme, ak by vystál počas veku alebo počas
trvania tej koncesie nejaký ďalší dopyt po tejto rekonštrukcii alebo po nejakej ďalšej
dodatočnej výmene, tak to už musí riešiť samozrejme koncesná zmluva, aby to bolo už
súčasťou tej koncesnej splátky, ktorú vlastne mesto bude splácať. Čo sa týka nejakého
predmetu o čo sa vlastne súťaží, tak okrem spomínaných základných položiek, ktoré v
úvodnej reči aj pán primátor spomenul, teda počtu kusov osvetlení, stĺpov, lucern aj
nejakého toho historického osvetlenia a podobne, to bude samozrejme aj otázka
prevádzky, tzn., že aj náklady na údržbu počas tých 15 rokov budú zakomponované do
tej výslednej ceny, nejakej mesačnej splátky, ktorá bude ktorú sme my zadefinovali tak,
aby nejakým spôsobom neprekračovala razantne súčasné náklady na sústavu verejného
osvetlenia. Čo sa týka nejakého zhodnotenia práce alebo výsledkov súčasného nájomcu,
my sme nejakým spôsobom zadefinovali ten stav, ktorý je taký, aký je, má to nejakú
historickú súvislosť, ktorú ja by som nejakým spôsobom nerád hodnotil, ale tá
výpovedná hodnota toho rozsahu, ktorý je potrebné urobiť, je myslím si postačujúca za
všetko. Ak som nejakú otázku opomenul, poprosím pripomenúť, rád zodpoviem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, ja len k súťaži, čiže máme zadefinovaný rozsah, ktorý
žiadame s približnou hodnotou a víťazom koncesie bude ten, ktorý splní všetko čo
chcem a budeme mu mesačne platiť čo najmenej? Čiže urobí investíciu nami
nadefinovanú a vyhrá ten, ktorý od nás bude žiadať najnižšiu mesačnú splátku a
indikatívne ste to dávali tak, aby to výrazne nepresahovalo to, čo platíme teraz. Čiže
dostaneme investíciu 28 plus 5,5 milióna eura s tým, že približne sa bude platiť tak, ako
doteraz.
p. Chovanec, Environmentálna energetická agentúra, n. o.: Tak ako hovoríte, vrátane teda tej
15-ročnej údržby, záruky na dodané dielo, tzn. na svietidlá a na všetky ostatné
komponenty a samozrejme ten budúci koncesionár musí garantovať zníženie nákladov
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na energiu, ktorú sme my stanovili orientačne na úrovni 50 %. To sú také základné
nejaké parametre.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktická pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Len, že som nemal odpovedané, či keď môžem
len pripomenúť otázky. Ja som sa pýtal, že či vlastne v tom celom procese bude možné,
aby napr. mestské časti vedeli vstúpiť do toho, aby sa prednostne, robili niektoré časti,
ktoré považujú možnože za dlhodobo neriešené alebo ako vlastne tento proces bude
prebiehať v rámci toho, aby sme mohli niečo ovplyvniť alebo je to proste dané,
vybavené, vieme presne ktoré stĺpy a nie. Toto mi nie je jasné. A pýtal som sa ešte na to
ELTODO, že vlastne tých 15 rokov treba zhodnotiť nejakým spôsobom.
p. Raši, primátor mesta: Určite. Povedzte akým, zhodnotíme presne tak, lebo to... jasné aj
zanalyzovať. Dal by som najprv pánovi riaditeľovi slovo, aby dal odpoveď na otázku,
ktorá bola položená.
p. Lazúr, riaditeľ MMK: Pán poslanec, nejde o to, aby mestské časti si vyberali čo chcú, čo
nechcú, pretože tu je exaktne daný súčasný technický stav sústavy verejného osvetlenia.
Čiže tam vlastne máme stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú nejakej stupnici od 1 do 5.
5 je už na spadnutie, 4 je v zlom stave. Čiže tieto idú prvé, bez ohľadu na to, v ktorej
mestskej časti sú. Potom sú trebars trojky, ktoré momentálne stačí sanovať, ale v
priebehu ďalších rokov poskytovania služby tak či tak budú na výmenu. Čiže tých
prvých 5 000 stĺpov je jednoznačne daných. Svietidlá, tie 15 000 ledkových svietidiel,
vyše 15 000, v podstate to pôjde plošne, čiže netreba definovať, ktorá veľká mestská
časť potrebuje alebo nepotrebuje. Toto bude dané. Rozvádzače sa menia komplexne.
350 rozvádzačov, v podstate skoro všetky, keď nie všetky, podľa potreby. Čiže, káblové
poruchy, tam kde sú najhoršie veci, tieto budú prvé, najstaršie. Čiže tam sa nerozhoduje,
kto chce alebo nechce, ale kto to najviac potrebuje z pohľadu stavu sústavy verejného
osvetlenia a potom, po tej prvej akcii dvojročnej, kde dôjde k tejto jednorazovej
výmene, potom sa budú riešiť priebežne veci v rámci zmluvných vzťahov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
p. Sitkár, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
platných právnych predpisov po A) schvaľuje zámer mesta Košice uskutočniť verejné
obstarávanie za účelom zadania koncesie tretej osobe - koncesionárovi (ďalej len
verejné obstarávanie), pričom predmetom koncesie bude modernizácia
a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Košice (s výnimkou mestských častí,
ktoré v súlade so Štatútom mesta Košice spravujú verejné osvetlenie v rámci
samosprávy), vychádzajúc zo Svetelno-technickej štúdie uskutočniteľnosti
modernizácie a dlhodobej udržateľnosti verejného osvetlenia v meste Košice a
Feasibility study - analýzy pred prijatím vyhlásiť koncesiu. Po B) žiada primátora mesta
Košice za a) vykonať všetky úkony súvisiace s verejným obstarávaním a za b) predložiť
koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom podľa výsledkov verejného obstarávania na
schválenie mestskému zastupiteľstvu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako
je uvedený v materiáli s tým, že aj táto súťaž na koncesiu bude daná na schválenie
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mestskému zastupiteľstvu ešte raz. A samozrejme, pokiaľ máte záujem o výsledky tej
štúdie, tak vám ich poskytneme. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 62 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 13
ZADANIE pre nový Územný plán mesta Košice (pokračovanie)
p. Raši, primátor mesta: Vrátime sa k bodu 13, ktorý bol otvorený, aby sme sa vrátili. Tu je
pani architektka Királyová, je tu aj pán Rovinský z hľadiska zákonov a tak ďalej. Čiže
dámy majú prednosť. Nech sa páči.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Ja sa vrátim vlastne k tej vete, ktorá Slovenskému
zväzu ochrancov prírody krajiny vadí. Požaduje sa nevyužívať územie v blízkosti
ložísk, chránených ložísk a ložiskových území a dobývacích priestorov na obytné,
prípadne rekreačné účely. Táto jedna veta im vadí. V podstate poviem, že táto veta
vychádza zo stanoviska ministerstva životného prostredia a obmedzenie činnosti v
chránenom ložiskovom území je vlastne požiadavka vyplyvajúca z paragrafu 18
banského zákona a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky trvá na jej
rešpektovaní. Ak by sme túto vetu, poviem, chceli vybrať z toho zadania, nemôžeme
dať materiál schváliť. Museli by sme ho opätovne prerokúvavať s ministerstvom
životného prostredia. Ale už v podstate to je ich požiadavka. Nám sa nezdala táto
požiadavka taká problematická a zdala sa nám všeobecná, pretože v inej časti toho
zadania, my máme tam zadefinované čo chceme v tom území robiť, tzn., že oni apriori
nechcú zamedzovať možno tým rekreačným trasám. Skôr som si myslela, že nechám
ešte pána Rovinského povedať, prípadne potom doplním. My sa musíme totižto s
ministerstvom dohodnúť. Nám zákon ukladá, že nemôžeme vyhodiť z ich požiadavky
to, čo sa nám nepáči. My musíme dojsť k nejakému vlastne rozhodnutiu alebo k nejakej
dohode. Nemôžeme si svojvoľne z ich požiadaviek vybrať len to, čo nám sa hodí, tzn.,
že musíme to v celom rozsahu rešpektovať.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda na vás a potom pán Rovinský.
Nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som už aj pôvodne v tomto bode chcel
reagovať na pani šéfku, hlavnú architektku mesta Košice. Mne to totižto príde trošku
nezmyselné. V bode č. 13 máme tento nesúlad medzi ochrancami prírody a ÚHA a
zároveň v bode č. 11 sme nemali vôbec žiaden problém schváliť novú výstavbu domov
v rámci dobývacieho priestoru. Ale od nového územného plánu budeme požadovať, aby
sa nevyužívalo územie v blízkosti ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov na obytné alebo prípadne rekreačné účely. Takže to je také schizofrenické. Ja
rozumiem aj čo hovorí pani hlavná architektka, ale nerozumiem tomu, že ako chcete
jedno vyžadovať a potom druhé presadzujete v praxi.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja by som navrhoval ešte pána občana Rovinského,
aby tiež nám povedal svoj názor.
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p. Rovinský, obyvateľ mesta: My trváme na tom, že orgán štátny môže vyžadovať len to, čo
je mu dovolené vyžadovať zákonom. Keďže v zákone sme také ustanovenie nenašli, tak
preto žiadame z návrhu zadania túto vetu vypustiť, čo ovšem nebráni v tom, aby vy ste s
týmto návrhom nesúhlasili a prehlasovali ma a tým pádom my sa tomu budeme musieť
podriadiť. Ale rozhodnite o tom vy. Vezmite na seba tú zodpovednosť kľudne. Verím
tomu, že tá zodpovednosť je taká, že vôbec nemusí prísť. No ale, my už sme takí, že
chceme, aby sa o tom rozhodlo a rozhodnete.
p. Raši, primátor mesta: Dobre pán Rovinský, ale v princípe, keď to chápem, niekedy bývate
aj viac proti, ako teraz. Lebo teraz ste tak...
p. Rovinský, obyvateľ mesta: Prosím?
p. Raši, primátor mesta: Že teraz ste tak proti, ale poznám vás, že bývate výrazne viac proti.
p. Rovinský, obyvateľ mesta: Bývam výrazne viac proti, pán primátor, skutočne, ale dnes som
prišiel na to, že stejne to nemá význam byť veľmi proti, lebo aj tak sa rozhodnete tak,
ako vy chcete a dáte mi slovo vtedy, keď vy chcete. Ďakujem, že tentokrát ste mi to
slovo dali a prosím poslancov, aby o veci rozhodli. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tak neviem. Tak čo ja viem. Pani architektka.
p. Királyová, hlavná architektka mesta: Chcem len povedať, že keď tu spomína pán Gibóda
bod č. 13, tam to nebola požiadavka štátnej správy. Znamená, že toto je naozaj orgán
štátnej správy, ktorý musíme rešpektovať. Znamená, nemôžeme svojvoľne, my môžeme
vyhodnotiť ako neakceptovanú pripomienku občanov, alebo nejaké združenia, ktoré...
p. Raši, primátor mesta: Dobre, tak budeme hlasovať, neviem, podľa vedomia a svedomia ako
vždy. Takže poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden
pozmeňujúci návrh v tomto bode od pána poslanca Špaka v znení: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach písmeno B) schvaľuje Zadanie pre Územný plán mesta
Košice s nasledujúcimi zmenami: v časti jedenásť požiadavky na ochranu prírody a
tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva a na ochranu prírodných zdrojov ložísk nerastov a
všetkých ďalších chránených území aj ich ochranných pásiem a na zabezpečenie
ekologickej stability územia, sa vypúšťa posledná veta v znení: „požaduje sa
nevyužívať územia v blízkosti ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov na obytné, prípadne rekreačné účely“.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, čiže teraz som bol informovaný, že pokiaľ, pani architektka,
chápem to dobre? Pani architektka, že pokiaľ by sme schválili toto, tak mi doporučíte
nepodpísať uznesenie. Dobre. Viete, aby sme zase..., čiže pokiaľ schválime toto,
nepodpíšem uznesenie a sa k tomu znova budeme musieť nejako vrátiť, lebo budeme
v kontradikcii so životným prostredím, hej? Dobre, hlasujeme o návrhu pána poslanca
Špaka.
Hlasovanie č. 63 -

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 28

p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči ďalej.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po A) berie na vedomie po 1.) Správu o postupe obstarania a
prerokovania návrhu zadanie pre Územný plán mesta Košice. Po 2.) Vyhodnotenie
stanoviska pri pripomienok k návrhu zadania pre Územný plán mesta Košice. Po 3.)
Stanovisko Okresného úradu v Košiciach, odboru Výstavby a bytovej politiky, číslo
Okresného úradu Košice OVBP1-2016/045802 k posúdeniu návrhu zadania pre
Územný plán mesta Košice podľa paragrafu 20, odsek 6 stavebného zákona. Po B)
schvaľuje Zadanie pre Územný plán mesta Košice. A po C) žiada primátora mesta
Košice zabezpečiť spracovanie konceptu Územného plánu mesta Košice vrátane správy
o hodnotení strategického dokumentu podľa schváleného Zadania pre Územný plán
mesta Košice.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Hlasujeme teda o pôvodnom návrhu uznesenia. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 64 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 8

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenia sme schválili.
--Bod č. 18
Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
p. Raši, primátor mesta: Pokračujeme bodom č. 18 Informácia o preskúmaní
územnoplánovacej dokumentácie. Prosím, otváram k tomuto rozpravu. Nech sa páči.
Pán poslanec Polaček s procedurálnym návrhom.
p. Polaček, poslanec MZ: Áno, chcel by som poprosiť, či by sme po tom, ako tento bod
uzavrieme, nevyhlásili 3 - 5 minútovú prestávku? Technickú, proste naozaj chvíľku.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Tu z predného radu takzvanú fajčiarsku hej? Je všeobecný súhlas,
aby sme vyhoveli aspoň v tomto pánovi poslancovi? Nie je. Dobre. Takže budeme o
tom hlasovať. Takže nie je všeobecný súhlas s vyhlásením prestávky kvôli tomu, čo pán
poslanec Polaček nám tu robil dve hodiny, hodinu. Takže budeme hlasovať o tom, kto
je za to, aby bola prestávka vyhlásená po tomto bode. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 65 -

za: 25, proti: 1, zdržali sa: 9

p. Raši, primátor mesta: Kolegovia, ste veľkodušní, napriek tomu, čo vám tu robil. Takže
budeme mať po tomto bode prestávku. Nikto iný sa do rozpravy nehlási? Uzatváram
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie informáciu o preskúmaní
územnoplánovacej dokumentácie mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
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Hlasovanie č. 66 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
Keďže je to 3 - 5 minút, tak vás prosím, aby ste sa do desiatich vrátili. Ďakujem pekne.
Začíname o 18:13 hod.
--Bod č. 19
Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín
v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás, vráťte sa,
zaprezentujte sa a ideme na to, ešte nám treba troch, aby sa zaprezentovali a môžeme
pokračovať.
Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v rokovaní a pokračujeme bodom 19, je to
Zaradenie hrobu pána Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín v
Košiciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Sitkár, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
platných právnych predpisov schvaľuje materiál Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu
chránených hrobov, Verejný cintorín v Košiciach.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 67 -

za: 23, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 19/1
Informácia o Uličke remesiel na Hrnčiarskej ulici
p. Raši, primátor mesta: Máme bod 19/a, to je vložený bod pána poslanca Gregu Ulička
remesiel. Prosím o krátke uvedenie materiálu.
p. Grega, poslanec MZ: Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta z 19. októbra ma požiadalo,
aby som predložil túto požiadavku a tieto uznesenia na mestskom zastupiteľstve a po 1.)
žiada teda primátora mesta, aby prostredníctvom svojej organizácie BPMK, alebo
mestskej, tak, prehodnotilo nájomné zmluvy so súčasnými i budúcimi nájomníkmi,
predstaviteľmi tradičných remesiel tak, aby neboli likvidačné, ale naopak, aby ich
stimulovali a podporovali ich činnosť a prezentáciu pred návštevníkmi Košíc a ich
výšku stanovili ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ďalej, po 2.) žiada primátora
mesta Košice, aby pri výpočte nájomného boli dané rovnaké podmienky a nedochádzalo
ku diskriminácii nájomníkov a po 3.) žiada primátora, aby zachoval odkaz prezidenta
Rudolfa Schustera a do budúcnosti zachoval myšlienku udržania tradičných remesiel
pre budúce generácie.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Jenčová.
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p. Jenčová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Som veľmi rada, pán starosta, že tento
bod bol zaradený do programu a že ste ho teda otvoril, pretože bolo množstvo
zavádzajúcich informácií v médiách a kde-kade a sa tu šíri demagógia, že mesto ide
rušiť Uličku remesiel a bytový podnik ide rušiť a pod. Tak to všetko je doslova úplný
nezmysel, pretože na Hrnčiarskej je 27 objektov, z toho 7 objektov je vo vlastníctve
mesta, takže zďaleka sa nedá rozprávať o nejakom rušení uličky a problém vznikol
v tom, že jeden z nájomcov, ktorému končila zmluva, mal a teraz vážení páni poslanci
a pokiaľ je tu niekto aj z médií, tak skúste zbystriť pozornosť, mal v prenájme 457 m2,
čo bola záhrada, parkovanie, byt a prevádzka za cenu 473 eur mesačne. Tak skutočne by
sme hocikto chceli niečo také mať za túto cenu. Táto cena bola stanovená pred nejakými
10 alebo koľkými rokmi, toto presne nepoviem a podmienka bola investovať 16 597
eur. Nuž, tento nájomca základnú podmienku tejto zníženej ceny nesplnil. Zmluva mu
riadne končila, pretože bola na dobu určitú. Dostal ponuku od bytového podniku, že
teda môže pokračovať v nájme s podmienkou splnenia pôvodnej podmienky, teda
doinvestovania toho, čo už mal mať dávno urobené a suma nájomná mu bola zvýšená
na 650 eur. Podotýkam, že stále v tom nebola komerčná cena za objekt v rozsahu
v podlahovej ploche 400, teda vo výmere 457 m2. Takže, je fajn, že pán starosta si to
otvoril a dúfam, že konečne niekto zoberie do úvahy fakty. To, že bytový podnik
nekomunikoval, je takisto nezmysel. Akonáhle sme sa dočítali v novinách, že je nejaký
problém, dozorná rada zasadla, my sme si všetky doklady, všetku mailovú písomnú
komunikáciu, zvlášť v tomto prípade, preverili, videli sme to na vlastné oči a keďže
tento nájomca neakceptoval cenu, nechcel doinvestovať, zmluva mu skončila. Bytový
podnik riadne vyhlásil obchodnú verejnú súťaž a čuduj sa svete, našiel sa majster,
dokonca je to šéf Cechu kováčov, ktorý ponúkol cenu 800 eur nájom s tým, že chce ešte
vo vlastnej réžii urobiť označenie Uličky remesiel, navigáciu a pod., čiže robia sa
opatrenia, aby sa táto ulička ešte viacej zviditeľnila. Bytový podnik ide vstúpiť do
jednania s ostatnými šiestimi zvyšnými nájomcami, aby mali otvorené aj v nedeľu, aj
v sobotu poobede, pretože turisti v podstate túto Uličku cez víkend nemajú prístupnú.
Takže opak je pravdou. Ďakujem za slovo.
p. Raši, primátor mesta: Veľmi pekne ďakujem za komplexnú informáciu, lebo naozaj bolo
veľa emócií a dezinformácií ohľadom tohto, keď sa hovorilo, že sa vyhadzuje kováč
a pritom tam prišiel šéf Cechu kováčov, takže ďakujem za informáciu, ktorú ste
poskytli. S faktickou pán poslanec Polaček a pán poslanec Grega.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, ja žasnem,
ako my sa vieme čudovať a zalamovať rukami, že 400 eur platil ten nájomca. Však my
sme pred polrokom za jedno euro prenajali celú Aničku. A 400 eur sa Vám zdá veľa
alebo málo, ja neviem. Ale k veci. Ja som sa s týmto kováčom stretol. Nie je tu. Ja som
držal v ruke celú dokumentáciu a ja som toho názoru, že on vyzýval bytový podnik,
ktorý mu niekoľko mesiacov neodpovedal, držal ho v šachu, nemal informácie
a dostával ho do právnej alebo majetkovoprávnej, alebo ako to chcete, neistoty, lebo mu
bytový podnik neodpovedal na jeho komunikáciu, nevedel mu odpovedať, čo s jeho
preinvestovanými peniazmi, či mu ich uzná, toto bol celý kameň úrazu. On
preinvestoval za „X“ rokov nejaké tisíce, neviem koľko, zbytočne o tom polemizovať,
ale nevedel získať odpoveď od bytového podniku, či tie peniaze mu...
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Grega. Anička, musíš sa prihlásiť do
rozpravy, lebo sama na seba nemôžeš reagovať. Pán poslanec Grega s faktickou.
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p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcel som teda hovoriť z tej dôvodovej
správy, ale veľmi krátko, tá ulička nevznikla preto, že to chceli tí remeselníci, ale preto,
že to chcelo mesto. A čo sa týka tých cien, toľko k tomu, že možno to vyzerá, že 400
eur je málo a, že je tam záhrada, atď., ale to nie je krčma, ako v prípade Hoblíka, sú to
sezónne záležitosti, tzn., cez leto, keď chodia turisti alebo vo vianočnom období
a predovšetkým tie výrobky si musia vyrobiť a musia ich predávať, čiže veľmi ťažko sa
zarába, naozaj, a aj na ten nájom, nehovoriac o tom, že musia platiť možno
pracovníkov, zväčša to robia sami, takže ten argument neobstojí.
p. Raši, primátor mesta: Ale to je vec názoru. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Mňa tam len jedna vec zarazila, keďže áno,
bol som medzi poslancami aj mesta, ktorí sa boli pozrieť na túto vec, že som videl list
od bytového podniku, kde bytový podnik požadoval odpoveď do 5 dní. Nie som si istý,
či 5 alebo 7 tam bolo napísaných, ale keď som tam videl tú cifru, lebo to nie je ani číslo,
to je cifra skôr, tak som bol milo prekvapený, že vieme naozaj tak rýchlo reagovať
a dokonca to chceme aj od našich občanov, obyvateľov. A skúsenosť, ktorú tu mám, či
už je to BPMK alebo mesto, tak 30 dní je taká, že tradičná lehota na reakciu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec. Pani poslankyňa Jenčová.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Ja doplním informáciu, keď je niekde zmluva na dobu určitú, tak
končí uplynutím doby. To je jednoznačný fakt, ktorý zbytočne sa tu budeme prieť, či sa
nám to páči alebo nie. Tento dotyčný dostal možnosť pokračovať, avšak on nesplnil ani
tú základnú podmienku investície preinvestovania 16.597 eur. Ja viem, že dnes
živnostníci a podnikatelia to nemajú ľahké, to sa všetci zhodneme, ale keď nový
dokázal ponúknuť 800, tak o čom sa chceme baviť? Našou povinnosťou je majetok
mesta zhodnocovať a máme nového kováča za 800 eur, pričom predošlí, bolo mu veľa
650, takže toľko na doplnenie. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Sitkár, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach za 1.) žiada primátora mesta Košice, aby prostredníctvom
svojej organizácie BPMK prehodnotil nájomné zmluvy so súčasnými i budúcimi
nájomníkmi, predstaviteľmi tradičných remesiel tak, aby neboli likvidačné, ale naopak,
aby stimulovali a podporovali ich činnosť a prezentáciu pred návštevníkmi Košíc a ich
výšku stanovili ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za 2.) žiada primátora mesta
Košice, aby pri výpočte nájomného boli dané rovnaké podmienky a nedochádzalo ku
diskriminácii nájomníkov. Za 3.) žiada primátora mesta Košice, aby zachoval odkaz
prezidenta Rudolfa Schustera a do budúcnosti zachoval myšlienku udržania tradičných
remesiel pre budúce generácie.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čo tam bolo s tým osobitným zreteľom, keď sa smiem
spýtať?
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V bode za 1.), aby stimulovali
a podporovali ich činnosť, prezentáciu pred návštevníkmi Košíc a ich výšku stanovili
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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p. Raši, primátor mesta: To nie je v mojej kompetencii, to je vždy v kompetencii
zastupiteľstva. To zase mi dávate úlohy, ktoré nemôžem zo svojej právomoci vykonať.
Hlasujte o tom, nech sa páči. Osobitný zreteľ.
Hlasovanie č. 68 -

za: 10, proti: 0, zdržali sa: 27

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že unesenie sme neschválili.
--Bod č. 20
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z IX. zasadnutia zo dňa 18.01.2016 Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 20, je to prerušený bod z IX. zasadnutia mestského
zastupiteľstva z 18.01.2016 Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí
v Košiciach. Viete, že vtedy sme mali dva návrhy uznesenia. Jeden bol o tom, aby sme
vykonali referendum v deň konania volieb 5.3.2016. Toto už zrejme neschválime.
Druhý bod, ktorý bol predložený, hovoril o tom, aby sme kompetenciu rozhodovania
o počte MČ preniesli na Mestské zastupiteľstvo zmenou zákona, a teda v tom uznesení,
ako máte „žiada NRSR, aby sa uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 401
a poveruje primátora mesta, aby zabezpečil predloženie návrhu zákona na rokovanie
NR“ s tým, že v tom materiáli prílohou bol aj návrh a toho znenia zákona a tej zmeny,
ktorá sa týka počtu MČ, teda o prenesenie kompetencie na mestské zastupiteľstvo,
pokiaľ by to NR schválila. Čiže zase nerozhodujeme o počte MČ, ani o budúcom
usporiadaní, rozhodujeme ani o kompetenciách, rozhodujeme len o tom, či dáme
mandát mne, aby som predložil, keď budú mať záujem aj iní poslanci z Košíc, do NR
predložil návrh zákona. Na to, aby sme po jeho schválení dostalo, aby ste vy, po jeho
schválení, ako Mestské zastupiteľstvo dostali mandát rozprávať, rokovať a rozhodovať
o usporiadaní Košíc s tým, že je tam daná aj v Rade starostov právomoc, pokiaľ by
Rada starostov návrh, ktorý má byť prejednaný, neschválila, tak to prelomenie veta
Rady starostov je možné trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Mestského
zastupiteľstva. Dúfam, že hovorím dobre. Okrem toho ale vás musím upozorniť, že
počas rokovania naposledy, keď bol bod prerušený, boli dané pozmeňujúce návrhy.
Takže ja vám ich len stručne ich prejdem, aby ste vedeli, aké boli dané. Jeden návrh
dali, čo viem z tých mien prečítať, tak tu je pán poslanec Žarnay, Polaček, Halenár,
Gibóda. Ten hovoril o tom, že ma žiadajú, aby som s pripravovanou zmenou členenia
mesta vypracoval a finančne vyčíslil kompetencie mesta Košice a definíciu MČ a ich
financovanie v budúcnosti a definoval funkciu a služby, aké by poskytovali úradovne
mesta. Tento návrh je neschváliteľný, pretože my nerozhodujeme už usporiadaní MČ
a z toho vyplývajúcich možných zmien kompetencií, ale bol daný v tom čase. Potom bol
daný pozmeňujúci návrh, ktorý teda pravdepodobne dali tí istí poslanci pán poslanec
Halenár, Gibóda, Žarnay. V tomto druhom pozmeňujúcom návrhu je, že vyhlasujeme
referendum, v ktorom oprávnení obyvatelia rozhodnú o nasledovnej otázke „Súhlasíte
s deľbou samosprávy v meste Košice medzi mesto Košice a MČ a súhlasíte, aby MČ
bola súčasťou mesta Košice?“ a určili deň referenda na 15.10.2016, čiže o tomto návrhu
už ale ani nemôžeme hlasovať, pretože ten dátum prešiel. Tretí návrh dali opäť títo istí
poslanci, chceli ma žiadať vypracovať a finančne vyčísliť návrh informačnej kampane
k téme pripravovaného referenda, ale keďže referendum z dňa 15.10., ten čas už prešiel,
tak aj tento návrh nemôže byť použitý, pretože čas referenda, ktoré z dňa 15.10. sa už
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minul. A chceli pripraviť a zverejniť harmonogram verejných zhromaždení, čo by
k tomuto referendu viedlo. Potom štvrtý návrh dal pán poslanec Berberich. Nové
znenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle platných paragrafov zákona č. 401
o meste Košice a Štatútu mesta Košice žiada zmeniť návrh na zmenu zákona 401 v časti
čl. 1 § 3 ods. 2 druhá veta nové znenie: Na prijatie uznesenia podľa predchádzajúcej
vety je potrebný súhlas troch pätín všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. To
máme čiastočne vyriešené tým, že pokiaľ by Rada starostov to neschválila, tak vtedy
treba tri pätiny všetkých poslancov, čiže toto je čiastočne zakceptované. A potom máme
piaty návrh posledný, ktorý bol ešte vtedy daný, ťažko povedať, kto ho dal, ale niekto,
ja neviem, možno mám B. Možno ten podpis pozná a tento pán poslanec chcel, že
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa Štatútu mesta... (možno pani Silvia Nagyová,
niekto, doneste mi prezenčku, nech sa pozriem, ako vyzerajú podpisy
poslancov)...vyhlasuje referendum mesta Košice, v ktorom oprávnení obyvatelia mesta
rozhodnú o nasledovnej otázke, nasledovných otázkach: Súhlasíte so znížením
existujúceho počtu MČ na území mesta Košice? Súhlasíte so znížením počtu MČ na
počet 5? A zriaďuje komisiu pre referendum. Čiže tento návrh by bol vtedy aktuálny,
keby sa referendum reálne robilo. Takže toto máme pozostatok z predchádzajúceho
zastupiteľstva. (Pán poslanec asi Briškár to bol, podľa podpisov sme identifikovali.)
Čiže k tým návrhom by sme sa potom dostali, lebo boli dané vtedy a keďže rokovanie
bolo prerušené, tak sa k nim musíme vrátiť, aj keď zrejme o návrhu, ktorý sa týka času,
ktorý prebehol, sa hlasovať nedá, ale o ostatných asi áno. Takže otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ešte raz sa vrátim k tomu, čiže ja navrhujem, aby sme časť referendum tak,
ako bolo navrhnuté, nebrali v úvahu, lebo podľa skúseností z účasti s referendami nie je
predpoklad, že okrem veľkého referenda, okrem referenda, ktoré by sa konalo spolu
s voľbami do NRSR, alebo referenda, ktoré by sa konalo v súvislosti s prezidentskými
voľbami, ináč nie je predpoklad, aby bola účasť nad 50 %, čiže akékoľvek euro by bolo
na to vyhodené, lebo jednoducho keď doteraz tie účasti boli iné, tak nie je predpoklad,
že bude účasť väčšia, a, samozrejme, tie náklady by boli spojené nielen s prípravou
referenda, ale aj s informačnou kampaňou, čiže ja by som... a v tom návrhu pôvodnom
bol termín 5.3., čiže ja by som navrhoval, aby sme dnes hlasovali o tom, o čom ešte
hlasovať môžeme, a to o tom, aby som predložil zákon na základe vášho mandátu NR
a túto kompetenciu dal na mesto a už potom bude na mestské zastupiteľstvo a potom už
bude na vás, či sa s tým pohne a v akom časovom horizonte a v akej forme. Čiže
nehovoríme o kompetenciách, nehovoríme o konkrétnom usporiadaní, ale iba o tom,
aby sme dali mandát v zákone o meste Košice mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Pán primátor, musím povedať úprimne, že som bol zaskočený
a prekvapený, pretože pripravili sme si návrh na uznesenie a teraz ste nám čítali naše
návrhy a úprimne sa priznám, od toho 19.1.2016 ste, alebo do toho januára 2016, sme
už zabudli, aké presne návrhy sme dali a o to prekvapujúcejšie je, že ma nepočúvate,
ako vždy, takže nebudete môcť vedieť reagovať, čiže môžem rozprávať ďalej, čo sa mi
len zachce, aj o Mackovi Pú, aj, ja neviem, o Mickey Mouseovi. Takže predsa len
počúvate, konečne. To som rád. Takže, pán primátor, je mi veľmi ľúto, že ste všetky
tieto návrhy, a nie len moje, ale aj Vašich vlastných poslancov, že ste ich nepripojili ku
materiálom, aby sme o nich vedeli. Zrazu sa ale zjavil tuná nejaký návrh pána Brixiho,
ale, bohužiaľ, tieto pôvodné návrhy nie. Návrh pána Brixiho tuná je, tak je pomenovaný
materiál. Chcem len dodať k tomu toľko – úplne mylne ponímate ten bod, aby ste
pripravil analýzu. Áno, ten bod nemá súvis s týmto bodom, ale on ani nehovorí, že tu
teraz máte niečo vykonať. Máte to pripraviť pre to budúce rozhodovanie sa poslancov.
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Čiže máte pripraviť materiál pre naše budúce rozhodovanie a neviem, čo je na tom
nepochopiteľné. Ale sme s kolegom ochotní stiahnuť všetky návrhy, ktoré sme dali
v januári 2016 a podávame tento návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Košiciach – Informácia o návrhu na redukciu počtu MČ na území mesta Košice:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle Štatútu mesta Košice a rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach žiada primátora mesta Košice po a) aby
v spolupráci s vecne príslušnými univerzitami a fakultami pôsobiacimi na území mesta
Košice ako aj mimo neho po a) pripravil odbornú analýzu všetkých kompetencií
samosprávy v meste Košice; po b) na základe analýzy v bode a) vykonať SWOT
analýzu jednotlivých kompetencií medzi mestom a MČ; po c) na základe bodu b)
pripraviť návrh novej univerzálnej definície MČ mesta Košice a jej kompetencií; po d)
na základe bodov b) a c) definovať úlohy a kompetencie mesta Košice. Po b) predložiť
spracovaný materiál na verejné a odborné pripomienkovanie do 30.5.2017 a ako bod
rokovania zaradiť na plánované rokovanie zastupiteľstva v mesiaci jún 2017.
Kolegovia, uvedomili sme si totižto s pánom Polačekom, že my sa na to dívame stále
zo zlej strany. Tu každý sa na to díva z pohľadu svojho piesočku, že ja tu bývam
v Barci, Myslave, na Pereši a...
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, že ste takto komplexne odbehli od témy, pretože
dnes budeme rokovať len o tom, či kompetenciu rozhodovania posunieme na
zastupiteľstvo a všetky analýzy a s tým súvisiace veci musia byť viazané na návrhy,
ktoré budú aktuálne v čase, pokiaľ táto kompetencia daná bude. A ospravedlňujem sa,
ale ten Macík Pú ma trošku zmiatol. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja len taká malá reakcia, neviem, asi ste
sa pomýlil, pán Gibóda, alebo neviem, či to vážne myslíte so všetkými fakultami
a univerzitami v Košickom kraji.
p. Raši, primátor mesta: Macík bude písať.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Príslušnými. A príslušné sú aké? To je jedna jediná. Lebo ja si
myslím, akože Váš návrh je zmätočný.
p. Raši, primátor mesta: A kvôli Macíkovi tu aj veterina bude. Ďakujem. Pán poslanec Sidor,
nech sa páči.
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len, či som to dobre pochopil. Tzn., teraz by to
malo ísť, keď to schválime, do NR. Toho roku by sa to v NR muselo schváliť, lebo keď
dobre viem, posledný rok volebný už by sa nesmel tento bod prerokúvať. Dobre tomu
rozumiem?
p. Raši, primátor mesta: Takto, z toho materiálu a z toho uznesenia, čo tam je navrhnuté,
vyplýva to, že na to, aby sme mohli túto kompetenciu, teda mestské zastupiteľstvo
získať, tak ten návrh, ktorý je priložený, by som ako poslanecky predložil na najbližšie
rokovanie NR. Verím, že by som ešte termíny stihol. Bol by prerokovaný v NR na
prvom rokovaní, ktoré bude koncom januára začne, v prvom čítaní. Na ďalšom
rokovaní, ktoré by bolo zrejme marcové, v druhom čítaní a v treťom. A keby bol
schválený ten návrh, tak sme stále viac ako rok pred konaním komunálnych volieb, ale
potom áno, potom by zrejme mestské zastupiteľstvo muselo pracovať pomerne
intenzívne, aby ten čas využilo na to, pokiaľ by sa chcelo rozhodnúť k nejakej
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alternatíve. A tie alternatívy sú už potom naozaj aj o tých analýzach a o nejakom
zhodnotení. Ale zatiaľ v tejto fáze nie sme. Ale, ale je to tak Igor, že teraz ide len o to,
či ma splnomocníte a ten návrh zákona predložím. Áno, zatiaľ sme v limite. Pán
poslanec Briškár.
p. Briškár, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené
zastupiteľstvo, áno, ja som predkladal návrh, keď sme prejednávali tento materiál
a tento návrh bol v súvislosti ako jedna z navrhovaných otázok do referenda, ktoré malo
byť pripravované. Vzhľadom k tomu, že teraz sa podstatne zmenila situácia a nejedná sa
o referendum, tak by som chcel ten mnou predložený návrh stiahnuť alebo zobrať späť.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Samozrejme, akceptujeme. Pán poslanec Berberich,
nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Tak ja len by som chcel potvrdiť, že
teda by som chcel, aby sa hlasovalo o tom mojom návrhu a trošku ešte ho chcem
vysvetliť, aby, kto si nepamätá, prečo som ho dal, ho trošku zdôvodniť. Tie 3 pätiny
som chcel už pri 1. hlasovaní, práve preto, že sa mi to zdá, že je to pomerne zložitá
a zodpovedná vec na to, aby sa to rozhodlo, tzn., že aby hneď pri 1. hlasovaní o tomto
rozhodovaní teda, aby musela byť trojpätinová väčšina aj napriek tomu, že ste
spomínali, že tam je tá brzda cez, alebo tá záruka cez Radu starostov, tak ak bude taká
všeobecná zhoda, tak prejde 3 pätiny, starostovia to potom ešte môžu potvrdiť, hej, čiže
trvám na tom, aby sa hlasovalo o tom. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ten zákon je ale urobený trošku opačne – tam je o tom, že sa materiál
prejedná v Rade starostov a pokiaľ táto nedá súhlas, vyžaduje sa trojpätinová väčšina,
hej, čiže o Vašom návrhu budeme hlasovať, len ten postup je iný. Najprv sa vyjadrí
Rada starostov až tak to ide do mestského zastupiteľstva. Pán poslanec Polaček, po ňom
pán poslanec Brixi.
p. Polaček: Ďakujem pekne za slovo. Ak má byť dnešné rokovanie o tom, či pán primátor
Vám dať mandát k tomu, aby ste začali sa zaoberať novým zákonom o meste Košice
v NR, tak ja som za to, aby sme Vám tento mandát nedali. Ja od NRSR totižto
očakávam možno právny rámec, mantinely, ale nemyslím si, že NRSR by mala
rozhodovať o tom, koľko tu bude MČ. Moment. Myslím si, že jednoducho tá
demokracia, ktorá je tu nastavená, jednoducho ju nemôžeme ľuďom zobrať, jednoducho
nerobme to. A myslím si, ja súhlasím s tým, aby sme urobili v tomto meste reformu. Tá
reforma by mala ísť kľudne aj od Zelenej lúky. Preto s pánom poslancom Gibódom sme
dali návrh na uznesenie, kde hovoríme o tom, že jednoducho potrebujeme zadefinovať
tú MČ, MČ ako takú, ako nejakú bunku, aby sme si povedali, aká vlastne by mala
vyzerať nová MČ v budúcnosti, ale to musíme urobiť tuná, v našom meste. A potom sa
poďme rozprávať o tom, koľko by tých buniek, koľko by tých MČ malo v budúcnosti
vyzerať. Čiže o tom je vlastne náš návrh, aby sme sa posunuli v debatách. Jednoducho
my tu stále stojíme, nedokážeme tú našu víziu pretaviť tak, aby vznikla nejaká
spoločenská zhoda, a preto si myslím, že mali by sme tak, ako pán Gibóda začal
rozprávať, sa začať pozerať úplne z inej strany, zadefinovať veci a nanovo ich začať
budovať. Tzn., ja sa stále prikláňam k tomu, že delegovať tieto veci na Národnú radu,
nie.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len teda pre ostatných pánov poslancov, aby ste
neboli zmätení – vôbec túto kompetenciu nedávame NR a buď pán poslanec Polaček
nepočúval naschvál, alebo materiál nečítal, lebo vám povedal nepravdu. Tento návrh
hovorí o tom, že budem môcť predložiť návrh zákona o meste Košice, ktorý túto
kompetenciu dá mestskému zastupiteľstvu, čiže všetko, čo pán poslanec v tomto duchu
povedal, vám povedal zle. Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak chcela som niečo podobné
povedať, pretože zjavne pán poslanec venoval veľa energie iným materiálom a tieto
nečítal, pretože momentálne sa nachádzame pred naozaj vážnou otázkou, ktorá sa tu
rieši niekoľko rokov - redukovať, neredukovať MČ. Akékoľvek, čokoľvek vyberieme,
vždy je tu možnosť a skončíme pri tom, že možnosť blokovania zo strany MČ, čiže my
sa nikde neposunieme. Čiže či sme za to, aby bola potom systémová zmena. Čiže ešte
raz – zmenou vlastne zákona o meste Košice cez NR a nič viac. Následne bude o tom
rozhodovať mestské zastupiteľstvo a Rada starostov. Možno sa neposunieme zase nikde
a bude tu fungovať 22 MČ v takomto modeli, ako funguje. Dostane 10 miliónov
z rozpočtu a každý starosta potom vlastne bude skladať účty malej MČ, troška väčšej
MČ a potom tu bude na ďalších rokovaniach o kompetenciách, kde sa vlastne ďalej
chceme posunúť. A momentálne je to o tom, o systémovej zmene, čiže cez NR a o tom
bude rozhodovať neskôr mestské zastupiteľstvo a Rada starostov. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. To bola faktická pani poslankyne, tam bola
prihlásená. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: Ja osobne nepodporujem verziu, aby o počte MČ rozhodovalo
mestské zastupiteľstvo, a to z faktických a aj historických skúseností. Tzn., že
akékoľvek zastupiteľstvo, ak zastupiteľstvo, ktoré by získalo dostatočnú väčšinu spolu
s primátorom, kedykoľvek v budúcnosti môže rozhodnutím zastupiteľstva opäť meniť
počet MČ. Toto nebezpečenstvo tu je, kedykoľvek takáto konfigurácia tu vznikne, môže
byť dostatok ambicióznych miestnych politikov, ktorí sa budú teda nádejať na niečo
viac, než je alebo menej, než je stav. Toto je z praktického hľadiska. Chcem len
povedať, že ten návrh, ktorý sme predložili v januári, až sám som prekvapený, aký je
múdry a to je naozaj to, čo potrebujeme vedieť. Čo z kompetencií obce, ako mesta, je
ochotné mesto dať na MČ a následne, aspoň čiastočne, vyhodnocovať, nakoľko tie
kompetencie, ktoré sú dané MČ, sú efektívne využívané. Toto sa totižto vôbec nedeje.
Ak sa opýtate ktoréhokoľvek Košičana, že či je lepšie tam, v tej MČ, alebo v hentakej,
tak ja neviem, či vám naozaj dokáže nejako povedať, že aký je rozdiel medzi, ja neviem,
Terasou a Furčou. Dobre. A tým chcem povedať, že pokiaľ nedostaneme naozaj
fundamentálnu informáciu o tom, ktoré právomoci dostanú MČ a koľko financií na to,
aby tieto právomoci mohli pokrývať, pokiaľ nedostaneme informáciu, čo vlastne bude
predmetom výkonu služby alebo funkcie úradovní, ktoré sú tam, nie je možné skrátka
takto dopredu rozhodnúť. A rozhodne nie ako zastupiteľstvo, z tých dôvodov, čo som
povedal predtým.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Berberich, nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán kolega Halenár, ja som
práve preto navrhoval (asi ma nepočúva teraz), ja som práve preto navrhoval tie tri
pätiny, aby sa zvýšilo to kvórum o rozhodovaní. Tak to len tak na poznámku.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Milí kolegovia, pán primátor, beriem ten návrh, ktorý som prečítal,
späť a spolu s kolegami, s pánom Polačekom, pánom Žarnayom a pánom Halenárom,
trváme na návrhu, ktorý sme podali v januári 2016, kde Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach v zmysle príslušných zákonov a ustanovení žiada primátora mesta Košice
po a) v súlade s pripravovanou zmenou samosprávneho členenia mesta Košice
vypracovať a finančne vyčísliť kompetencie mesta Košice a definíciu MČ a ich
financovanie v budúcnosti; po b) definovať funkciu a služby, aké by poskytovali
úradovne mesta Košice v zmysle jednotlivých koncepcií, ktoré nám boli predložené.
Termín najbližšie rokovanie MZ. Ja chápem, že pán primátor má pocit, že to nesúvisí
s týmto bodom, že to je ešte skoro, že na to máme čas. Ja som tuná bol, keď pán
primátor po viac ako skoro 3 rokoch predložil na zopár A4-kách koncepciu v roku 2013,
ako by sme mohli zmeniť mesto Košice. Ja som tuná čítal tie materiály, ktoré
vyprodukoval magistrát ku tejto téme, a preto si myslím, že nie je dosť skoro, je dosť
neskoro, aby sme sa presne týmito informáciami začali zaoberať a preto ich žiadame
teraz, aby keď to prejde tou NR a príde to na to schvaľovanie v meste, aby sme to už
mali v ruke. Aby sme to vtedy od Vás nežiadali, pán primátor, že prosíme, tak nám to
dajte. Hej, akože, aby sme sa tu nerozhodovali, že tuná máte svojich 30 ovečiek, ktoré
zahlasujú tak, ako chcú a Vy, ako Macík Pú, ste spokojný, že máte svoj med a Košice
tuná si môžu tak akože Košičania. A čo sa týka tej demokracie, toho, čo ideme spraviť,
kolegovia, prosím, uvedomte si jednu vec – v zmysle zákona o meste Košice sú MČ
brané ako z určitého pohľadu, ako samostatné obce. Tzn., že my ideme nabúrať
pomocou zákona o meste Košice túto ich samostatnosť. Zvážte, či toto je ten naozaj
správny postup a či toto je spôsob, akým by sme mali odbúravať určité demokratické
inštitúcie v našom meste. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ukončujem rozpravu k tomuto bodu. Poprosím, neviem, to Macík Pú,
to ma tak nejako stále mätie, ale, neviem kto s kým žije a kto s kým chodí. Poprosím
návrhovú komisiu. Bohužiaľ, ukončili sme rozpravu. Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia teda prednesie ešte
dva pôvodné návrhy k tomuto bodu, a to prvý návrh, ktorý predniesol pán poslanec
Gibóda aj za ostatných svojich kolegov v znení: „Mestské zastupite...
p. Raši, primátor mesta: Pán Labaš, nájdeš, čo čakáš. Ukončili sme rozpravu. Nemôžu
vystúpiť.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v zmysle príslušných záverov a ustanovení žiada primátora mesta Košice po a) v súlade
s pripravovanou zmenou samosprávneho členenia mesta Košice vypracovať a finančne
vyčísliť kompetencie mesta Košice a definíciu MČ a ich financovanie v budúcnosti; po
b) definovať funkciu a služby, aké by poskytovali úradovne mesta Košice v zmysle
jednotlivých koncepcií. Termín: najbližšie rokovanie MZ.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 69 -

za: 6, proti: 6, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, ideme ďalej.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh na uznesenie predložený
pánom poslancom Berberichom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
príslušných ustanovení schvaľuje v znení na prijatie uznesenia podľa predchádzajúcej
vety je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.“
p. Raši, primátor mesta: To je pán poslanec Berberich. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 70 -

za: 12, proti: 2, zdržali sa: 23

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie pôvodné: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po A) žiada NRSR, aby sa uzniesla na zákone, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon 401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov podľa
prílohy tohto uznesenia a po B) poveruje primátora mesta Košice, aby zabezpečil
predloženie návrhu zákona na rokovanie NRSR na najbližšiu schôdzu po ustanovujúcej
schôdzi NR.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pôvodný návrh. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 71 -

za: 30, proti: 6, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Poprosím potom, Rada
starostov, potom sa stretneme, len vyhlásil som ukončenie rozpravy a striktne trváme na
tom, že po ukončení už nie je možné sa prihlásiť, čiže som vám nemohol dať slovo, lebo
takto to aplikujeme aj voči poslancom mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne.
--Bod č. 21
Predloženie 4 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a
kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania,
školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom
vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí materských škôl
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, je to bod 21 Predloženie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho
operačného systému, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám a 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy tak, ako to máte
v materiáli. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. Nikto sa nehlási.
Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo...“ tu by som ešte, pán primátor, Vás poprosil, prečítame všetky 4 návrhy
naraz, nebudeme samostatne tie jednotlivé škôlky.
p. Raši, primátor mesta: Áno, tak, ako je to uvedené.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre. Ďakujem pekne. Návrh na
uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach po A) schvaľuje predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Rozšírenie kapacít Materskej
škôlky Azovská podľa predloženého návrhu pod bodmi 1 – 4. Ďalší návrh na uznesenie:
„Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
Rozšírenie kapacít Materskej škôlky Muškátová, MČ Košice – Západ podľa
predloženého návrhu, body 1 – 4.“ „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacít Materská škôlka...“ musia
byť?
p. Raši, primátor mesta: Dobre, čiže budeme hlasovať, tak, ako ste ho povedali. Je to
Rozšírenie kapacít Materská škôlka?
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Azovská.
p. Raši, primátor mesta: Azovská. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 72 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Druhý prednesený návrh bol o Materskej škole Muškátová, tak, ako
ho prečítali podľa predloženého návrhu. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 73 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: A teraz prosím uviesť tretiu školu na hlasovanie, škôlku.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacít
Materská škôlka Húskova podľa predloženého návrhu pod bodmi 1, 2, 3, 4.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 74 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Posledné hlasovanie, nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po A)
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacít
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4 podľa predloženého návrhu
body 1, 2, 3.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. Ide o elokované pracovisko na
Turgenevovej. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 75 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 22
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu:
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia (DEPO)
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 22, je to žiadosť o NFP, teda nenávratný finančný
príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3, je to
modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia, tzv. DEPO. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje po a) predloženie žiadosti o NFP DPMK v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3, Modernizácia údržbovej základne v Košiciach
vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu do 35 772 000 eur bez DPH; po b)
podľa predloženého návrhu; po c) spolufinancovanie projektu DPMK vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt do 1 788 600 eur bez DPH a po d) podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 76 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 23
Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na
obstaranie nájomných bytov stavebnou úpravou nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú
v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (Obnova
bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962)
p. Raši primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod č. 23, je to Schválenie žiadosti o
poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR. Sú to nájomné byty so
stavebnou úpravou nájomných bytov, je to bytový dom Sládkovičova 3. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach po
A) schvaľuje po 1.) investičný zámer obstarať nájomné byty stavebnou úpravou
nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným
požiadavkám na stavby Obnova bytového domu Sládkovičova 3 podľa predloženého
návrhu. Po 2.) spôsob financovania písmena a) podpora, úver zo ŠFRB vo výške
1 473 540 eur 80 % z obstarávacej ceny a po b) kapitálové výdavky programového
rozpočtu mesta Košice pre rok 2017 vo výške 370 187,33 eur podľa predloženého
návrhu. Po 3.) predloženie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB vo forme úveru na
účel U 1113 Stavebná úprava nájomného bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome,
ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby podľa predloženého návrhu. Po
4.) zabezpečenie podpory úveru poskytnutej zo ŠFRB založením nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Košice pod písmenami a), b), bytový dom, ulica Sládkovičova 3,
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podľa predloženého návrhu. Po 5.) zhotoviteľa obstarania nájomných bytov stavebnou
úpravou nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome podľa predloženého
návrhu. Po B) súhlasí po 1.) s prijatím záväzku po a) zachovať nájomný charakter bytov
po dobu splatnosti úveru, t. j. 20 rokov, po b) dodržať pri nájme bytov ustanovenia § 22
(podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte) zákona č. 443/2010
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a po 2.) vyčleňovaniu finančných
prostriedkov v programovom rozpočte mesta Košice v budúcich rokoch podľa
predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 77 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 24
Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu
rozšírenia predmetu podnikania
p. Raši, primátor mesta: Máme bod 24 Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Nikto sa nehlási. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje po A) schvaľuje návrh na zmenu Stavov obchodnej spoločnosti Mestské lesy
Košice podľa predloženého návrhu a po B) ukladá predsedovi predstavenstva obchodnej
spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. podľa predloženého návrhu písmena a), b), c).“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 78 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne.
--Bod č. 25
Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade
p. Raši, primátor mesta: Je to bod 25, Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice
v Mestskej školskej rade. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po A) berie na
vedomie po 1.) zánik členstva pani doktorky Márie Kavečanskej v Mestskej školskej
rade z dôvodu vzdania sa členstva; po B) deleguje do Mestskej školskej rady pani Mgr.
Alžbetu Tamasovú.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím vás, hlasujte, dávame namiesto bývalej pani
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vedúcej novú pani vedúcu nášho odboru školstva. Oddelenia. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 79 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 26
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 26 Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v
radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo po A) berie na vedomie body 1.), 2.) podľa predloženého návrhu; po B)
odvoláva podľa predloženého návrhu pod bodmi 1 až 4; po C) deleguje do rád školy
podľa predloženého návrhu pod bodmi 1 až 6.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme. To sú personálne otázky, nech sa
páči.
Hlasovanie č. 80 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0
---

Bod č. 26/1
Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ
p. Raši, primátor mesta: Máme teraz dva doplnené body. Pán poslanec a predseda Kočiš je tu?
Áno. Poprosím, aby predniesol návrh, je to bod 26/1 Personálne zmeny v komisii. Nech
sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa všetkým. Pokúsim sa to
prečítať menej ako hodina a pol. Ing. Karol Holý, ako neposlanec, sa písomne vzdal
členstva v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach. V súvislosti s tým, ako
predseda komisie, dávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa §6 ods. 2 písmena aa) a §11 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na
vedomie vzdanie sa člena neposlanca Ing. Karola Holého členstva v Komisii dopravy
a výstavby pri MZ v Košiciach.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čiže to máme prvý návrh. Poprosím odovzdať návrhovej
komisii. Otváram rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Dobrý deň, kolegovia. Ja by som sa chcel opýtať pána predsedu
komisie, že neviem akým spôsobom on spracováva tieto žiadosti do svojej komisie,
pretože už pred viac ako dvoma rokmi alebo skoro dvoma rokmi som mu dal žiadosť,
aby som mohol byť členom jeho komisie ako poslanec a je dosť zvláštne, že
uprednostňujeme neposlancov pred poslancami do komisií. Čo znamená, že ja sa chcem
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opýtať, že akým spôsobom vyhodnocuje tieto žiadosti a uprednostňuje neposlancov
pred poslancami.
p. Raši, primátor mesta: A čo ako, Vy ste viac ako nejaký občan? Nech sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len krátko. Ako podľa nového rokovacieho,
resp. podľa schváleného rokovacieho poriadku, komisie sa môže zúčastniť poslanec
hocikedy a nepamätám, pán Gibóda, kedy by ste aspoň prišli nazrieť, ako pracuje táto
komisia. Viem, že ste kritizovali, to je druhá vec, ale nepamätám si, možno ste boli raz,
raz ste boli, áno, ospravedlňujem sa, ale nepovedali ste ani pol slova. Tak preto si asi
nepamätám, lebo ste tam totálne nič nerobili a nežiadali ste ani slovo, ale nechcem sa
s Vami rozprávať. Len jednu vec Vám poviem, že prečo nie ste. Asi nie som rozhodnutý
celkom, uzrejmený s touto otázkou Vašou, požiadavkou, lebo napr. ste kritizovali, resp.
že ste v bode, len chvíľočka, v bode Územný plán Rozálie nevedeli nájsť, kde je to
napísané, poviem Vám prečo, lebo ste hodinu a pol tvorili veci, ktoré neboli veľmi
zmyselné a miesto toho, žeby ste si dobre otvorili celý materiál, tak našli by ste tam aj
tú grafickú časť. Viem, čo hovorím. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, druhý vstup.
p. Gibóda, poslanec MZ: Pán predseda, najprv poviete, že si nepamätáte, že či som vôbec na
Vašej komisii bol, potom poviete, že som nebol aktívny, potom poviete, že som sa
nehlásil o slovo. Keď som bol prvýkrát na vašej komisii, nemohol som vystúpiť a to, že
aby som tam vôbec ako poslanec bol, musela komisia odhlasovať, pretože to bolo podľa
toho starého poriadku, keď ani poslanec mesta sa nemohol slobodne zúčastniť komisie
MZ. Keď som tam bol druhýkrát, diskutovali sme. Jedná sa tu o to, že áno, poslanci
mesta sa síce môžu zúčastniť komisie, ale nemôžu na tejto komisii hlasovať, nemôžu
predložiť normálny nejaký návrh. Ale to je váš pohľad na vec a ja vám ho neberiem
a úprimne poviem, vo vašej komisii by som už ani nechcel pracovať, lebo po tom, čo ste
ani neprerokovali naposledy vo vašej komisii rozpočet, tak ja už ani neviem, že či vaša
komisia má v tomto vôbec alebo pod vaším vedením, v tomto meste zmysel. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne a zároveň vás chcem upozorniť, že pána Gibódu ani
nikto nenavrhol za člena komisie. Nech sa páči, budeme hlasovať o návrhu uznesenia.
O jedinom, ktoré bolo predložené.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
berie na vedomie vzdanie sa členstva neposlanca Ing. Karola Holého členstva v Komisii
dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 81 -

za: 36, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 26/2
Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec a predseda komisie Bacsó – Personálne zmeny – bod
26/2.
p. Bacsó, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Z dôvodu úmrtia člena komisie, Český spolok
v Košiciach navrhol člena komisie neposlanca. Týmto predkladám návrh na uznesenie
Mestského zastupiteľstva: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s §6 ods. 2 písmeno aa) a §
11 ods. 2 Štatútu mesta Košice volí s účinnosťou od 01.01.2017 za člena neposlanca
komisie národnostných menšín zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach pána
Jiřího Žaťoviča, bytom Krosnianska 79 v Košiciach.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. To je návrh pána predsedu Bacsóa a otváram rozpravu.
Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. Ak omyl, tak uzatváram rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
volí s účinnosťou od 01.01.2017 za člena neposlanca Komisie národnostných menšín
zriadenom pri Mestskom zastupiteľstve pána Jiřího Žaťoviča, bytom Krosnianska 79,
Košice.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 82 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme prijali a schválili.
--Bod č. 27
Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby
a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 27 Návrh na rozhodnutie o zmene účelového
určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova
53, Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby vo
výmere plochy 595/42 m2 podľa predloženého návrhu, pozemok - novovzniknutá
parcela vo výmere 298 m2 podľa predloženého návrhu, pozemok - novovzniknutá
parcela vo výmere 685 m2 podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 83 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
---
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Bod č. 28
Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli
ZŠ Polianska 1, Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 28, je to Rozhodnutie o zmene účelového určenia
školského majetku – stavby pri areáli ZŠ Polianska 1. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Prihlásil sa do rozpravy pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja by som chcel poprosiť predkladateľa tohto materiálu, pani
viceprimátorku Lenártovú – v tomto materiáli chýba grafická príloha, tzn. neviem,
o ktorú presne kotolňu sa na tejto Polianskej 1, keby mi to mohla priblížiť.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pani námestníčka.
p. Lenártová,, námestníčka primátora: Pán poslanec Gibóda, neviem, aký máte materiál, lebo
ja vo svojom materiáli mám grafickú prílohu.
p. Raši, primátor mesta: Pozrite sa. Nemáte taký materiál? Dobre, tak kým ostatní máte
grafickú, pán poslanec nemá, ide o cyklistickú...
p. Lenártová, námestníčka primátora: Nabudúce, keď budete mať problémy s materiálom, tak
skúste to žiadať skôr. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Na Cyklistickej ulici. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ja len reagujem na to, že naozaj tá príloha nie je. Ja mám vytlačenú,
kolegovia to vidia takisto, že nebola v materiáloch.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Tak ste sa mali ozvať skôr, pretože ja nekontrolujem, či
máte alebo nemáte prílohy, ja prílohu mám, čiže v materiáli, tak ste to mali mať asi aj
vy. Pri prerokovaní bodu je to trošku neskoro, keď o tom hovoríte. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja sa chcem teda ešte opýtať, aký je následný plán mesta Košice
s touto kotolňou, resp. keď sa vyjme z tohto majetku základnej školy, keďže táto
kotolňa sa nachádza mimo areálu, či nejaký už tam zámer a plán. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Nie je tam. Keďže je mimo areál a neplní
výchovnovzdelávaciu činnosť, tak nemôže byť predsa v majetku školy a my s ňou
žiadny plán zatiaľ nemáme.
p. Raši, primátor mesta: Ukončujem rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavba, súp. č. 851
v obstarávacej cene 36 567,42 eur, druh stavby - budova technickej vybavenosti sídla
podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
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Hlasovanie č. 84 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 29
Prenájom nebytových priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu SPLASH
INTERNATIONAL, Moyzesova 1025/48, Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 29 je Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, to v objekte v areáli ZŠ Drábova 3 pre nájomcu SPLASH
INTERNATIONAL, Moyzesova ulica v Košiciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, pani viceprimátorka, ja som si čítal
tento materiál, ktorý tu k tomuto máme a nemôžem sa zbaviť pocitu, že to je vlastne iba
OZ, ktoré vlastní jazykovú školu alebo mimoškolským nejakým krúžkom, preto sa
chcem opýtať, že či to je fakt hodné osobitného zreteľa poskytovať takýmto
organizáciám tieto priestory. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Myslím si, že je to mimoriadne vhodné, pretože mali sme v meste
školu QSI, ktorá slúžila prevažne teda pre expatriotov, pre menežérov U.S.Steel a detí
a chodilo tam aj mnoho ďalších detí z nášho mesta. Táto škola aj kvôli tomu, že U. S.
Steel robila personálne zmeny, znižovala stavy a rozhodla sa, že nebude ďalej
podporovať školu QSI, preto sa časť rodičov dáva dokopy a keďže chceli zachovať
výuku v anglickom jazyku tak, ako to bolo robené tam, išli do tohto projektu, dostali
nájom, ktorý dostali komerční a po tom, ako svoju činnosť zahájili, požiadali tak ako
ostatné školy, pretože aj táto je zaradená do siete škôl o nájom, ktorý je bežný pre takéto
školy. Čiže ja by som naozaj podporil tento návrh a budem tam aj investovať, lebo je to
na podporu vzdelávania a je to niečo absolútne čisté, v poriadku a v prospech nášho
mesta. Tak by som sa nenechal zmiasť zase nejakými otáznikmi. Uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Drábova 3 vo výmere 1 335,60
m2 za nájomné 3 eurá/m2/rok a prevádzkové náklady, pozemku s detským ihriskom vo
výmere 350 m2 v areáli ZŠ Drábova podľa predloženého návrhu nájomcovi SPLASH
INTERNATIONAL Košice podľa predloženého návrhu za podmienky, že nájomca
bude zabezpečovať údržbu priestorov na vlastné náklady a investuje finančné
prostriedky vo výške min. 35 000 eur podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 85 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1
---
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Bod č. 30
Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy
Základnej škole Bernolákova 16, Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdime k ďalšiemu bodu rokovania – je to Zverenie nehnuteľného a
hnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej školy Bernolákova 16. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie po a) nehnuteľného majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu
pozemky a po b) hnuteľného majetku mesta Košice, drobný hmotný majetok
a investičný hnuteľný majetok podľa predloženého návrhu do správy ZŠ Bernolákova
16 podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 86 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 31
Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 31 Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do
správy Správa mestskej zelene v Košiciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán
poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Na konci dôvodovej správy k tomuto bodu je uvedené: zmluvné
zverenie Mlynského náhonu do Správy mestskej zelene v Košiciach sa navrhuje za
účelom bližšej špecifikácie tejto vodnej stavby, ktorá bude tvoriť predmet správy
a určenia podmienok, za akých bude jeho správa a údržba zabezpečená. Tzn. ja sa
chcem opýtať, čo si pod týmto máme predstaviť, čo sú tie podmienky na správu
a údržbu, na zabezpečenie. Tzn. že Mestská zeleň bude mať povinnosť investovať
a nejakým spôsobom zveľadiť tento Mlynský náhon? Alebo bude doňho iba napúšťať
vodu a to bahno stamade vyťahovať a to bude všetko.
p. Raši, primátor mesta: Pán riaditeľ, nech sa páči.
p. Lazúr, riaditeľ MMK: Mlynský náhon ako taký je zverený MČ do správy, ale z titulu
havárie, ktorá bola minulého roku a bola odstraňovaná tak Slovenským
vodohospodárskym podnikom na jeho úseku, ako aj mestom Košice na našom úseku,
tak táto nová časť, ktorá bola riešená v rámci havárie sa tiež zveruje Mestskej zeleni, nič
viac.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, uzatváram rozpravu. Prosím, hlasujte.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správy mestskej zelene v Košiciach
podľa predloženého návrhu.“
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 87 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 32
Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - park Drevný
trh, kované oplotenie parku Drevný trh a rekonštrukcia fontány – Drevný trh, k. ú.
Stredné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 32 Zverenie Parku Drevný trh
Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - park Drevný trh, kované oplotenie parku
Drevný trh a rekonštrukcia fontány – Drevný trh, k. ú. Stredné Mesto, do správy Správe
mestskej zelene v Košiciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Kolegovia, ja by som presne na príklade tohto parku a dôvodovej
správy, ktorú som k tomuto bodu čítal, aj informácií, ktoré som dostal zo Starého Mesta,
chcel poukázať na to, ako by sme mali začať systematickejšie riešiť tieto
nevysporiadané veci v našom meste a to je možno že taký podnet pre vedenie MMK,
aby vytvoril nejakú skupinu, ktorá by sa zaoberala týmito vecami, pretože mám pocit
že, po takom dlhom čase, viac ako 20 rokoch a ešte stále nemáme niektoré veci
zaevidované v našom majetku, nie sú stanovené, kto sa o to má starať a kto za to nesie
zodpovednosť, tak o je smutné a bohužiaľ, potom to takto vyzerá a ľudia sa hnevajú, že
nemajú čo robiť. Preto ja som rád, že toto sa napraví, čo sa týka Drevného trhu a verím,
že sa bude postupovať rovnako ďalej aj v ostatných lokalitách, napr. na severe
vnútroblokovej komunikácie a pod. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Uzatváram k tomuto bodu rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice v parku Drevný
trh podľa predloženého návrhu písmena a – d do správy Správy mestskej zelene
v Košiciach podľa predloženého návrhu.“
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 88 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 33
Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy
MČ Košice – Barca
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 33 Zverenie nehnuteľnosti parciel
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registra č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu do správy MČ Košice – Barca podľa
predloženého návrhu.“
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 89 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 34
Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy
Zoologickej záhrade Košice
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu č. 34 Zverenie pozemku registra
parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy Zoologickej záhrade Košice. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľnosti pozemku podľa predloženého návrhu do správy Zoologickej
záhrady Košice podľa predloženého návrhu.“
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 90 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 35
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – miestnych komunikácií a spevnených
plôch s prislúchajúcimi pozemkami zrealizovaných v rámci stavby Panoráma – obytný
súbor v k. ú. Nižná Úvrať do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 35 Zverenie nehnuteľného
majetku mesta Košice – miestnych komunikácií a spevnených plôch s prislúchajúcimi
pozemkami zrealizovaných v rámci stavby Panoráma – obytný súbor v k. ú. Nižná
Úvrať do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku - miestnych komunikácií a spevnených plôch
s prislúchajúcimi pozemkami v k. ú. Nižná Úvrať podľa predloženého návrhu do správy
MČ Vyšné Opátske podľa predloženého návrhu.“
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. Hlasujme.
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Hlasovanie č. 91 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 36
Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podielovými spoluvlastníkmi
Ing. Máriou Juhásovou a Františkom Bakšim bez finančného vyrovnania z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 36 Zámena pozemkov v k. ú.
Barca medzi mestom Košice a podielovými spoluvlastníkmi Ing. bez finančného
vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja by som chcel poprosiť, neviem, predkladateľa alebo spracovateľa
tohto návrhu, z dôvodovej správy vôbec nie je jasné, prečo je pre mesto Košice výhodné
zameniť tieto dva pozemky, nakoľko jeden sa nachádza pri našich pozemkoch, to je ten,
o ktorý prichádzame pri ceste a ten druhý, ktorý máme získať, sa nachádza tiež síce pri
ceste, čož by malo byť ten dôvod na hodný osobitný zreteľ, ale nachádza sa tak nejak
divne, že proste využitie tohto pozemku pre mesto Košice je nulové a nemá zmysel
získať tento pozemok, resp. nech mi niekto vysvetlí, prečo je výhodné jeho získanie pre
mesto Košice. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani Verešová, nech sa páči.
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Dobrý večer. No jedná sa o to, že jeden
pozemok, ktorý je vo vlastníctve týchto fyzických osôb, sa nachádza pod komunikáciou
a práve za to sa zamieňa jeden pozemok, ktorý sa nachádza pod parkoviskom, ktoré nie
je vo vlastníctve mesta. Čiže títo dvaja spoluvlastníci sú spoluvlastníkmi pozemku tak,
ako je to v prílohe uvedené, p. Juhásová a p. Bakši a získajú pozemok, ktorý sa
nachádza vedľa nich. Ale ten pozemok je pod parkoviskom a za to si mesto získa
vlastne pozemok, ktorý sa nachádza pod komunikáciou.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za informáciu. Bohužiaľ, z grafickej
prílohy mi to nebolo jasné, že či sa to naozaj nachádza pod komunikáciou alebo vedľa
nej. Ďakujem za informáciu.
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zámenu pozemku - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 86 m2 vo vlastníctve mesta
do podielového vlastníctva pani Juhásovej a pána Bakšiho podľa predloženého návrhu
za pozemok – záhrady s výmerou 100 m2 bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
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Hlasovanie č. 92 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 37
Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z XII. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa
12.09.2016 - Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na
ulici Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná v
Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1,- € bez DPH/ročne z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 37, je to Pokračovanie rokovania o prerušenom
bode - Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ulici
Československej armády – pamätáte si, je to Inštitút vzdelávania seniorov. Prerušili sme
to, myslím, že na požiadavku pána starostu Gaja. Takže otváram rovno k bodu 37
rozpravu a nech sa páči, pán starosta sa hlási.
p. Gaj, poslanec MZ: Dobrý večer. Tento bod sme prerušili na základe toho, že nebolo
zrejmé, ako samotný prevod alebo zánik Senior domu n. o. a vzniknutej novej inštitúcie
vzdelávania pod riaditeľkou pani Rodziňákovou. Tento prevod vznikol, ako boli
podpísané nájomné zmluvy, atď. Pani Rodziňáková si so mnou prešla niektoré veci,
ozrejmila, následne tak isto aj pán Varga. Preveril som si, k dnešnému dňu, pani
Rodziňáková má tam ekonomický nájom 250 eur mesačné zaplatené. Viem z ľudského
hľadiska, ja cítim tam krivdu ku pánovi Vargovi, tento prevod nebol robený správne, si
myslím, ja osobne budem hlasovať proti osobitnému zreteľu, to je môj názor. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a vy ostatní tiež hlasujte podľa
svojho presvedčenia. Ďakujem. Prosím, hlasujte.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
podnájom nebytových priestorov nehnuteľnosti na ulici Československej armády 21 vo
výmere 137,24 m2 v k. ú. Letná pre podnájomcu Inštitút vzdelávania seniorov s výškou
úhrady nájomného 1 euro ročne za predmet nájmu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Nie. Nie, nie. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako bol uvedený
v materiáli, ktorý hovorí o tom, že terajší prenájomca, t. j. pani Rodziňáková
s Inštitútom bude mať tento osobitný zreteľ. Prerušili sme to preto, lebo bývalý šéf, pán
Varga, bol stadiaľ odídený a cítil krivdu, preto sme to prerušili, dostali ste list aj od pani
Rodziňákovej, aj od pána Vargu a keďže je to naozaj spletitý prípad, sa musíte
rozhodnúť, čiže keď zahlasujete za, zahlasujete za Československej armády za súčasnú
šéfku Rodziňákovú, keď sa zdržíte alebo zahlasujete proti, takto im v ústrety nevyjdeme
a zahlasujete za to, čo kedysi žiadal pán poslanec ale nie za osobitný zreteľ, čiže nebude
komerčný nájom ani osobitný zreteľ pre Inštitút vzdelávania seniorov. Tak? Dobre.
„Vsjo jasno? Začem bukvy?“ Hlasujeme.
Hlasovanie č. 93 -

za: 20, proti: 2, zdržali sa: 13
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tu sme potrebovali trojpätinovú všetkých poslancov,
ktorú sme neschválili a teda sme to neschválili za osobitný zreteľ, čiže nájom trvá
v pôvodných sumách. Ďakujem pekne.
--Bod č. 38
Dlhodobý prenájom nefunkčnej plynovej kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4,6 v k. ú.
Luník pre MČ Košice – Luník IX za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 38 Dlhodobý prenájom nefunkčnej plynovej
kotolne a pozemkov v MČ Košice – Luník IX za jedno euro z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Andrej Sitkár, nech sa páči.
p. Sitkár, poslanec MZ: Ja by som mal len nejakú otázočku, či MČ má premyslené, čo ide
robiť, či konzultovalo s niekým, kto už útulok vedie, kto bude zodpovedný za tých ľudí,
ktorí tam budú. To je jedna vec, či si myslia, že je dobré alkoholika, feťáka,
bezdomovca, neprispôsobivého si dať do jednej budovy? Kto to bude financovať,
pokiaľ nebude nejaká výzva na to vypísaná? A hlavná otázka je, či nám budú tiahnuť
celým mestom, cez Terasu, cez IBV-čku a KVP-čko. Alebo ako ich tam chcú zvážať?
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Sú to závažné otázky. Teraz rozmýšľam, máte k tomuto odpovede,
pán poslanec? Alebo využijem niekoho z nášho sociálneho až tu máme? Nech sa páči,
dáme slovo pánovi a potom pani námestníčke. Nech sa páči.
p. Saňa, poslanec MZ: Pán starosta chce tam zriadiť nejaké sociálne bývanie pre tých
bezdomovcov. A čo sa týka financovania, to ja neviem, pán starosta má nejaký projekt.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Doplníme my potom, keď môžeme, lebo pani námestníčka
má informáciu. Nech sa páči.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Tento materiál vznikol na základe rokovania
s predstaviteľmi miestnej samosprávy Luníka IX. Ide vlastne o využitie týchto
nefunkčných priestorov aj pre zámer likvidácie Mašličkova a pán starosta komunikuje
s Úradom práce, bude to v jeho réžii, rovnako má terénnu sociálnu prácu, čiže má zámer
presne s týmto priestorom a s touto sociálnou službou, ktorú plánuje urobiť. Je to
v rámci balíka riešenia Mašličkova.
p. Raši, primátor mesta: A doplním ešte ja nejaké informácie. Táto kotolňa je prázdna. TEHO
demontovalo technológiu, ktorá mu patrila. A aby ste vedeli, aký máme zámer, viete, že
Mašličkovo vzniklo aj kvôli tomu, že sme museli zlikvidovať bytovky, ktoré si,
bohužiaľ, niektorí z obyvateľov Luníka IX vybývali a hrozilo zrútenie, a preto aj preto
vzniklo Mašličkovo. Riešime koncept krokov takých, aby mesto na nezodpovedný život
niektorých obyvateľov nedoplácalo. Na druhej strane, keď starosta MČ so svojimi
ľuďmi má konštruktívne návrhy, tak mu vychádzame v ústrety, aj preto sme zverili
pozemky MČ Luník IX do správy MČ, aby ona mohla čerpať eurofondy, aby ona bola
aktívna, aby ukázali, či to dokážu, alebo nie. Ten prvý projekt bolo, keď sa nám
podarilo z Mašličkova presunúť 67 obyvateľov do zdevastovaných bytoviek za
podmienky, že si tie byty sami dajú do poriadku. Nie všetci obyvatelia sa prispôsobia.
Tí, čo sa neprispôsobia, tak tým v ústrety nebude vychádzať ani MČ. Toto je druhá časť,
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keď sa im zveruje prázdna kotolňa. Zase je na nich, akí budú aktívni v získavaní
zdrojov, či použijú vlastné prostriedky, či sa spoja s neziskovkami, alebo či budú hľadať
iné zdroje, ktoré sú mimorozpočtové z nášho mesta a či dokážu ďalšiu časť ľudí
presunúť ďalej. A tou víziou, čo robia s organizáciou ETP. ETP je to, aby tí, ktorí si
dokážu nasporiť 50 eur mesačne, oni im získajú prostriedky, aby si sami vybudovali
svojpomocne nízkonákladové aj nízkorozpočtové bývanie, čiže toto pomôže časti ľudí,
čo sú na Mašličkove, čiže nemali by sa byť transformovaní z mesta, ale malo by by to
byť ďalším malým krokom. K tomu, aby sme to riešili. Ešte pani námestníčka ma
doplní a potom vám dám slovo ďalším.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Tam je niekoľko spôsobov, ako sa vlastne bude riešiť
likvidácia Mašličkova, potom ešte je spolupráca a umiestnenie vytipovaných rodín
a práca s nimi cez Oázu, občianske združenie a pána farára Gombitu a myslím si že, ste
zachytili všetci, že za tento aktívny prístup získal pán starosta MČ Luníka IX aj
ocenenie Roma Spirit, takže je to naštartované na dobrej ceste.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Sitkár, faktická, nech sa páči.
p. Sitkár, poslanec MZ: Pokiaľ to bude pre tých z Mašličkova, tak až tak nie som proti tomu,
len aby sa mi tam nezliezali z celého mesta, lebo potom vidím ten problém zase
prechádzania cez sídlisko, cez rodinné domy na IBV-čke a takisto aj cez KVP-čko.
p. Raši, primátor mesta: Súhlasíme, to by nebolo riešenie, keby to spôsobilo migráciu. Pán
poslanec Sidor.
p. Sidor, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Viac-menej už to bolo vysvetlené, celý ten projekt, aj
tá vízia presunu zhruba 100 obyvateľov z toho Mašličkova, ktorí by, za predpokladu, že
z tejto kotolne sa urobí, to čo sa urobí, ako taká provizórna ubytovňa, tak že by sa
umiestnili v tomto priestore. Pani námestníčka tiež už spomenula, že pán starosta
Marcel Šaňa dostal cenu ako za rómsky čin, takže to je tiež chvályhodné a plus treba
povedať aj to, že Luník IX po historicky po X rokoch je v súčasnosti z hľadiska dlhov
čistý, tzn. prvýkrát v histórii môže čerpať fondy a vzhľadom k tomu, že aj pán Marcel
Šaňa sa stal poradcom pre rómsku problematiku, alebo je blízko toho, tzn., že bude
blízko aj informácií a zrejme aj zdrojov, ktoré by teoreticky aj prakticky vedeli na tento
Luník IX prísť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne a ja uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje prenájom plynovej kotolne podľa predloženého návrhu pre MČ
Košice – Luník IX podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Áno, ďakujem. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 94 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
---
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Bod č. 39
Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných
kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 39, je to Prenájom pozemkov pre MČ Košice Západ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja chcem iba poprosiť, tak, ako
v predchádzajúcom bode mi bolo nejasné, kde sa nachádza tento pozemok, či pod tou
cestou. Tak, grafická príloha v tomto bode, ako prepáčte mi za výraz, ale to je niečo, to
je hrozné, však to ani neviem, že či je to na našej planéte odfotené, táto naša Zem.
Chcem vás poprosiť o lepšie grafické prílohy, lebo tuná sa nedá fakt nič na nich
rozoznať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Neviem, dobre. Pán Andrej Sitkár, nech sa páči, s faktickou.
p. Sitkár, poslanec MZ: Ak prídete ku nám na MČ, Vám ukážem, kde budú kontajneroviská.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu. Poprosím hlasovať.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom častí pozemkov v k. ú. Terasa podľa predloženého návrhu tabuľky pre MČ
Košice – Západ podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 95 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 40
Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ
Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 40 Prenájom pozemku a daných parciel pre MČ Nad jazerom,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec
Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážené dámy a páni poslanci, v tomto bode
ideme prenajať pozemok o rozlohe 1 486 m2 a v rámci dôvodovej správy je uvádzané,
že MČ bude vykonávať údržbu na tomto majetku a teraz moja jedna otázka znie, teda
my ideme jej to zveriť do správy, keď sa nemýlim, taký je návrh uznesenia, schvaľuje
prenájom pozemku, áno, a teda na tomto prenajatom pozemku či táto MČ bude
vykonávať aj napr. kosenie, či tým odbremení napr. Správu mestskej zelene, lebo viete,
keď prenajmete pozemok, tak by sa oňho mali teda starať. Čiže sa chcem opýtať, že či
budú ho kosiť oni alebo Mestská zeleň alebo kto? A keď... nie je to tu jasné. Píšu, že sa
o to budú starať, ale do akej mieri? Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Pani starostka, nech sa páči.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som pána poslanca veľmi rada pozvala na túto
plochu, pretože je to plocha, na ktorej určite nie je žiadna tráva, ale sú tam kamienky,
takže toto kosiť nebude určite treba, pretože tam už vyrástlo jedno krásne športové
ihrisko pre deti, pre MČ, takže len toľko. Určite kosiť nebude, ale súvisí to s údržbou,
čiže o to športovisko sa bude treba v budúcnosti starať, čiže celú tú údržbu o celé
športovisko preberá MČ. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ukončujem rozpravu. Prosím, hlasujte.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 96 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 41
Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad
jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 41 Prenájom pozemku MČ Nad jazerom, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom podľa predloženého návrhu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ja prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 97 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 42
Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú
20 rokov
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod 42 Prenájom Športového areálu
Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú na 20 rokov. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať, lebo mne tu to prišlo úplne
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že zvláštne, mesto Košice vlastní ihrisko, resp. nejaký areál, na ňom je nejaké ihrisko,
ale nevlastní pozemky. My ideme prenajať toto ihrisko. Teda chcem sa opýtať, aký
máme vzťah my ku týmto pozemkov, resp. k majiteľom týchto pozemkov, resp. bude si
riešiť tento vzťah ku týmto pozemkom táto spoločnosť MAXIS TRADE, aby, viete, aby
sme nedošli k tomu, že zrazu príde majiteľ pozemku a povie – Máte tu ihrisko, mne je
jedno, komu ho prenajímate. Chcem nájom za tieto pozemky. Tzn. chcem sa opýtať,
ako je to riešené. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Miloš Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor.
Samotný prevádzkovateľ vlastne toho MAXISU sám investuje svoje peniažky, čiže
dlhodobo, ako čiže zveľaďuje tento majetok a jednoducho tejto MČ prináša to len
úžitok. Takže ja osobne budem hlasovať za tento návrh a je to, by som povedal, správne
rozhodnutie. On jednoducho zveľaďuje ten majetok. A to je podstatné.
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Miloš, ale im je to jedno, oni
neotvárajú body preto, lebo ich to zaujíma, ale preto, lebo hore boli na brífingu, kým ste
vy jedli, tak im húdli do hlavy, aby zdržovali. Takže je to preto, Miloš. Ale ďakujem, že
si to vysvetlil ty. Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom majetku mesta – Športového areálu Olympia, Čínska 33, podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 98 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 43
Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v
Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 43 Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého
kina Družba na Hronskej z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda, čo Vám nie je jasné?
p. Gibóda, poslanec MZ: Pán primátor, ja kladiem otázky, nechcem zdržovať. Je mi ľúto, že
nechcete na ne odpovedať. Je to smutné, ale tak, asi ostatní poslanci vedia, aký je vzťah
k tým pozemkom a že z toho nebude v budúcnosti problém, ako napr. bol na Pereši.
V tomto bode sa chcem opýtať, je tuná v dôvodovej správe uvedené, ale nie je to
konkretizované, že táto spoločnosť Slovenská sporiteľňa, pokiaľ sa nemýlim,
investovala vlastné finančné prostriedky do rekonštrukcie, čím sa odôvodňuje sčasti
hodný osobitný zreteľ, a preto sa chcem opýtať, prečo to tu nie je vyčíslené, aké
finančné prostriedky v minulosti, resp. v iných materiáloch je to vždycky vyčíslené, aké
prostriedky investuje, alebo investovala, nejaký prenajímateľ, prečo to v tomto materiáli
nie je?
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p. Raši, primátor mesta: Len pre iných ostatných poslancov – my nedávame osobitný zreteľ
z hľadiska nižšieho nájmu. My dávame riadny komerčný nájom a dávame to nájomcovi,
ktorý bol doteraz, tak pán riaditeľ? Takže týmto som vám odpovedal a uzatváram
rozpravu a môžete hlasovať, nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti – časti objektu podľa predloženého návrhu bývalé kino Družba,
prenájom časti objektu bývalého kina Družba podľa predloženého návrhu pre Slovenskú
sporiteľňu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 99 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 44
Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK – schválenie výšky nájomného
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod 44 Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK –
schválenie výšky nájomného z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje výšku nájomného podľa predloženého návrhu pre DPMK Košice z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 100 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 45
Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a ich následné zverenie do
správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 45. Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko
KVP a zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán starosta, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ, poslanec MZ: Takže ako to funguje v tomto meste. Príspevková
organizácia K 13 požiadala mestskú časť požiadala o zaujatie stanoviska k idei nejakej
rozšírenej záhrady a predtým na to chceli nejakých 3.000 eur pre nejakých priaznivcov
kvetov a sadeníc, no skrátka pre ľudí, ktorí chcú sa venovať záhradkárčeniu. Tak sme to
zvažovali s tým, že my im dáme veľkú plochu, aby sa starali o všetko. Aj o zeleň, aj o
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tie stromy, aj tie záhradkárske aktivity. Počas toho ako sme to zvažovali, lebo sme sa
pozerali pozitívne, K 13 začalo prakticky robiť na tom a momentálne sme v stave, že na
pozemku, ktorý má v správe mestská časť, inštitúcia, ktorá patrí mestu, neoprávnene
zabrala zeleň, tú aktivitu tam realizovali a toto je návrh riešenia. Takto to funguje v
tomto meste. Tak ja budem hlasovať rozhodne proti,.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ale v princípe je to super, že to dáme do poriadku.
Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
po 1.) schvaľuje odňatie zo správy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pozemky pod
bodmi 1 až 4 podľa predloženého návrhu. Po 2.) schvaľuje zverenie do správy
príspevkovej organizácie K 13, pozemky, parcely podľa bodov 1 až 3 podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 101 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 9

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 46
Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy Mestskej časti
Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, 46. Odňatie pozemku v k. ú. Huštáky zo
správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie Správe mestskej zelene. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po
a) odňatie nehnuteľného majetku - pozemku podľa predloženého návrhu zo strany
Mestskej časti Košice - Staré Mesto a po b), zverenie nehnuteľného majetku pozemku
podľa predloženého návrhu do správy Správe mestskej zelene.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 102 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 47
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 47. Návrh na zrušenie uznesenia č.6 MZ č. 663 zo 17. júna
2013. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takisto aj v bode 47, aj 48 mám tú istú otázku,
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pretože sú to rovnaké body vo svojej podstate. Je tu uvedené na konci dôvodovej
správy, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť nepodpísala túto zmluvu o
zriadení vecného bremena. Teda sa chcem opýtať, či nerealizovala stavbu, alebo nie je
tam to vecné bremeno, alebo ako sa vyriešil tento stav, ktorý mal byť riešený týmto
materiálom v bode 47, 48.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, kto chce odpovedať.
p. Lazúr, riaditeľ MMK: Tým, že VVS nesúhlasila s výškou vecného bremena, čiže s
jednotkovou cenou, tak sa musí toto uznesenie zrušiť, musí sa urobiť nový znalecký
posudok a následne sa bude tento prípad opakovať.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujme.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo zrušuje
uznesenie MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013 podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 103 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 48
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 48 Zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna
2013. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo zrušuje
uznesenie MZ č. 644 zo dňa 17. 6. 2013 podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 104 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 49
Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na
Sokolovskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta
Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod 49, je to odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených
plôch, ako aj chodníka na Sokolovskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice –
Západ, do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod stavieb podľa predloženého návrhu vo vlastníctve MČ Košice – Západ
do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 105 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 50
Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 51. Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v
Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
odplatný prevod stavebného projektu parkoviska podľa predloženého návrhu vo
vlastníctve MČ Košice - Západ do vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu
a po b) odplatný prevod stavebného objektu parkoviska, vo vlastníctve MČ Košice –
Západ, do vlastníctva mesta.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 106 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 51
Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach vo vlastníctve MČ
Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 51. Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v
Košiciach, vo vlastníctve MČ Západ, Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod parkoviska na ul. Obrody podľa predloženého návrhu vo vlastníctve
MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 107-

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 52
Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod 52. Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a
Obchodnej, vo vlastníctve Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
odplatný prevod stavebného objektu - parkoviska podľa predloženého návrhu a po b)
odplatný prevod stavebného objektu - parkoviska. Obidve vo vlastníctve MČ Košice –
Západ do vlastníctva mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 108 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 53
Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. Od
MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdem k bodu 53. Je to odplatný prevod investície, detského ihriska
na Krosnianskej od MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod investície - zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul.,
podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 109 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 54
Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach vo vlastníctve MČ
Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdem k bodu č. 54. Odplatný prevod – chodníka na Tr. SNP –
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Kysucká, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod stavebného objektu – chodníka, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do
vlastníctva mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 110 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 55
Odplatný prevod stavebných objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul. v
Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 55. Odplatný prevod chodníka na Nešporovej a Humenskej z
MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
odplatný prevod stavebného objektu – chodníka vo vlastníctve MČ Košice – Západ do
vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu. Po b) odplatný prevod stavebného
objektu – chodníka vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 111 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 56
Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a
Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 56. Je to bezodplatný prevod stavby SO 005 –
Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. do vlastníctva
mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Kolegovia, kolegyne, pán primátor, pred chvíľkou sme tu
prerokovávali návrh na riešenie koncesnej zmluvy, čo sa týka verejného osvetlenia. Tu
teraz prijímame nové svetelné body. Ja sa iba chcem opýtať, ako mesto Košice
zabezpečuje to, resp. mieni zabezpečovať to, aby aj v budúcnosti takýto investori, keď
budujú takéto siete verejného osvetlenia, aby spĺňali naše požiadavky, a potom boli
kompatibilné s tým, čo sa chystáme vybudovať, resp. s tým, čo reálne máme, aby sme to
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vedeli potom napojiť a obsluhovať tak, ako si to predstavujeme v tej schválenej našej,
nazvem to, koncepcii verejného osvetlenia. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán riaditeľ, prosím.
p. Lazúr, riaditeľ MMK: Podľa Štatútu mesta Košice, malé mestské časti si sami spravujú
verejné osvetlenie. Čiže mesto preberie, odovzdá MČ Myslava. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda s faktickou.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. To je v prípade malej mestskej časti.
A v prípade veľkej mestskej časti? Čo robíme vtedy, aby to zodpovedalo našim
kritériám, keď chceme mať naše osvetlenie? Ja sa na to pýtam. Schvaľovali sme pred
chvíľkou výzvu na koncesnú zmluvu. Chceme mať centrálne riadený systém. Ako to
zabezpečíme, aby títo investori odovzdávali stavby kompatibilné s týmto systémom?
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Určite máme záujem na tom, aby
takéto osvetlenie bolo v dobrom technickom stave. A predpokladám, že aj v materiáli to
je napísané, že v podstate bude prebiehať protokolárne odovzdanie a prebranie s tým, že
sa bude posudzovať technický stav. Neviem, či sa bude podľa toho, aby bol
kompatibilný s tým stavom, ktorý nastane v budúcnosti, ale určite sa neprevezme
osvetlenie v takom stave, aby sme s tým do budúcna mali problém. Čiže bude sa to
strážiť. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda, robí sa to asi takto. Keď
spoločnosť alebo mestská časť chce ísť do stavby, musí dostať stavebné povolenie.
Potom, keď chce kolaudovať, musí dostať kolaudačné rozhodnutie, predložiť všetky
revízie a všetky stanoviská mestských orgánov, napr. oddelenia dopravy, ktoré veľmi
pozorne dbá, aby toto osvetlenie bolo kompatibilné s tým, čo je v meste. A sú to
odborníci, ktorí bez toho nepustia niečo také, čo sa volá užívacie povolenie stavby, teda
nepustia kolaudačné rozhodnutie. A mesto bez toho, aby to nebolo kompatibilné, nedá
cez svoje odborné útvary súhlas, aby sa to dostalo do majetku mesta. A verte mi, že sa
to robí takto.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, faktická.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Viete, ja predpokladám, že
pán Gibóda mieril aj tým smerom, že my na MČ Košice - Sever sa už roky pokúšame
vybudovať, ja som tu to spomínal pri tom osvetlení, máme tam nejaký park, ktorý je
úplne zabudnutý, nikdy tam neboli svetlá, máme nejaké chodníky a stále nás strašia, že,
jednoducho, keď by sme to aj postavili, tak to od nás nikto nepreberie, ako mestskú
časť. Zažil som to aj ako prednosta. Jednoducho, to nie len tak, postavíte si, urobíte si.
A chceme to robiť s normami, so všetkým, čo s tým súvisí a stále sme boli strašení, že
to je zložitý proces a to od nás nik nezoberie, lebo mesto tie svetelné body nechce. Táto
informácia bola roky rokúce podsúvaná.
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p. Raši, primátor mesta: Tak určite teraz, keď nie ste prednosta, tak sa to vyrieši. Janko,
nemôžeš reagovať na seba, uzatváram rozpravu k tomuto bodu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
bezodplatný prevod stavby verejného osvetlenia podľa predloženého návrhu do
vlastníctva mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 112 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 57
Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od
spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod 57. Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na
Železiarenskej ul. v Košiciach od spoločnosti CLEANJET do vlastníctva mesta Košice.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegovia, tu to pred chvíľkou spomínal pán
kolega a zároveň aj starosta mestskej časti KVP, pán Halenár. Súkromná spoločnosť
vybudovala nejakú stavbu, je to prístupová komunikácia s chodníkom, s cestou a teraz
to ide odovzdať mestu, aby sa o to staralo a ako čítame v dôvodovej správe, odhadovaná
ročná údržba 1.012 eur. Ale táto stavba ide faktický iba ku týmto súkromným budovám.
Preto otázka, poslanec MZ: Oplatí sa nám, aby sme my preberali nejaké tieto stavby,
ktoré v prípade, že pre nás nemajú význam, iba nás budú stáť údržbu a musíme sa starať
o niečo, čo vlastne pre nás nemá ani zmysel, má skôr zmysel pre toho súkromníka, ktorý
tam má napr. tú autoumyvárku alebo niečo podobné, preto sa chcem vás opýtať, aby
sme sa zamysleli nad tým, či vychádzame v ústrety reálne obyvateľom alebo týmto
podnikateľom, ktorý by sa o to mohli starať zo svojho zisku? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Jenčová s faktickou.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor. Pán
poslanec Gibóda, ja som ešte mala nejaké zbytky ilúzie o vás, avšak neviem, či to robíte
z nevedomosti, zo zábavy, z nedostatku inej činnosti, či sa nemáte kde vyrozprávať
alebo neviete, ako upútať pozornosť. Ako život mi neohrozujete, ale zdravie väčšine
nám, áno. Pretože sedieť tu od rána, od ôsmej, možno ste si povedali, že keď sme
neschválili do 4., tak tu budeme do rána, do 4. Ale nemyslíte si, že s týmto získate
popularitu, a potom sa nečudujte, že do komisie vás nikto nezoberie a vôbec toto neplní
účel, ktorý chcete. To je taká moja priateľská rada, lebo už som skutočne nevydržala.
p. Raši, primátor mesta: Budete prvá priateľka. Nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková
s faktickou.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja len by som chcela upresniť informáciu,
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ktorú ja viem. Vlastne týka sa to mestskej časti Šaca, neviem, či ste videl, pán kolega, tú
komunikáciu aj to miesto, kde sa to nachádza. Predtým to bola nespevnená cesta a bola
to podmienka majiteľa, ktorý zrealizoval túto autoumyváreň aj od jednotlivých úradov a
dotknutých ďalších podnikateľov aj mestskej časti, aby takúto komunikáciu urobil na
vlastné náklady. Čiže my ako mestská časť sme to privítali.
p. Raši, primátor mesta: Ešte poprosím pána riaditeľa o doplnenie.
p. Lazúr, riaditeľ MMK: Nadviažem na pani poslankyňu, lebo postreh pána Gibódu bol
dobrý, čo sa týka nákladov. Čiže my máme písomné stanovisko mestskej časti, že túto
cestu si prevezme ako malá mestská časť, tak aj je štatút mesta Košice.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec s faktickou na pána poslanca Gibódu.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja síce rozumiem podmienkam, ktoré úrad dal,
aj mestskej časti, keď dala podmienky tomuto investorovi, ale stále mi uniká argument,
prečo by sme sa o to mali starať my.
p. Raši, primátor mesta: Nebudeme sa o to starať my, ale mestská časť.
p. Polaček, poslanec MZ: Ok.
p. Raši, primátor mesta: Ok. Uzatváram diskusiu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ulici podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 113 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 58
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
p. Raši, primátor mesta: Prejdime k bodu 58. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj
pozemku v k. ú. Košické Hámre. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľného majetku podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 114 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
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--Bod č. 59
Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom
p. Raši, primátor mesta: Prejdem k ďalšiemu bodu programu, je to bod číslo 59. Určenie
spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Priamym predajom. Uzatváram k tomuto bodu rozpravu. Poprosím návhrovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, časti pozemku
podľa predloženého návrhu, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 115 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 60
Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a
spoločnosťou SZILCAR Slovakia a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdem bodu č. 60. Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú.
Terasa medzi mestom Košice a spoločnosťou SZILCAR Slovakia z dôvodu hodného
osobitného zreteľa formou zámeny s finančným vyrovnaním. Mám avizované od pána
námestníka, že sa chce prihlásiť do rozpravy, čiže otváram rozpravu. Nech sa páči, máte
slovo.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ctené kolegyne
poslankyne, vážení páni poslanci, ja len chcem sa ospravedlniť, ale v tomto materiáli
došlo k 1 chybe, nesprávne sme uviedli v názve materiálu v k. ú. Terasa. Chcem
povedať, že zámena sa bude realizovať v k. ú. Furča, čo je uvedené aj v samotnom texte
materiálu, aj v samotnom návrhu uznesenia. Takže poprosím vás o ospravedlnenie. Ide
o katastrálne územie Furča. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nikto ďalší, uzatváram rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po
1.) reálne rozdelenie pozemku, ostatné plochy s celkovou výmerou 4461 podľa
predloženého návrhu, po vzájomnej dohode podielových spoluvlastníkov podľa
predloženého návrhu a písm. a), b), c) podľa predloženého návrhu. Po 2.) prevod
nehnuteľného majetku pozemku podľa predloženého návrhu zámenou za nehnuteľnosť,
časť pozemku, záhrady, podľa predloženého návrhu s finančným vyrovnaním
v prospech mesta vo výške 782 eur podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 116 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 61
Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 61. Prevod nehnuteľnosti medzi mestom Košice a
Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez finančného
vyrovnania. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, keď sa nikto
nehlási. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu,
v jednotlivých katastrálnych územiach podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 117 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 62
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Štefana Slosiara z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 62. Prevod nehnuteľnosti, Severné mesto, pre Ing. Štefana
Slosiara z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice, pozemku v celkovej výmete 49
metrov štvorcových, pre pána Slosiara za kúpnu cenu 2.254 eur z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 118 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
---
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Bod č. 63
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vlastimila Kotrádyho z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdem k bodu 63. Severné mesto pre Vlastimila Kotrádyho
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice, pozemku s výmerov 178 metrov
štvorcových, pre pána Kotrádyho za kúpnu cenu 11.262 eur z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 119 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 64
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 64. Je to prevod pozemku v k. ú. Terasa pre
Domov Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Uzatváram rozpravu. Návrh na uznesenie.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice - pozemkov podľa
predloženého návrhu pre Domov Terasa s.r.o. za kúpnu cenu 110.110 eur z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je výstavba dostatočných parkovacích plôch podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 120 -

za: 30, proti: 3, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 65
Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Klaudia Hovanovú a Marcela Hovana
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 65. Je to prevod pozemku v katastrálnom území
Košická Nová Ves pre Klaudia Hovanovú a Marcela Hovana z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Otvárať k tomu bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice - pozemku s výmerou 10 m² pre pani
Hovanovú a pána Hovana za kúpnu cenu 510 eur z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 121 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 66
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Valériu Vancákovú z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 66. Je to prevod pozemku v Košických Hámroch
pre MUDr. Valériu Vancákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod časti pozemku s výmerou 120 m² pre pani Valériu Vancákovú za kúpnu cenu
1.440 eur, uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 122 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 67
Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. Petra Kovaľa a Ing. Katarínu Kovaľovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 67. Je to prevod pozemku pre pána Ing. Kovaľa
a pani Ing. Kovaľovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice - pozemku s výmerou 109 m²
pre pána Kovaľa a pani Kovaľovú za kúpnu cenu vo výške 5.450 eur do bezpodielového
vlastníctva, uvedený prevod sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 123 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 68
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Dezidera Oreniča a manž. JUDr. Beátu
Oreničovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 68. Je to prevod pozemku pre pána Oreniča
s manželkou z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu,
ak sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerou 4 metre štvorcové pre pána Oreniča a pani Oreničovu za
kúpnu cenu 304 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 124 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 69
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Katarínu Lanďákovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdem k bodu 69. Prevod pozemku v Severnom meste pre pani
Lenďákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, kolegyne, tento
pozemok, ktorý sa nachádza blízko areálu Anička, respektíve nachádza sa blízko novej
výstavby Park Anička, tento bungalov tam poskytoval určité pohostinské služby, ale
vzhľadom na jeho budúce fungovanie nie je nutné, aby sme predávali tento pozemok a
zbavovali sa tak majetku. Myslím si, že je vhodnejšie, aby sme si tento pozemok v tejto
lokalite do budúcna ponechali a tento prenajali, hoci aj na dlhodobý zámer, aby vlastník
tohto bungalovu mohol realizovať nejaké investície na tomto mieste. Ale celkové
predanie a zbavenie sa tohto pozemku nemá zmysel pre nás do budúcnosti. Je lepší
dlhodobý príjem ako krátkodobý zisk, ktorý potom sa rozpustí v našom rozpočte mesta
a už sa nikdy nevráti. Takže ja navrhujem prerušiť rokovanie v tomto danom, chcem
dať procedurálny návrh na prerušenie rokovania v tomto bode a na pripravenie
dlhodobého prenájmu tohto majetku pre žiadateľku. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu na prerušenie
rokovania v tomto bode. Nech sa páči, hlasujeme.
Hlasovanie č. 125 -

za: 10, proti: 7, zdržali sa: 21

p. Lenártová, námestníčka primátora: Tento návrh neprešiel. Takže pán Polaček v rozprave.
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p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Teda ostáva mi na vás, kolegovia, už len apelovať,
aby sme tento bod neschválili. Neviem, či poznáte priestor, o ktorom rozprávame. Je to
priestor, okolo ktorého bežne chodíte, keď idete na Aničku, na Rybu, po pravej strane je
taká drevená, nechcem nikoho rozhnevať, taká krčma nejaká to v minulosti bola, stále
je. Vedľa sa však stavia veľký obytný súbor. Určite pozemky a celý tento priestor
získava na kvalite, na hodnote. Ja si myslím, že, jednoducho, máme čas, aby sme to
predali možno v budúcnosti výhodnejšie. Čiže naozaj to, čo navrhol pán Gibóda, aby
sme uvažovali o nájme a nie o prenájme je už z ekonomického pohľadu a z budúcnosti
výhodnejšie. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Každý čítal materiály, videl, aké sú stanoviská.
Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerou 671 metrov štvorcových pre pani Lenďákovu za kúpnu
cenu 55.022 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Nech sa páči, hlasujeme.
Hlasovanie č. 126 -

za: 28, proti: 3, zdržali sa: 8

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 70
Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou
zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prejdeme k bodu 70 Prevod pozemkov v katastrálnom
území Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou zámeny so
spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemkov formou zámeny vo vlastníctve mesta Košice, bod 1.) katastrálne
územie Košická Nová Ves - pozemky podľa predloženého návrhu, 2.) katastrálne
územie Letná podľa predloženého návrhu, 3.) katastrálne územie Jazero podľa
predloženého návrhu. Zámena pozemkov je s finančným vyrovnaním v sume 9.799 eur
a 4 centy v prospech mesta Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
predloženého návrhu.“
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 127 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
---

176

Bod č. 71
Prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Stredné mesto medzi mestom Košice
a spoločnosťou MA.GI.CA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny
bez finančného vyrovnania
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 71 Prevod nehnuteľnosti
v katastrálnom území Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MA.GI.CA,
s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania.
Otváram k tomuto bodu rozpravu, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, časť pozemku s výmerou
16 m², zámenou bez finančného vyrovnania za nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti
MA.GI.CA, Textilná 1, Košice podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 128 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 72
Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. Daniela Bakalára a Ivetu Bakalárovu
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 72 Priamy predaj pozemkov v katastrálnom území
Jazero pre Ing. Daniela Bakalára a Ivetu Bakalárovu. Otváram k tomuto bodu rozpravu,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve mesta - pozemku s výmerou 121 metrov štvorcových do bezpodielového
spoluvlastníctva pána Bakalára a pani Bakalárovej za kúpnu cenu 4.001 eur.“ Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 129 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 73
Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Petra Šebeščáka a Bc. Martinu
Džupinka
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 73. Priamy predaj pozemku v
katastrálnom území Košická Nová Ves pre Petra Šebeščáka a Bc. Martinu Džupinka.
Otváram k tomu bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta - časti pozemku s výmerou 334 m² pre
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pani Martinu Džupinka a pána Petra Šebeščáka za kúpnu cenu 12.590 eur s podmienkou
zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez novovytvorenú parcelu,
podľa predloženého návrhu.“
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 130 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 74
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzame k bodu 74 Priamy predaj pozemkov
v katastrálnom území Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta - časť pozemku s výmerou 12 m² do
vlastníctva STAVKOM s.r.o. za kúpnu cenu 1.020 eur.“ Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 131 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 75
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ivana Šebestu
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 75 Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing.
Ivana Šebestu. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerou 259 m² pre pána Ivana Šebestu za kúpnu cenu 2.849 eur.“
Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 132 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 76
Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú,
s.r.o.
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p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 76 Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná
pre Prvú východoslovenskú obchodnú, s.r.o. otváram k tomuto bodu rozpravu.
Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta - pozemkov s výmerou 167 m² a 20 m² pre
Prvú východoslovenskú obchodnú za kúpnu cenu 19.406 eur.“ Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 133 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 77
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Katarínu Kyseľovú
p. Lenártová, námestníčka primátora: Bod 77 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing.
Katarínu Kyseľovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pani Katarínu Kyseľovú za kúpnu cenu 2.667
eur.“ Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Hlasujme.
Hlasovanie č. 134 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Lenártová, námestníčka primátora: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 78
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Zuzanu Vodrážkovú
p. Lenártová, námestníčka primátora: Prechádzam k bodu 78. Prevod pozemkov v k. ú.
Severné mesto pre Zuzanu Vodrážkovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku vo výmere 14 m² pre pani Zuzanu Vodrážkovú za kúpnu cenu
2.107 eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 135 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
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--Bod č. 79
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Mariána Marhulíka
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 79. Je to prevod pozemku v k. ú. Furča pre Mariána
Marhulíka. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku v celkovej výmere 571 m² v podiele 1/58
k celku vo vlastníctva mesta Košice pre pána Mariána Marhulíka za kúpnu cenu
532 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 136 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 80
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubicu Egryovú a MUDr. Bore Janeski
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 80 Prevod pozemku pre pani Egryovú a doktora
Janeského. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku vo výmere 17 m² pre Egryovú za kúpnu cenu 1.416 eur 44 centov, a b)
predaj pozemku vo výmere 16 m² pre pána Janeskiho za kúpnu cenu 1.333 eur 12
centov.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 137 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 81
Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Moniku Kišovú, Ing. Erika Štofančíka a Helenu
Porubenskú
p. Raši, primátor mesta: Bod 81 Prevod pozemkov v Šaci pre Moniku Kiššovú, Erika
Štofančíka a pani Porubenskú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pani Kiššovú za kúpnu cenu 1.168 eur 20 centov,
180

po b) predaj pozemku vo výmere 21 m² zastavanej plochy pre pána Štofančíka za kúpnu
cenu 1.363 eur a po c) predaj pozemku vo výmere 19 m² pre pani Porubenskú za kúpnu
cenu 1.233 eur 10 centov.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 138 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 82
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Michaelu Vajdovú, Mgr. Janu Žakarovskú
Ďuricovú, Ing. Miroslava Matíka, MUDr. Štefana Vécseya, Prof. Ing. Jána Blahovca,
CSc. a Katarínu Blahovcovú
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 82 Prevod pozemkov v Severnom meste pre pani
Vajdovú, Žakarovskú, Ďuricovú, Ing. Matíka, Vécseya, Blahovca a pani Blahovcovú.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pani Vajdovú za kúpnu cenu 1.918 eur 26 centov,
po b) predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pani Žakarovskú za kúpnu cenu 1.918 eur
26 centov, po c) predaj pozemku vo výmere 19 m² pre pána Matíka za kúpnu cenu
2.024 eur 83 centov, po d) predaj pozemku o výmere 19 m² pre pána Vécseya za kúpnu
cenu 2.024 eur 83 centov a predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pána Blahovca a pani
Blahovcovú za kúpnu cenu 1.918 eur 26 centov.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 139 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 83
Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. Piotra Pedowského, Ing. Stanislava Gregu
CSc., Ing. Tomáša Hudáka, Ing. Daniela Fedoriaka, Jozefa Spielvogela a Gizelu
Čapkovú
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 83 Prevod pozemkov pre pána Pedowského, Gregu,
Hudáka, Fedoriaka, Spielvogela. a pani Čapkovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pána Pedowského za kúpnu cenu 2.800 eur 98
centov, po b) predaj pozemku vo výmere 22 m² pre pána Gregu za kúpnu cenu
3.423 eur 42 centov, po c) predaj pozemku o výmere 18 m² pre pána Hudáka za kúpnu
cenu 2.800 eur 98 centov, po d) predaj pozemku vo výmere 22 m² pre pána Fedoriaka
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za kúpnu cenu 3.423 eur 42 centov a po e) predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pána
Spielvogela a pani Čapkovú za kúpnu cenu 2.800 eur 98 centov.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 140 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 84
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Tibora Tótha, Ing. Katarínu Pavlíkovú, Mgr.
Jolán Milickú, Ing. Petra Šafaříka a MUDr. Janu Lofajovú
p. Raši, primátor mesta: Bo č. 84 Prevod pozemkov na Terase pre pána Tótha, pani
Pavlíkovú, pani Milickú, pána Šafaříka a pani Lofajovú. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pána Tótha za kúpnu cenu 1.350 eur, b) predaj
pozemku o výmere 18 m² pre pani Pavlíkovú za kúpnu cenu 1.350 eur, c) pozemok vo
výmere 19 m² pre pani Milickú, za cenu 1395 eur a d) predaj pozemku o výmere 20 m²
pre pána Šafaříka a pani Lofajovú za kúpnu cenu 1.500 eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 141 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 85
Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto
formou dobrovoľnej dražby
p. Raši, primátor mesta: Ďalší bod je 85. Prevod kotolne na Kováčskej 4 v Košiciach v
Strednom meste formou dobrovoľnej dražby. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán
poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pána predsedu
majetkovej komisie, na základe čoho odporučila minimálne podanie pri tejto dražbe vo
výške 28.100, lebo pokiaľ som to správne prečítal z tejto dôvodovej správy, nebol tuná
spravený nijaký znalecký posudok. Tzn., chcem vedieť, že na základe čoho bola
vypočítaná táto minimálna suma? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pán predseda. Pána poslanca, predsedu, Brixiho.
p. Brixi, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ctené kolegyne, kolegovia, táto cena
bola rovnako ako iné sumy, pri ktoré sa stanovujú pri predaji nehnuteľného majetku
dobrovoľnou dražbou vypočítaná odborným útvarom Magistrátu mesta Košice, ktorý
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zohľadňoval aktuálnu cenu na trhu v podobnej lokalite pri podobnom výmere v súlade s
pravidlami predaja a prenajímania majetku mesta Košice. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľnosti - kotolne na ulici Kováčska 4 formou dobrovoľnej dražby za
minimálnu kúpnu cenu 28.100 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 142 -

za: 36, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 86
Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE,
s.r.o.
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 86 Prevod nehnuteľnosti Gerlachovskej pre spoločnosť
Línia KE, s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu, ak sa nikto nehlási uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Pardon, pardon, všetko ruším. Pán poslanec
Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Kolegovia, v tomto bode by som
vás opätovne chcel informovať a poprosiť o solidárnosť s Mestskou časťou Košice
Sever. Totižto, aby som to celé vysvetlil. Ideme teraz odsúhlasiť predaj pánovi Sárkovi,
ktorý vlastní spoločnosť Línia KE, s.r.o., ktorú vlastní od roku 2013 a žiada nás odkúpiť
tento priestor za určitú kúpnu cenu s tým, že už niečo investoval do toho. S týmto by
som osobne nemal problém. Problém ale je, že Mestská časť Košice Sever má
historickú skúsenosť s pánom Sárkom a s jeho spoločnosťou, ktorá sa pôvodne volala
iba Línia s.r.o., ktorú následne v roku 2013 on predal nejakému pánovi do Maďarska.
Táto spoločnosť je dlhodobým dlžníkom Mestskej časti Košice Sever, podľa
posledného dokumentu, ku ktorému som sa dostal, pán Sárka pristúpil k určitému
zaplateniu dlhov, ktoré ešte ale neprebehlo a nepristúpil ale k celkovej výške, tuná je tu
uvedená suma 5.706 eur. Ja si úplne nie som istý, že to je celková suma, podľa mňa tá
by mala byť ešte vyššia, a on pristúpili iba na 3.000 eur s tým, že ako som povedal, ešte
stále to nie je zaplatené. Preto vás kolegovia chcem poprosiť, aby sme prerušili
rokovanie v tomto bode. Ako som povedal, ja nemám problém s tým, odpredať mu
tento priestor, ale prosím, prerušme rokovanie v tomto bode, pomôžme takto MČ Sever,
aby vyvinula tlak na pána Sárku, aby tento splatil pre Mestskú časť Košice sever všetky
svoje pohľadávky aj zo svojich spoločnosti, ktoré mal, ktoré vznikli pre MČ Sever a
takto sme pomohli MČ Sever, aby vymohla tieto pohľadávky, lebo tento pán Sárka po
nás chce majetok, chce ho získať na základe osobitného zreteľa. Je vravím, nemám s
tým problém, ale nech najprv splní svoje dlhy, ktoré má voči jednej z častí samosprávy
mesta Košice a to je Mestská časť Sever. Ďakujem, preto podávam tento procedurálny
návrh na prerušenie rokovania v tomto bode.
p. Raši, primátor mesta: Samozrejme, dáme hlasovať o procedurálnom návrhu. Len pokýv,
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Marián, či má dlhy, či nemá.
p. Gaj, poslanec MZ: Ja sa vyjadrím, lebo...
p. Raši, primátor mesta: Ale keď prerušíme rokovanie, tak sa nebudeš môcť vyjadriť, vieš.
Poraď nám aspoň pred hlasovaním.
p. Gaj, poslanec MZ: Ak sa preruší, tak už to v živote nezaplatí. MČ si dala podmienku a pán
Sárka sa zaviazal zaplatiť, čo by vôbec nemusel zaplatiť, lebo firma Línia už neexistuje.
Zaviazal sa ako fyzická osoba a pán poslanec Gibóda si pletie, Sárka nemá pohľadávky,
Sárka má záväzky.
p. Raši, primátor mesta: Niekomu to je tu jedno. Dobre, čiže hlasujeme o návrhu prerušiť bod,
ale pokiaľ by sme ho odhlasovali, tak je riziko toho, čo pán starosta povedal. Čiže
hlasujeme o prerušení, čo urobí mestskej časti problém. Tak hlasujte vedomia
a svedomia.
Hlasovanie č. 143 -

za: 3, proti: 6, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta: Prerušenie sme teda neschválili. Teda pokračujeme v rokovaní
a šanci, aby mestskej časti zaplatili. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Aby som, kolegovia, vám objasnil situáciu. Tento
dlh nastal ešte za starostovania pani bývalej starostky Takáčovej. Proste neplatil tento
pán, Sárka, Línia, s.r.o. Ja si osobne pamätám 4 roky, spoločnosť Línia sme dali na súd,
vymáhali sme pohľadávky, nedvíhal nám telefóny, utekal pred nami a ostal dlžný ešte
za informácie, ktoré ja mám a ktoré som si vygooglil, je to z verejne dostupných
zdrojov, okolo 5.000 eur. Dnes sme urobili nejakú dohodu, pán starosta, naozaj je tam
nejaká dohoda na našej stránke za nejakých 3.000 eur, ale stále nie je to zaplatené. Teda
ja hovorím, nech si pán Sárka, Línia, s.r.o., alebo hockto, nech nám zaplatí všetky
peniaze a nech kľudne mu dajme, čo chce. Áno, na tej Gerlachovskej alebo aká to je
ulica niečo investoval. Ja som to nevidel, je mi to jedno, ale nech sa nestane, že nám
bude jeho bývalá eseročka, ktorá už neexistuje, dlžná. Ak máme šancu a vieme urobiť
všetko pre to, aby nám niekto zaplatil svoje peniaze, ktoré dlhoval mestskej časti a
najlepšie v plnej výške, ale to už je na štatutároch, aby sa dohodli, ok, ale nech nám
predložia doklad, že všetko je vysporiadané. A nehovorme, že predajme, posuňme,
potom bude, ako bude. Chceme doklad. Ak bude doklad, poďme ďalej.
p. Raši, primátor mesta: Ale vy ste tú šancu skoro premrhali. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Nie je pravda, ako pán Gaj tvrdí, že by došlo k nezaplateniu. Pán
Sárka sa tuná v rámci tejto zmluvy medzi mestskou časťou a ním osobne pristúpil k
záväzku medzi dlžníkom a veriteľom, tzn., pristúpil na časť dlhu svojej pôvodnej
spoločnosti, ktorú odlifroval do Maďarska na nejakú osobu, od ktorej to nikdy mestská
časť nevymôže. A teraz má mesto Košice možnosť pomôcť mestskej časti, pretože pán
Sárka, očividne, chce túto budovu. A môže ju mať, ale nech najprv splatí všetky dlhy,
ktoré má voči mestskej časti jeho pôvodná firma, ktorej bol on majiteľom v čase, keď
vznikli tieto dlhy. Takže ja nevidím v tom žiaden problém a prosím vás o solidaritu s
Mestskou časťou Košice Sever. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Toto je naozaj úprimnosť z vašich úst. Pán poslanec Sitkár, nech sa
páči.
p. Sitkár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako mne sa páči, že dopredu obviňujú človeka,
či zaplatí, alebo nezaplatí. Niekto sa hrá na sudcu. A prišiel som na to, že ja som asi len
učeň vo vymáhaní, lebo títo dvaja páni vedia vymôcť veľmi rýchlo asi peniaze.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán starosta Gaj.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Zopakujem, firma Línia, kde bol pán Sárka
spoločníkom, potom bol už sám konateľom, firma Línia niekedy mala 4 spoločníkov, za
éry pani Takáčovej, potom už len 2, potom už len bol sám. Niekedy sídlil v materských
jasliach a z toho plynie tento dlh. Firma Línia, s.r.o., skončila. Firma Línia KE, s.r.o.,
vznikla 2013, pán Sárka sa ako fyzická osoba, to bola prvá vec, ktorú sme urobili
a k nám prišlo z mesta vyjadrenie, žiadosť o vyjadrenie o zámere kúpy budovy pánom
Sárkom, prvá vec, ak zaplatí staré dlhy, ktoré by ako Línia, s.r.o., vôbec nemusel
zaplatiť, lebo neexistuje. Urobili sme si podmienku, na ktorú pristúpil. Vyčíslená bola
istina a garantuje to ako fyzická osoba. Fyzická osoba, kde je exekúcia bez problémov
možná, ak by ju nezaplatil. A tento predaj je viazaný na jeho prísľub úveru do konca
roka.
p. Raši, primátor mesta: Ja si myslím, že stačí, Marián, úplne. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Kolegovia, prepáčte, nezdá sa vám podozrivé, keď takto niekoho
obhajujeme? My tvrdíme, že ak nám niekto, ak niekomu predáme majetok, tak on sa
nám zaručil, že zaplatí svoje dlhy. Už absurdnejšie, absurdnejšie sa to už nedá. Preboha.
Nech nám Línia KE zaplatí, nech máme doklad, mestská časť povie, áno, nemáme dlhy
a poďme sa baviť o téme kúpa a predaj, prenájom. Nie je to absurdné?
p. Raši, primátor mesta: Nie. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu. Nemôžeš reagovať,
nemôžeš na seba reagovať. Návrhová komisia, nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo výmere 223 m² ako dôvod hodný
osobitného zreteľa podnájomcovi spoločnosti Línia KE za kúpnu cenu 48.800 eur.
Prevod predmetnej nehnuteľnosti je dôvodom hodným osobitného zreteľa z titulu
podnájomcom vynaložených investičných nákladov vo výške 119.981 eur 80 centov.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 144 -

za: 23, proti: 3, zdržali sa: 13

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento materiál neprešiel.
--Bod č. 87
Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny
Forraiových
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p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 87 Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na Furči
od rodiny Forraiových. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch s výmerou 21 m², 190 m², 52 m², 14 m²,
134 m² od podielových spoluvlastníkov, podľa predloženého návrhu, do vlastníctva
mesta Košice.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 145 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 88
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu na Zámočníckej 4
v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 88. Je to majetkovoprávne vysporiadanie,
usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu na Zámočníckej ulici č. 4 v Košiciach.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, ak sa nikto nehlási a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 9 a ods. 8 písm. s) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, § 6 ods. 2 písm. b) a
§ 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod nehnuteľností podľa
predloženého návrhu nájomcom pánovi Bartošovi za cenu 398 eur, nájomníčke pani
Roškoványiovej za cenu 436 eur 60 centov ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 146 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 89
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia MZ
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 89. Informácie o mojej činnosti. Správu o činnosti
ste dostali na mail. Otváram k tomuto rozpravu. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, pán primátor, ako fakt nechcem viesť túto diskusiu teraz v týchto
skoro už takmer nočných hodinách. Nejak ťažko, ale sa musím vrátiť k minulému
zastupiteľstvu, kde som dal hlasovať o 3 bodoch a to si treba povedať, ako chlapi si
musíme povedať, že som hovoril o procedurálnom návrhu a nie o pozmeňujúcom
návrhu.
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p. Raši, primátor mesta: Máme správu o činnosti primátora, musíte sa, pán poslanec, držať
bodu. Nedovolím vám ísť od správy činnosti primátora.
p. Ihnát, poslanec MZ: No dobre. Neviem, kde sa mám opýtať potom, ako ani v rôznom,
nikde sa nemôžem opýtať, pán primátor.
p. Raši, primátor mesta: V interpeláciách. Máme správu o činnosti primátora. Ospravedlňujem
sa, je to jasne dané. Takže poprosím v interpeláciách alebo dopytoch. Interpelácie sú na
to, môžete ich smerovať na mňa. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Pán primátor, ja som nedostal informáciu o tom, že v rámci bodov
zverejnených aj na stránke mesta Košice je zverejnená vaša správa o činnosti a preto vás
poprosím, nakoľko som si ju nemohol preštudovať, aby ste ju teda prečítal na tomto
rokovaní. Ale nedostali sme informáciu do mailu, že tam je. Bohužiaľ.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram túto rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo berie na
vedomie po 1.) informáciu primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva, po 2.) informáciu o zmene Organizačného poriadku
magistrátu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 147 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento bod sme schválili.
--Bod č. 90
Interpelácie poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta: Dávam priestor na vaše interpelácie. Nech sa páči. Pán poslanec
Ihnát, nech sa páči .
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Prvá interpelácia: Je plánovaná
ďalšia asanácia obytných domov na Luníku IX? Ak áno, ktoré obytné domy a kedy?
Kedy sa začne realizovať projekt z ETP a akým spôsobom? Boli oslovení vlastníci
pozemkov na území Mašličkova a pri tzv. Malej stanici, aby sa predchádzalo nelegálnej,
nelegálnemu osídľovaniu? To je prvá interpelácia.
Druhá: Aké sú hospodárske výsledky všetkých obchodných spoločností, kde jediným
spoločníkom je mesto Košice za 3. štvrťrok roku 2016? Čiže za 3. štvrťrok. To stačí.
Tretia interpelácia: V akom stave je riešenie ihriska pri Základnej škole Slobody 1?
V zmysle odpovede na interpelácie zo dňa 8. 7. 2016, malo byť prijaté opatrenie na
odňatie zo správy majetku základnej školy.
Štvrtá interpelácia: Kedy dôjde k úprave a oprave verejných priestranstiev pred
obchodným centrom na úrovni Triedy SNP 88 od predajne Fresh až ku križovatke
Šafárikova trieda? A to najmä zakrytý rigól, ale aj chodníky? Kedy budú upravené na
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Moldavskej ceste osadené zelené plochy, so zabudovanými lavičkami?
Piata interpelácia: Ako je vysporiadané vlastníctvo pozemkov na parkoviskách
Európska trieda, Bukureštská ulica, Maďarska ulica, Havanská ulica? To je Sídlisko
Ťahanovce pre spoločnosť Nová Polhora Invest s.r.o. Myslené sú podmienky
vyhradzovania parkovacích miest spoločnosťou Nová Polhora Invest s.r.o. na
parkoviskách vo vlastníctve mesta, ležiacich na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti
Nová Polhora Invest s.r.o. Čiže, ako tie parkoviská sú vlastne mestské. A to ma zaujíma.
Ďalej, ďalšia interpelácia, šiesta. Nakoľko niektorí z obyvateľov časti Majetkár pri
prevádzači z Prešova do Košíc, prispievajú k enormnému znečisťovaniu najmä
Ťahanovského lesa, žiadam, aby mesto oslovilo vlastníkov dotknutých nehnuteľností,
aby títo zrealizovali opatrenia na zamedzenie týchto negatívnych javov a urobili
opatrenia na odstránenie tohto stavu.
Ďalšia interpelácia, to je siedma v poradí. Žiadam, aby bolo zabezpečené osvetlenie
úseku chodníka smerujúceho od autobusovej stanice k mostu, t. j. Jakabov palác a to v
časti pri tzv. bunkri z dôvodu pripomienok zo strany občanov, obávajúcich sa o svoj
život a zdravie vo večerných a nočných hodinách.
Ôsma interpelácia. Interpelujem pána primátora, aby poslanci boli pravidelne mesačne
elektronicky informovaní o uznaných investíciách spoločnosti EEI s.r.o. mestom Košice
a to i výšku, druh a dôvod vynaloženej investície a jej uznania mestom. Koľko je
doposiaľ vytvorených parkovacích miest, v porovnaní s plánom 1500 miest,
parkovacích?
Posledná interpelácia. Aké kroky doposiaľ mesto podniklo, aby došlo k oprave
prístupovej pozemnej komunikácie k prameňu Gajdovka na Aničke? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán Žarnay.
p. Žarnay, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám dve interpelácie, ale odovzdám ich v
písomnej podobe. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem za pochopenie pán poslanec. Ďakujem pekne. Pán poslanec
Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ďakujem za účasť kolegom, všetkým a interpelácie
ako už je zvykom, pošlem elektronicky. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Pani poslankyňa Blaškovičová.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem, ďakujem. Veľmi krátko. V januári, februári som
interpelovala opravu chodníka na Starej Baštovej. Odpoveď bola, že sa bude realizovať
v roku 2016. Nestalo sa. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ešte stíhame. Ďakujem pekne. Uzatváram bod Interpelácie.
--Bod č. 91
Dopyty poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta: A otváram bod Dopyty. Pán poslanec Betuš, po ňom pán poslanec
Ihnát.
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p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem. Môj dopyt smeruje na generálneho riaditeľa firmy Kosit a
to je vo veci častého zanedbávania riešenia kontajnerovísk v mestskej časti, hlavne
vývoz a upratovanie. Druhá vec na pána generálneho riaditeľa je totálne zanedbávanie
posypov ciest a chodníkov v terénnej podobe našej mestské časti, teda celá zimná
údržba všetko zlé. Dneska ráno nám tam spadli dve ženy a máme veľké problémy s tým,
aby sme vôbec dostali firmu Kosit do našej mestskej časti.
Ďalšie tri veci, ktoré chcem podotknúť, sú skôr také poďakovania, a to mestu Košice,
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, za rekonštrukciu vodovodov, ktoré boli
veľmi zanedbané. Ďalšia, poďakovanie mestu Košice za zvládnuté rozsiahle
rekonštrukcie Ázijskej triedy a časti Americkej triedy. A štvrté poďakovanie za podporu
pri výstavbe športovísk pre deti a mládež a výbežiská pre psov. Ďakujem. Všetko.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakuje pekne za slovo. Prvý dopyt na mestské lesy. V akom rozsahu
bol realizovaný výrub pri Jahodnej od Alpinky? Ktoré obchodné spoločnosti a
jednotlivci majú zmluvné vzťahy na výrub dreva, na odber dreva, ktoré bolo vyrúbané?
Aký bol presný účel výrubu? Koľko prostriedkov bolo získaných a na čo boli využité?
Druhý dopyt pre Bytový podnik mesta Košice. Z akého dôvodu doposiaľ nebolo
obsadené pracovné miesto technického riaditeľa? Kedy sa plánuje obsadiť, resp. zrušiť?
Tretí dopyt pre Bytový podnik mesta Košice. Koľko bytov je vo vlastníctve Bytového
podniku mesta Košice? Boli niektoré za rok 2015 a rok 2016 predané? Ak áno, za akú
sumu? A ako boli využité finančné prostriedky takto získané? Koľko bytov je
prenajatých a v akej sume nájmu? Presne konkretizovať žiadam, byty, a koľko je
neprenajatých a prečo? Z akého dôvodu nie je prenajatých?
Ďalej mám tu posledný dopyt. Kedy bude realizovaná kontrola, ktorú som požiadal, a to
efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na externé právne služby
v spoločnostiach, kde jediným spoločníkom je mesto Košice? Ďakujem. Všetko.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Začnem tak netradične, nie je to poďakovanie, ale
chcem vyjadriť, chcem povedať, že vážim si pána riaditeľa z Dopravného podniku
mesta Košice, že tu ostal asi ako jediný z riaditeľov a teda ja sa pýtam a môj dopyt je,
kde sú ostatní riaditelia „os a mo“? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec a starosta Gaj.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Chcem sa dopytovať na bod číslo 86, či tam bol
osobitný zreteľ alebo nie? Lebo ak nie, ten bol schválený.
p. Raši, primátor mesta: Áno. Pokiaľ by tam nebol osobitný zreteľ, je schválený. Ja som mal
napísané v materiáli osobitný. Ale pokiaľ by nebol, tak je rozhodujúce uznesenie a tým
pádom je to schválený. Dobre. Ale, je tam. Hej? A hlasovanie je jasné; takže pokiaľ by
nebol osobitný, je to uznesenie platné. Pokiaľ by bol, tak chýbali myslím, že 2 alebo 3
hlasy. Ďakujem pekne. Uzatváram bod dopyty.
---
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Bod č. 92
Rôzne
p. Raši, primátor mesta: Teraz otváram bod Rôzne. Dovoľte, aby som vás informoval, dostali
ste pozvánky od pani hlavnej architektky na akciu, ktorá síce bude až v marci, v máji
2017 nás, ale pokiaľ by ste mali záujem , je to konferencia Inovácie európskych miest,
územné plánovanie, strategické plánovanie, syntéza s umením a kultúrou, európske
programy a projekty pre rozvoj miest. Pokiaľ by ste teda mali záujem, aby ste sa
prihlásili kvôli kapacitným možnostiam. To sú tie obálky, ktorú ste dostali. Ďakujem
pekne. Pokračujme v bode Rôzne. Nech sa páči, pán starosta Grega. Bod Rôzne
môžeme využiť na informatívne oznamy o určitej akcii alebo udalosti spoločenského
významu. Čiže nech sa páči, pán starosta.
p. Grega, poslanec MZ: Tak, ja sa chcem opýtať, či by sa teda nedalo do budúcna, v rámci
tých vianočných trhov, to predlženie do tej 23. hodiny? Ďalej uprednostniť domácich
predajcov pred mimokošickými.
p. Raši, primátor mesta: Pán starosta...
p. Grega, poslanec MZ: Ja len tlmočím to, čo mi rozprávajú.
p. Raši, primátor mesta: Ja chápem. Pošli mi to písomne. Odpovieme ti. Nechcem porušovať
nový rokovací poriadok, ktorý hovorí o tom, čo v bode Rôzne môže byť. Budeme sa
tomu venovať, predĺženie času. Urobíme k tomu nejakú diskusiu, možno aj na
zastupiteľstve. Ale poprosím o informácie k akciám alebo udalostiam spoločenského
významu.
p. Grega, poslanec MZ: Takže spoločenský význam na záver. Chcel by som vám v mene
poslancov Starého Mesta i Staromešťanov, všetkým popriať pekné, bohaté a požehnané
Vianoce a, aby sme v budúcom roku jednali rýchlejšie a, aby to bolo bez osobných
útokov, bez emócií, pretože naozaj, aj keď mám iný názor, ten človek pre mňa nie je
nepriateľom. Tak ja si to tak poviem, ale podaktorí to inak berú.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ľubo, ty si judista, ty sa nikdy nemôžeš znížiť na
takú úroveň. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja ako spoločenskú
udalosť beriem napríklad spoluprácu firmy Košakt a pána Kovalčíka s Mestskými
lesmi. To sú záslužné akcie, ktoré robí na Bankove a v okolí Košíc. Takže veľká vďaka
tomuto človeku; a tak isto aj Mestským lesom, samozrejme. Takže vďaka.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda, informácia o akcii alebo o udalosti
spoločenskej.
p. Giobóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len, keďže tu vznikla táto
diskusia, pán starosta Gaj, bolo to osobitným zreteľom schvaľované. Takže...
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Poprosím, pána starostu Gaja, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne, vážení kolegovia, chcel by som vás pozvať 22.
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decembra na Hlavnú, kde agentúra GEA a mestská časť Sever robí stromček, program,
punč a príjemnú zábavu. Ďakujem pekne. Na všetkých sa teším, to znamená aj na
mojich dvoch chlapcov, ktorí dúfam, že budú čapovať punč.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Presne o tom je bod Rôzne. Pán poslanec Gibóda,
nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja by som sa chcel zareagovať na dnešnú spoločenskú udalosť, ktorú
sme tu mali a všetci kolegovia sa na nás hnevajú, že sme tu o dve hodiny dlhšie, ale
prepáčte, keby sme tu boli aj do siedmej...
p. Raši, primátor mesta: Vypnite pána poslanca Gibódu. Ďakujem. Uzatváram bod Rôzne.
---
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Záver zasadnutia
Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program rokovania mestského
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť a trpezlivosť na rokovaní
mestského zastupiteľstva. S blížiacimi sa sviatkami pokoja a radosti, zaželal všetkým
prítomným, aby im počas sviatkov nechýbal pokoj, radosť, vnútorná vyrovnanosť a pohoda.
Ukončil XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Ing. Pavol Lazúr
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 12.01.2017
Zapísal: A. S. Partner a Blanka Lukáčová, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Renáta Šramková ............................................................... Podpísala dňa: 30.01.2017
JUDr. Cyril Betuš ....................................................................... Podpísal dňa: 01.02.2017
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pozemku
v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice
150 Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli
ZŠ Polianska 1, Košice
151 Prenájom nebytových priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu “SPLASH
INTERNATIONAL“, Moyzesova 1025/48, Košice
152 Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy ZŠ
Bernolákova 16, Košice
152 Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
153 Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - park Drevný
trh, kované oplotenie parku Drevný trh a rekonštrukcia fontány – Drevný trh, k. ú.
Stredné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
153 Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy
MČ Košice – Barca
154 Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy
Zoologickej záhrade Košice
154 Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – miestnych komunikácií a spevnených
plôch s prislúchajúcimi pozemkami zrealizovaných v rámci stavby „Panoráma – obytný
súbor“ v k. ú. Nižná Úvrať do správy MČ Košice – Vyšné Opátske
155 Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podielovými spoluvlastníkmi
Ing. Máriou Juhászovou a Františkom Bakšim bez finančného vyrovnania z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
156 Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z XII. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa
12.09.2016 - Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na
ulici Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná v
Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1,- € bez DPH/ročne z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
157 Dlhodobý prenájom nefunkčnej plynovej kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4 a 6051/6
v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
159 Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných
kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1,- €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
159 Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ
Košice - Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
160 Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice - Nad
jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
160 Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú
20 rokov
161 Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici
v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
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162 Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
162 Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a zverenie do správy
príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
163 Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy MČ Košice –
Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
163 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013
164 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013
164 Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na
Sokolovskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta
Košice
165 Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach, vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
165 Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach, vo vlastníctve MČ
Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
166 Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach, vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
166 Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. od
MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
166 Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach, vo vlastníctve MČ
Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
167 Odplatný prevod stavebných objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul.
v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
167 Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o.
a Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice
169 Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od
spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
170 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
171 Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom
171 Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice
a spoločnosťou SZILCAR Slovakia a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
172 Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania
172 Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Štefana Slosiara z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
173 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vlastimila Kotradyho z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
173 Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
173 Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Klaudiu Hovanovú a Marcela Hovana
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
174 Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Valériu Vancákovú z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
174 Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. Petra Kovaľa a Ing. Katarínu Kovaľovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
175 Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Dezidera Oreniča a manž. JUDr. Beátu
Oreničovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
175 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Katarínu Lenďákovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
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176 Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou
zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
177 Prevod nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou
MA.GI.CA., s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez
finančného vyrovnania
177 Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. Daniela Bakalára a Ivetu Bakalárovú
177 Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Petra Šebeščáka a Bc. Martinu
Džupinka
178 Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o.
178 Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ivana Šebestu
178 Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú,
s.r.o.
179 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Katarínu Kyseľovú
179 Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Zuzanu Vodrážkovú
180 Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Mariána Marhulíka
180 Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubicu Egryovú a MUDr. Bore Janeski
180 Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Moniku Kišovú, Ing. Erika Štofančíka a Helenu
Porubenskú
181 Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Michaelu Vajdovú, Mgr. Janu Žakarovskú
Ďuricovú, Ing. Miroslava Matíka, MUDr. Štefana Vécseya, Prof. Ing. Jána Blahovca
CSc. a Katarínu Blahovcovú
181 Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. Piotra Pedowského, Ing. Stanislava Gregu
CSc., Ing. Tomáša Hudáka, Ing. Daniela Fedoriaka, Jozefa Spielvogela a Gizelu
Čapkovú
182 Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Tibora Tótha, Ing. Katarínu Pavlíkovú, Mgr.
Jolán Milickú, Ing. Petra Šafaříka a MUDr. Janu Lofajovú
182 Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto
formou dobrovoľnej dražby
183 Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia
KE, s.r.o.
185 Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny
Forraiových
186 Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu na Zámočníckej 4
v Košiciach
186 Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia MZ
187 Interpelácie poslancov MZ
188 Dopyty poslancov MZ
190 Rôzne
192 Záver zasadnutia
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