Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 23. februára 2021
Prítomní: podľa prezenčných listín
--p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, podľa
prijatého uznesenia MZ číslo 581 zo dňa 10.02.2021 pokračujeme v XXII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam.
Prosím prezentujte sa, ak ste tak ešte neurobili. Konštatujem, že prezentovaných bolo 35
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda
uznášaniaschopní. V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
pána poslanca Karaffu.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, za členov návrhovej komisie na toto mestské
zastupiteľstvo boli zvolení pán poslanec Berberich a pán poslanec Karaffa a nakoľko
pán poslanec Karaffa nie je v tejto chvíli v miestnosti a bol ospravedlnený, tak vás
požiadam, aby sme dovolili ešte aspoň jedného člena návrhovej komisie. Prvým členom
je pán poslanec Berberich a teda vás poprosím o poslanecké návrhy, kto by mohol byť
partnerom v rámci návrhovej komisie pri pánovi poslancovi Berberichovi. Nech sa páči,
otváram rozpravu. V prípade, že tak nie je a pán poslanec si trúfa, uzatváram rozpravu a
teda konštatujem, že všetky návrhy, prosím, doručujte pánovi poslancovi Berberichovi,
ktorý je v druhej rade a zároveň aj všetky návrhy tu na predsednícky stôl.
Za overovateľov zápisnice pokračovania XXII. zasadnutia MZ boli určení poslanci: pán
poslanec Berberich a pani poslankyňa Slivenská.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v zasadnutí mestského zastupiteľstva
podľa schváleného programu prerokovaním prerušeného bodu číslo 14/2, ktorým bol
Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021 – 2023.
--Bod č. 14/2 (pôvodný bod č. 2)
Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021 – 2023
p. Polaček, primátor mesta: Na úvod mi dovoľte povedať, že mestská rada tento materiál
prerokovala na svojom 23. zasadnutí dňa 25. januára 2021 a odporučila ho mestskému
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Vážení kolegovia, kolegyne, nakoľko už na
ostatnej časti prerokovania tohto návrhu, dnes sa jedná už o tretie prerokovanie v rámci
tohto zastupiteľstva alebo tretí deň rokovania v rámci mestského rozpočtu, som uviedol
základný úvod samotného rozpočtu a nakoľko aj z dôvodu pandemických opatrení
nebudem tento úvod opakovať. Chcel by som ale povedať pár slov z titulu sa
nachádzame v ťažkej pandemickej situácii, ľudia strácajú dôveru v štát počas pandémie
a s nádejou sa opierajú o svojich zástupcov v samosprávach. Je to výsledkom práce,
ktorú už takmer rok počas pandémie spoločne odvádzame. Aj preto dôvera ľudí v
samosprávy nikdy nebola väčšia ako je teraz. Vážme si to a nepokazme si to. Chcel by
som, aby sme na to mysleli, keď budeme dnes rokovať a chcem, aby sme ukázali, že
máme dobrý úmysel, že si z nás nikto nechce prihrievať politickej polievočky a
získavať politické body. Napriek tomu, že oprávnene môžeme takéto snahy tu v
zastupiteľstve niektorí cítiť. Ale verím, že máme všetci dobrý úmysel a naozaj budeme
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veľmi konštruktívne a rýchlo rokovať. Ja osobne som sa stretol niekoľkokrát
s každým, takmer s každým jedným z vás, každý jeden z vás dostával mnoho, viac ako
desať pozvánok na stretnutia, kto chcel, ich využil. Boli takí, ktorí to nevyužili.
Posledný týždeň som vás všetkých požiadal, aby ste predložili svoje poslanecké návrhy.
Tie, ktoré boli predložené sme prirodzene s odbornými oddeleniami spracovali, snažili
sa ich odkomunikovať a nájsť vhodný kompromis na to, aby sme nemuseli dnes
získavať ďalší čas na konzultácie a odborné poradenstvo našich odborných útvarov.
Preto sme ako mesto Košice pripravili doplňujúci návrh na návrh uznesenia ku návrhu
mestského rozpočtu, kde sme zapracovali niektoré pripomienky, ktoré sme dokázali do
rozpočtu zahrnúť, ktoré boli logické, ktoré mali reálne skutočnosti na to alebo reálie,
aby sme opravili veci a dali do správnej a ažurity tak, ako by to malo byť. Preto včera
večer, keď sme urobili takú pomyselnú uzávierku a spracovali všetky, všetky uznesenia,
ktoré ste nám poslali alebo návrhy na uznesenia, ktoré ste nám poslali, sme vám zaslali
sumár doplneného návrhu na uznesenia, ktorý sa v jednej časti venuje rozdeleniu
podielu dane z výnosu z poplatku za rozvoj, kde ide len o formálne opravy z dôvodu
doúčtovania položiek, ktoré v minulom roku dorazili na mesto Košice, v druhej časti si
myslíme po konzultácii s poslancami, že je potrebné, aby sme zvýšili dotácie na Klub
národnostných menšín, Občianske združenie Rováš, Múzeum Vojtecha Löfflera, či
Občianske združenie Castellum Cassovia. V tomto návrhu máte i príjmovú i výdavkovú
časť nastavenú tak, aby to bolo akceptovateľné a správne. Zároveň sa do návrhu tejto
zmeny dostali aj ďalšie malé, malé drobnosti, ktoré riešia doplnenie finančných
prostriedkov na inteligentné priechody pre chodcov, bežnú údržbu komunikácií v rámci
ciest a sociálne služby v rámci zariadení opatrovateľských služieb v mestských častí.
Verím, že sa dokážete s týmto návrhom stotožniť a prijmete ho a poprosím pána
námestníka, aby tento návrh ako poslanec, poslanecký návrh predložil vám na
rokovanie. Ďakujem pekne. K rozpočtu len jedna veta. Áno je toto rozpočet koronový,
je to rozpočet podľa môjho názoru ambiciózny a zároveň aj najtransparentnejší ako sme
dokázali histórii tohto mesta urobiť tým, že sme položky, ktoré v minulosti neboli v
rozpočte definované čitateľne s podstatným popisom, sme dali do úplne inej roviny.
Vždy je samozrejme priestor na to, aby sa doplnilo ešte viac vecí, aby bol ešte viac
transparentnejší, ale verím, že sme urobili obrovský kus roboty a verím, že dokážeme s
týmto rozpočtom pracovať. Ďakujem pekne, nech sa páči pán námestník, má slovo.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Predpokladám, že pán primátor chcel
otvoriť diskusiu k tomuto bodu.
p. Polaček, primátor mesta: Áno, áno, samozrejme.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, predkladám pred vás tento pozmeňovací
návrh k bodu rozpočtu Programový rozpočet mesta Košice na roky 2021 až 23, úpravy a
doplnenie návrhu na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
právnych predpisov schvaľuje po 1. po a) na strane číslo 2 v časti a) uznesenia v bode
číslo 2 sa v plnom rozsahu pôvodný text názov bodu nahrádza novým názvom a tabuľka
sa nahrádza novou tabuľkou nasledovne: zvýšenie pôvodného návrhu rozpočtu o
prerozdelení poplatku za rozvoj pre mestské časti. Rozdelenie podielu dane z príjmov
fyzických osôb, podielu dane za psa a prerozdelenie výnosu z poplatku za rozvoj v
súlade s § 41a Štatútu mesta Košice pre mestské časti nasledovne: viď. priložená
tabuľka. Text pod tabuľkou ostáva nezmenený. Po b) na štvrtej strane v časti b)
uznesenia splnomocňuje primátora mesta Košice, je vypustenie bodu číslo 6. Po 2. na
tretej strane v časti a) bod číslo 5 uznesenia Dotácie v zmysle VZN mesta Košice číslo
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190 úpravu výšky dotácii a doplnení pre nasledovné subjekty: Klub národnostných
menšín a pamätná izba Sándora Máraiho za účelom zabezpečenia prevádzky klubu,
aktivít všetkých národnostných menšín, ktoré pôsobia v meste Košice vo vo výške
5.000 Eur, Občianske združenie Rováš za účelom zabezpečenia prevádzky občianskeho
združenia a podporu činnosti v meste Košice vo výške 9.000 Eur, Múzeum Vojtecha
Löfflera za účelom podpory kultúrnej činnosti a zabezpečenie prevádzky organizácie vo
výške 32.000 Eur, Občianske združenie Castellum Cassovia za účelom podpory
verejnoprospešnej činnosti a prezentácie národnej kultúrnej pamiatky Košického hradu
a jeho prevádzky vo výške 17.000 Eur. Bežné výdavky, presun v rámci položiek
program 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 1 Systém podpory, aktivita 1 Podpora v
oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja dotácie VZN číslo 190, plus 37.000 Eur.
Program 10 Podporná činnosť, podprogram 1 Správa mestského úradu Magistrát mesta
Košice, aktivita 8 Služby, mínus 37.000 Eur. Po 3. Bežné a kapitálové výdavky, presun
v rámci položiek. Program 1 Sociálne mesto, podprogram 1 Sociálne služby, aktivita 4
ZOS mestské časti, bežné výdavky 50 tis. kapitálové výdavky 50 tis. teda dokopy plus
100.000 Eur. Program 5 Doprava, podprogram 1 Bežná údržba komunikácie, aktivita 1
Stavebná údržba komunikácií, bežné výdavky plus 100.000 Eur. Program 6
Bezpečnosť, Podprogram 3 Verejné osvetlenie, aktivita 5 Inteligentné priechody
prechodcov, kapitálové výdavky plus 50.000 Eur. Program 9 Interné služby,
podprogram 2 Hospodárenie s majetkom mesta, aktivita 9 Nákup pozemkov a budov za
účelom majetkoprávneho vysporiadania, kapitálové výdavky mínus 250.000 Eur tak,
aby tento návrh ako bol prečítaný bol v rovnováhe s rozpočtom. Predkladá pani
námestníčka Lucia Gurbáľová a námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. S procedurálnym návrhom pán poslanec
Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Dobrý deň všetkým. Ako som
zaregistroval rýchle ruky v tomto vstupe pána námestníka predpokladám, že viacerí
poslanci sú namotivovaní, ale stojím si za tým, čo som povedal ostatnýkrát, že
inteligentný alebo rozumný človek vie svoje vstupy zhrnúť do dvoch trojminútových,
tak ešte som ochotný dnes tolerovať tri trojminútové vstupy pri rozprave a keďže bude
pravdepodobne veľa pozmeňovákov, tak šesť faktických poznámok. Ale žeby bola
voľná diskusia časovo a počtom prihlásení, ja si myslím, že určite to nie je
konštruktívne a potrebné. Takže môj procedurálny návrh, tri vstupy a šesť faktických
poznámok.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o návrh pána poslanca. Tri mesiace
rozprávame o rozpočte, verím, že bolo všetko dôležité už povedané.
Hlasovanie č. 65 -

za 12, proti 8, zdržalo sa 14

p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať tak, ako rokovací poriadok hovorí, dva
vstupy trojminútové a faktická. Nech sa páči, pán poslanec Strojný má faktickú.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení
kolegovia, tento návrh námestníkov je síce fajn a budem zaňho hlasovať, ale mrzí ma,
nemôžem si odpustiť, že považujem to za veľký precedens a dúfam, že sa to viackrát
nebude opakovať, aby návrhy, ktoré boli poslané, boli vyselektované, vytriedené na tie,
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ktoré sa hodia a nehodia a máme tu dneska nejaký samozvaný pozmeňujúci návrh,
ktorého spracovateľa a predkladateľa sme do včera nepoznali. Takéto návrhy by bolo
fajn, ak by prišli v decembri, ale budem za to hlasovať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Lörinc k diskusii.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dovolím si ako predseda komisie športu a aktívneho
oddychu ešte stále vo funkcii predložiť dva pozmeňujúce návrhy týkajúce sa výlučne
položky šport. Tieto pozmeňujúce návrhy som vám avizoval 09.02. a písomne poslal
cez e-mail všetkým poslancom mestského zastupiteľstva 20.02. Sú to materiály, ktoré
sú rozpočtovo neutrálne, tzn. nemusíte mať obavy, že si vyžadujú ďalšie finančné
prostriedky. Jedná sa len o to, že presúvam pôvodne plánované finančné prostriedky na
iné aktivity. Ako viete, keď sme schvaľovali na začiatku volebného obdobia EYOF.
viacerí ste boli proti, ja som bol za, ale vtedy, keď ste boli proti bolo povedané, že
namiesto toho dáme 10 mil. Eur do vysokej športovej infraštruktúry. Vysokú športovú
infraštruktúru rozumej takú infraštruktúru, ktorá nám vie budúcnosti generovať
medzinárodné podujatia, ktorá vie obslúžiť športové kluby a ktorá vie obslúžiť budúcich
profesionálnych športovcov. Situácia je vážna, nutne potrebujeme ihriská 40 na 20,
nutne potrebujeme v Košiciach ďalšie vodné plochy na trénovanie, nutne potrebujeme
podporovať aj alternatívne druhy športov, ktoré sa dostávajú do popredial nielen hokej a
futbal, aj keď to nemyslím zle voči týmto športom. Z návrhu rozpočtu som sklamaný,
lebo so mnou ako s predsedom komisie športu a aktívneho oddychu neboli preberané
tieto veci vopred na pracovnom stretnutí, rovnakú skúsenosť majú aj iní predsedovia
komisií, ale beriem to ako holý fakt. Mám však pocit z toho, čo som videl a čo som
videl v materiály Reštart športovej infraštruktúry v Košiciach, že sme absolútne
rezignovali na výstavbu vysokej športovej infraštruktúry pre športové kluby a budúcich
profesionálnych športovcov a namiesto toho sme sa dali na kolotočarinu. Ideme z tých
peňazí robiť atrakcie pre všetkých podobne, ako to robil Bolek Polívka vo filme
Dědičství. Ja odmietam, aby tých 10 mil. bolo použité na také veci, ktoré sú pre širokú
verejnosť. Chcem a dúfam, že na tom podporíte, aby tieto peniaze boli použité na veci,
ktoré prinesú pridanú hodnotu pre športovú infraštruktúru v Košiciach. Podotýkam, že
sa bavíme o investícii 660 tis. Eur to je klzisko v parku, ktoré nás bude spoločne toľko
stáť a bavíme sa o investícii malej hokejovej haly na Považskej ulici, ktorá nás dokopy
bude stáť 2,35 milióna Eur. Čiže spoločne sú to skoro 3 mil. Eur, ktoré chceme dať v
týchto ťažkých, ako bolo spomínané koronových časoch, v týchto ťažkých časoch, kedy
nemáme na cesty, kedy nemáme na riešenie osvetlenia, kedy máme na riešenie
parkovania a v podstate neriešime rozpočtom základné povinnosti samosprávy, ale
riešime takéto atrakcie, nazvem to. Čiže konkrétne návrhy, opakujem, nevyžadujú si
žiadne dodatočné prostriedky, akurát meníme účel, aby sa začalo konať v tých veciach,
v ktorých sa konať má. Pozmeňujúci návrh číslo 1: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje po a) presun kapitálových finančných prostriedkov v rámci návrhového
rozpočtu mesta Košice na rok 2021 nasledovne:... (pozn.: nekľud v rokovacej sále)
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, pán Djordjevič, je to v poriadku, návrh má poslanec
právo prečítať. Pardon, ospravedlňujem sa za vstup.
p. Lörinc, poslanec MZ: ...po 1. zníženie o 400.000 v programe číslo 2 Mesto kultúry
a športu, podprogram 8 Športové zariadenia, dobudovania a udržanie infraštruktúry pre
šport a oddych, po 4. multifunkčná športová plocha Mestský park. Po 2. zvýšenie
o 400.000 v programe číslo 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 8 Športové
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zariadenia, dobudovania a udržanie infraštruktúry pre šport a oddych, kapitálové
výdavky financované z bankového úveru, nový bod 4 a tým bude príprava
multifunkčných hál a rozvoj športovej infraštruktúry v nasledovnom členení. Po prvé,
projektová dokumentácia na športovú multifunkčnú halu s kapacitou 3 tis. divákov,
100.000 Eur. To je tá hala, o ktorej sa tu bavíme 2 roky, ktorú bolo pozerať vedenie
v Lotyšsku pred rokom. Druhý bod, projektová dokumentácia na športovú halu
s ihriskom 40 na 20 pri vybranej základnej škole, podobný projekt ako robí mesto
Košice na Želiarskej ulici. Po tretie, projektová dokumentácia na malú plaváreň,
plavecký bazén 40.000 Eur, aby sme pomohli plavcom obzvlášť v situácii, keď chceme
rekonštruovať plaváreň a hrozí, že budú bez bazéna nejaký čas. Po štvrté, projektová
dokumentácia na projekt a realizáciu skateparku pre potreby skateboardingu,
220.000 Eur s tým, že 20 tis. projektová dokumentácia, 200 tis. realizácia tohto roku.
Skateboarding a kolobežkovanie je čoraz populárnejšie, je to šport pre všetkých,
nevyžaduje si veľké finančné náklady a navyše tu máme v Košiciach športovca, ktorý sa
uchádzal o Tokio a nemá kde trénovať...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vás poprosím, teraz v tejto chvíli čítate návrh?
p. Lörinc, poslanec MZ: Čítam návrh...
p. Polaček, primátor mesta: ...tak viete, lebo keď komentujete, je to príspevok. Tak len treba si
v tom urobiť poriadok.
p. Lörinc, poslanec MZ: Prepáčte, nevyrušujte ma pán primátor, ďakujem. Po b) zmenu
textovej časti Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 v zmysle vyššie
uvedených finančných presunov a položiek, projektová dokumentácia, multifunkčná
hala, športová hala, plavecký bazén a skatepark. Čiže v podstate tie veci, ktoré boli
explicitne vymenované, aby sa odzrkadlili aj v písomnej časti rozpočtu. Druhý
pozmeňujúci návrh je: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po a) presun
kapitálových finančných prostriedkov v rámci návrhu rozpočtu mesta Košice na rok
2021 nasledovne: zníženie o 400.000 v programe číslo 2 Mesto kultúry a športu,
podprogram 9 Podpora športu a mládeže, bod 7 Rekonštrukcia a výstavba školskej
športovej infraštruktúry určených na výstavbu zimného štadiónu pri ZŠ Považská 12,
zvýšenie o 400.000 v programe číslo 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 8 Športové
zariadenie, dobudovania a udržanie infraštruktúry pre šport a oddych, bod 1 Košická
aréna o.z., po b) zmenu textovej časti Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021
v zmysle vyššie uvedených finančných presunov s tým, že tieto finančné prostriedky
budú použité výlučne na rekonštrukcie so zámerom zníženia energetickej náročnosti
budov v Steel Aréna, z pôvodne navrhovaných 440 tis. Eur určených pre tento účel
ostane v návrhu 40.000 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu
zimného štadióna pri ZŠ Považská, ostatné položky v textovej časti ostávajú
nezmenené. To znamená, na ten malý hokejový štadión na Považskej bolo vyčlenený
440 tis. Eur, 40 tis. nechávame na projektovú dokumentáciu, aby sa mohlo pokročiť,
aby sa mohla vyhotoviť, aby sa mohli získať povolenia, 400 tis. na realizáciu zatiaľ
berieme na arénu, počuli ste na minulom zastupiteľstve samotného pána primátora, tak
isto zástupcov klubu a Steel Arény, že Steel Aréna je na tom zle, je nutné vymeniť
energetické zariadenia, ktoré spôsobujú drahú prevádzku tejto arény a podotýkam, že
aréna je náš majetok a je to strategická a športová infraštruktúra. Obidve nápady, obidva
pardon, obidva nápady sú samé o sebe dobré, klzisko v parku je fajn, tak isto malá
športová hala je fajn, ale takéto veci ako klzisko v parku sa robia cez sponzorské dary,
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cez granty, teraz je napríklad otvorený fond na podporu športu, čiže ja nemám nič proti
týmto nápadom, ale nemyslím si ako poslanec mesta, ktorý má rozhodovať o tom, kde
pôjdu peniaze, že si to vieme teraz momentálne dovoliť a dať celkovo 3 mil. Eur na
tieto atrakcie. Čiže prosím, pristúpte k tomu rozumne ako poslanci. V zmysle zákona o
obecnom zriadení zastupiteľstvo rozhoduje o základných života a otázky obce a
rozpočet je najdôležitejšia vec, ktorú schvaľujeme. Ďakujem veľmi pekne za podporou.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, poprosím vás, aby ste návrhy dali
aj mne, pretože primátorovi ste tieto návrhy neodovzdali a ja sa s nimi rád nejakým
spôsobom stotožním, ak si ich pozriem oficiálne, pretože mám ich len prerozprávané,
tak vás poprosím, aby mal som ich aj ja. A keď som vás pozorne počúval, je mi to
strašne ľúto, keď poviem slová, ale mám pocit, že sa chceme rozhádať na projektových
dokumentáciách. A hlavne na projektových dokumentáciách na projekty, ktoré nemajú
finančné krytie v rámci ich realizácie a teda nie je jasné, kedy z nich Košičania niečo
reálne budú mať. Pán poslanec, na projektových dokumentáciách sa nedá športovať. Vy
idete zrušiť reálne športovisko, ktoré má síce ešte nie právoplatné, ale má stavebné
povolenie a ktoré má finančné krytie. To je reálne športovisko s celoročným využitím, s
profesionálnym basketbalom pre verejnosť a klziskom pre verejnosť v rámci zimných
mesiacov. Čiže toľko len k tomu, ja si to pozriem a budeme hľadať samozrejme
argumenty, ale poprosím kolegyne, aby mi dali tieto pozmeňujúce návrhy. S faktickými,
nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem. Na predkladateľa
pozmeňujúceho návrhu. Tak ako povedal predrečník, mohli by sme sa spýtať, kde ste
boli s týmto návrhom v decembri, ale tak ako poslanci predkladajú návrhy, tak myslím
si, že aj námestníci primátora majú právo predložiť svoj návrh a neviem prečo by mali
byť za dissovaní niektorým z mojich poslaneckých kolegov takým spôsobom, ako to
predviedli niektorí moji predrečníci. Na druhej strane, kolega, dať peniaze na
projektovú dokumentáciu pre halu, o ktorej ešte stále bohužiaľ a viem, že na tom pán
riaditeľ magistrátu na tom intenzívne pracuje, ku ktorej nemáme pozemok a vy chcete
už kresliť projektovú dokumentáciu, tak to je také trošku dosť schizofrenické, ale dobre,
vy viete asi lepšie ako sa robia projekty v tejto rozvojovej časti. A ja by som poprosil
kolegovia, aby sme si tu nevyčítali nejaké kolotočároviny, lebo keď to niekto povie,
že... (pozn.: zaznel zvukový signál) Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Takže len budem reagovať
na kolegu Lörinca, čo sa týka Steel Arény a tých desiatich miliónov, tak netreba
zabudnúť sa to robilo kvôli zrušenému letnému EYOF-u, čiže o zimných štadiónoch sa
absolútne nerozprávalo. Čiže jeho dotácia do 400 tis. do Steel Arény ju môžeme tiež
nazvať schizofrenickou, ale ok. Tá komisia, kde je on predseda za 2 roky nikdy sa ňou
nezaoberala, žiadnym návrhom haly 40x20, ani plaveckým bazénom navyše. Absolútne
žiaden zámer nebol schválený, čo sa týka toho. Ešte taká vec, na komisii neviem, či
naviedol zamestnankyňu, ale dal hlasovať per rollam cez e-mail iba o jeho protinávrhu,
kde by sa toto ihrisko malo vypustiť. Tento návrh neprešiel, ale o pôvodnom návrhu
rozpočtu hlasovať nedal, hej a ešte také na záver by som niečo, že chce škrtnúť ihrisko v
parku, ale môže kľudne škrtnúť na Starozagorskej aj to ihrisko, aj ten oval, keď tak rád
škrtá. Lebo to je na...
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja ako člen komisie športu tento návrh
podporím, je dobrý a možno osviežim pamäť, ja aj pán starosta Vrchota sme boli
predkladateľmi toho návrhu desiatich miliónov na športovú infraštruktúru za poslanecké
kluby a myslím, že toto je presne ten návrh, ktorým smerom by sme sa mali uberať. Nie
smerom atrakcií, ale naozaj poďme budovať kvalitnú infraštruktúru, ktorá pomôže
profesionálnym športovcom, ale aj deťom, ktoré sa chcú stať dobrými športovcami a
áno pomáhame aj Steel Aréne, myslím, že to bolo omieľané už asi tri mesiace, že jej
treba pomôcť a ja súhlasím, treba jej pomôcť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka má faktickú a poprosím
pani Kažimírovú, aby prišla tu ku mne mi odborne dať rady.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Takže ja by som sa chcel spýtať
predkladateľa tohto návrhu, či tento materiál bol prerokovaný napr. vo finančnej komisii
a na rokovaní mestskej rady. Predpokladám, že bude mi odpovedané kladne alebo
negatívne, podľa toho sa zariadim ďalej a taktiež dôležitá tiež téma alebo otázka je, na
základe akých kritérií boli určené tie sumy, ktoré sa teraz chcú rozdieliť medzi tie 4
projektové dokumentácie. Prečo práve 100 tis.? Prečo práve 40 tis. a pod.? Z čo sa
vychádzalo, keďže je to zrejme niečo, čo ešte má v budúcnosti vyrásť. Čiže, aký je
prepočet, z akých kritérií sa vychádzalo. Lebo mne to vychádza tak, že tých 400 tis. sa
takto mechanicky porozdeľovalo na tieto 4 budúce projektové dokumentácie, z ktorých
by mal vzniknúť nejaký pozitívny výsledok. Ja osobne nie som proti takejto forme
vrcholového športu, ale musíme vedieť aj tie detaily.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný má procedurálny.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako vidíte
už sa rozbieha diskusia, padajú otázky, budeme potrebovať viac času. Je nový deň,
prerokuvávame bod roka, dajme si, prosím vás, neobmedzenú diskusiu.
Neobmedzujeme sa vo vstupoch a poďme to prebrať poriadne tak ako treba. Čiže
procedurálny návrh, neobmedzená diskusia.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, tri mesiace sa stretávame k rozpočtu, tretíkrát
ideme rokovať o rozpočte v tomto roku. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 66 -

za 20, proti 5, zdržalo sa 9

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, čiže diskutujeme. Ani faktické, či ako to
bolo myslené? Áno. Pán poslanec Lipták má druhý procedurálny, návrh nech sa páči.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, máte procedurálny návrh alebo nie? Pán
poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Bolo tu viac otázok, ale pánovi námestníkovi
možno odpoviem. Myslím si, že všetci o tom vieme, ako fungujú... Prepáčte, tak
nebudem reagovať. Skúsim povedať poslancom, projektové dokumentácie sú základom
toho, aby sme niečo...
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p. Polaček, primátor mesta: A na koho tu reagujete?
p. Lörinc, poslanec MZ: Prepáčte, na primátora teraz
p. Polaček, primátor mesta: ...je to faktická, nie?
p. Lörinc, poslanec MZ: ...na primátora. Môžem si dať svoj čas opäť teda? Lebo ste ma obrali
o čas. Projektová dokumentácia je základom toho, aby sme niečo v budúcnosti mohli
robiť. Je to rovnaké, ako keď do mestských novín zverejníme päť projektových
dokumentácií, že niečo ideme realizovať pre Košičanov, tak treba niekde začať. Ja som
čakal dva roky na to, že prídete s pozemkom, ktoré, mimochodom boli pred rokom
vytypované tri pozemky vhodné ÚHA, ktoré riadi vedenie mesta a doteraz ste neprišli
ani s pozemkom. Čiže ja by som bol rád a preto dávam aj tento návrh, aby sme sa pohli
vo veciach, aby sme začali robiť. Čo sa týka ceny projektových dokumentácií
vychádzali z porady s architektami a s odbornými pracovníkmi na oddelení výstavby,
pán Hlinka, ja som tieto návrhy poslal všetkým poslancom dopredu. Okrem pána Hlinku
a mojich poslaneckých kolegov v klube, nikto nemal žiadne otázky. Čiže som rád,
príďte tu za mnou, zodpoviem vám všetky otázky.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták má asi procedurálny v tejto chvíli naozaj už.
p. Lipták, poslanec MZ: Ja som ani vtedy nemal, priznám sa, faktickú poznámku, ja som bol
prihlásený k diskusii, preto som sa divil, prečo ma hodilo ako faktickú poznámku a už
v diskusii nie som.
p. Polaček, primátor mesta: Dobre...
p. Lipták, poslanec MZ: Čiže neviem, kde sa stala chybička?
p. Polaček, primátor mesta: Ok, prosím technikov, aby to odstránili.
p. Lipták, poslanec MZ: Za Róbertom Schwarczom som bol prihlásený v diskusii a hodilo ma
to ako faktickú poznámku. Čiže len toľko som chcel.
p. Polaček, primátor mesta: Čiže pána Liptáka zrušte a sa treba pán poslanec prihlásiť ešte
raz. Bude to určite ok, ďakujem. Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení
kolegovia, chcem vás veľmi pekne poprosiť o pozornosť, lebo sa vás idem snažiť
presvedčiť o potrebe presunu približne jedného milióna Eur. Tak budem vám vďačný,
keď ma vypočujete. Začnem tým, že prečítam návrhy na uznesenie. Prvý návrh na
uznesenie, pozmeňovací návrh: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
príslušných právnych predpisov schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých položiek nasledovne: po a) zníženie položky program 4 Vzdelávanie,
podprogram D) Neštátne zariadenia, ekonomická klasifikácia: bežné výdavky o
85.000 Eur, po b) zvýšenie položky rok 2021, program 4 Vzdelávanie, podprogram a)
Rozpočtové organizácie, funkčná klasifikácia 09, aktivita 2 Základné školy, školské
kluby, školské jedálne pri základných školách, ekonomická klasifikácia: kapitálové
výdavky o 85.000 Eur, po c) zmenu v textovej časti Programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2021 v zmysle vyššie uvedených finančných presunov a položiek. A
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druhý pozmeňovací návrh, ktorý znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
príslušných právnych predpisov schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých položiek nasledovne: po a) zníženie položky rok 2021, program 10
Podporná činnosť, podprogram 1 Správa mestského úradu Magistrát mesta Košice,
funkčná klasifikácia 001.1.1, aktivita 1 Mzdy o 549.585 Eur, po b) zníženie položky rok
2021, program 10 Podporná činnosť, podprogram 1 Správa mestského úradu Magistrát
mesta Košice, funkčná klasifikácia 01.1.1, aktivita 2 Poistné a príspevky do poisťovní o
246.915 Eur, po c) zníženie položky rok 2021, program 10 Podporná činnosť,
podprogram Správa mestského úradu Magistrát mesta Košice, funkčná klasifikácia
01.1.1, aktivita 8 Služby, ekonomická klasifikácia: bežné výdavky o 70.000 Eur, po d)
zníženie položky rok 2021, program 10 Podporná činnosť, podprogram 1 Správa
mestského úradu Magistrát mesta Košice, funkčná klasifikácia 01.1.1, aktivita 9 OOV
náhrada PN, odchodné, rekreačné poukazy, ekonomická klasifikácia: bežné výdavky
o 50.000 Eur, po e) zvýšenie položky rok 2021, program 4 Vzdelávanie, podprogram A)
Rozpočtové organizácie, funkčná klasifikácia 09, aktivita 2 Základnej školy, školské
kluby, školské jedálne pri základných školách, ekonomická klasifikácia: kapitálové
výdavky o 916.773 Eur, po f) zmenu textovej časti Programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2021 v zmysle vyššie uvedených finančných presunov a položiek. Teraz
by som vám rád dal informácie, prečo je potrebné navýšiť objem kapitálových
výdavkov na školské rozpočtové organizácie a zároveň prečo som sa rozhodol navrhnúť
presunúť finančné prostriedky z uvedených položiek. V Košiciach máme v našej
zriaďovateľskej pôsobnosti školy a školské zariadenia, ktoré vykonávajú svoju činnosť
približne v stodvadsiatich budovách. Ide o materské školy, základnej školy, centrá
voľného času, základné umelecké školy, jazykovú školu. V našich materských a
základných školách trávi priemerne 6 hodín denne, 200 dní v roku, približne 20 tis. detí,
ktoré tieto školy navštevujú na základe povinnej školskej dochádzky, čo je na rozdiel o
takmer všetky ostatných oblasti rozpočtu je to aktivita, ktorá vyplýva zo zákona a je
našou povinnosťou ako zriaďovateľa vytvoriť pre tieto deti, ale aj pre približne 4 tis.
zamestnancov škôl, potrebné podmienky po zdravotnej, technickej a estetickej stránke.
Takto intenzívne ako činnosť v školách neprebieha žiadna iná aktivita v meste. Na to,
aby naše školy boli po technickej stránke na úrovni škôl ako sú napr. v Seni alebo
v Rozhanovciach alebo ďalších dedinkách, potrebujeme do každej školy zainvestovať
približne 1 až 2 miliónov Eur. Čiže pri stodvadsiatich budovách je to 180 mil. Eur. Ak
odpočítame školy, ktoré prešli cez regionálny operačný program okolo roku 2009, je to
ešte vždy sto budov, čiže približne 150 mil. Eur. To sa bavíme o výmene okien, oprave
striech, zateplenie, výmene elektrických rozvodov, ešte vždy neriešime kanalizácie,
kuchyne, podlahy, sociálne zariadenia a ďalšie vybavenie. Kým sme teda nenašli pre
školy 150 mil. na opravy budov, nemôžeme konštatovať, že do školy ide dostatok
peňazí. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že i keď v rozpočte máme na školy okolo 90
mil. Eur, takmer celý tento balík je transferom normatívnych finančných prostriedkov z
ministerstva školstva alebo podielových daní napočítaných na základe počtu detí v škole
a školských zariadeniach, z vlastného rozpočtu v tejto sume je minimum prostriedkov.
Momentálne máme v návrhu rozpočtu približne 3 mil. Eur na tzv. bežné výdavky, čiže v
priemere 25 tis. na jednu školskú budovu, 1,5 milióna na kapitálové výdavky pre
neštátne subjekty, čiže materské školy, kde sa budovalo a hlavne rieši najmä školské
dvory a niektoré havarijné stavy, aby spĺňali kritériá novej legislatívy. 2 mil. z
projektových peňazí, tu ide o projekty väčšinou schválené ešte v roku 2018 a ide najmä
o vybavenie odborných učební a navýšenie kapacít materských škôl a približne 1,5
milióna Eur je v návrhu na školskú infraštruktúru v rámci športového úveru. Áno, znie
to fajn, ale ešte vždy to nie je dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Zároveň na
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rozpočtové organizácie, čiže všetky základné školy a približne tretinu materských škôl
máme v rozpočte 120.000 Eur, z ktorých teda do sedemdesiatich budov, ktorých sa táto
položka týka, plánujeme smerovať prostriedky do dvoch budov a to do Základnej školy
Želiarska na zateplenie obvodových múrov a Základnej školy Postupimská na
rekonštrukciu strešného plášťa. Ďalších približne 70 budov sa z kapitálových výdavkov
na ne neujde takmer nič. Ja si síce uvedomujem, že finančné prostriedky na kapitálové
výdavky nasmerované do škôl nevidieť tak, ako je to pri športovej infraštruktúre, že
niečo nové vybudujeme, prípadne viditeľne zrekonštruujeme. Máme z toho pekné fotky,
striháme pásky, ale musíme riešiť aj tieto menej viditeľné opravy škôl. Oddelenie
školstva eviduje desiatky požiadaviek škôl na kapitálové výdavky, opravy
a rekonštrukcie. Zároveň má oddelenie školstva spracované desiatky projektových
dokumentácií, na základe ktorých môžeme hneď spustiť procesy a prostriedky na
kapitálové výdavky čerpať. Pre vašu informáciu, požiadal som oddelenie školstva, aby
na sumu, ktorá pozmeňovacími návrhmi navrhujem presunúť na kapitálové výdavky,
pripravili plán, keďže ide o približne rovnocenné požiadavky a požiadal som pripraviť
uvedený plán tak, aby bolo proporčné zastúpenie spolu v rámci jednotlivých mestských
častí, takže v pláne kapitálových výdavkov je v každej mestskej časti, v ktorej sa
nachádzajú naše školy, zaradená jedna – dve školy, pričom objem prostriedkov na jednu
mestskú časť je približne rovnaký bez ohľadu na počet škôl, čo verím, že tak isto zvýši
priechodnosť mojich návrhov. Pre vašu informáciu, ide o investície ako sú
rekonštrukcia elektrických rozvodov, navýšenie kapacít školskej jedálne, rekonštrukcia
odborných učební, rekonštrukcia školskej kuchyne, strešného plášťa a podobne.
Vychádzalo sa samozrejme z požiadaviek a potrieb škôl a naliehavosti daných opráv.
Vďaka uvedeným pozmeňovacím návrhom teda pomôžeme cca štrnásti školám a v nich
približne 6 500 žiakom. Áno, musím konštatovať aj to, že vďaka nastaveniu procesov
zo strany pána riaditeľa magistrátu a zamestnancov oddelenia školstva sa mnohé
procesy zefektívnili a ušetrilo sa množstvo finančných prostriedkov, ktoré ostávajú
v školstve a vieme z nich urobiť za tie isté peniaze viac prác. Ale ako som už viackrát
spomenul, nestačí to. Naposledy asi najdôležitejším argumentom je to, že keď sme po
mojej niekoľkomesačnej snahe, vďaka takmer všetkým vám kolegovia, schvaľovali 10
miliónový úver, z ktorého bolo deklarovaných minimálne 6 mil. na opravy škôl na
navýšenie týchto prostriedkov oproti dovtedajším rozpočtom, pričom mi bolo
prisľúbené, že by to mohlo byť až 8 mil. na opravy škôl, mal som ja asi aj väčšina z vás
pocit, že školstvo by sa mohlo stať reálnou prioritou mesta tak, ako to bolo často
verbálne deklarované. Som presvedčený o tom, že takmer všetci z vás schvaľovali
tento úver ako úver pre školy, ja teda určite. Žiaľ, aj ja som doplatil možno na moju
naivitu, keď sme schvaľovali uznesenie, ktorým sa tento úver uvoľnili a mohli sa
finančné prostriedky rozdeliť medzi školstvo, dopravu, sociálne veci bez viazania
konkrétnej sumy. Keď ma na to kolega Djordjevič pred hlasovaním upozornil, povedal
som, že zjavne ide iba o nejakú formálnu vec, že toto by predsa vedenie mesta
neurobilo, žeby tento záväzok nedodržali. Žiaľ, stalo sa a v rozpočte je rozpustený celý
úver a z neho iba 1,5 milióna na školy, aj to je do určitej miery prekrytie finančných
prostriedkov, ktoré na tento účel boli vyčlenené aj v minulosti. Veľmi ma to mrzí a
budem sa snažiť v tomto, aj v budúcich rokoch riešiť túto situáciu ako sa len bude dať.
Z uvedeného dôvodu sme aj v komisii pre vzdelávanie jednohlasne prijali uznesenie, že
komisia nesúhlasí s návrhom rozpočtu v kapitole Vzdelávanie a žiada o navýšenie
finančných prostriedkov na kapitálové výdavky pre rozpočtové organizácie o minimálne
1,5 milióna Eur. Za toto uznesenie hlasovali aj všetci poslanci, ktorí sú členovia
komisie, čiže pani Gurbáľová, pán Rovinský, pán Knap, pán Stanko, pán Šaňa, pán
Blanár, pán Seman a pán Horenský za čo im veľmi pekne ďakujem a verím, že rovnako
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budú hlasovať aj za moje pozmeňovacie návrhy, v ktorých navyšujem prostriedky na
daný účel o približne 1 mil. Eur a verím, že v priebehu roka ešte tých minimálne pol
milióna nájdeme. Nuž a prečo z uvedených položiek? Budem veľmi stručný, pokúsim
sa. Z miezd zamestnancov a prislúchajúci odvodov. Uvedomujem si, že je to citlivá
položka i napriek tomu, že si prácu zamestnancov magistrátu vážim, argumentov je
niekoľko. V prvom rade v rozpočte je už započítaný nárast počtu zamestnancov, ako aj
ich trináste a štrnáste platy v zmysle kolektívnej zmluvy, ktorá bola podpísaná niekedy
v polovici januára, čo považujem za maximálne nekorektné, keďže v tom čase ešte
rozpočet schválený nebol, neviem, či dokonca nešlo o porušenie finančnej disciplíny,
keďže v kolektívnej zmluve boli zakotvené finančné nároky bez finančného krytia.
Keby niečo také urobil ktorýkoľvek riaditeľ niektorej z našej organizácii, asi by už dlho
vo svojej funkcie nebol. Ja dnes viackrát použijem slovné spojenie jednotný prístup,
ktoré považujem za jeden zo základných princípov fungovania a snažím sa ho
presadzovať vo viacerých oblastiach. V tomto kontexte je to o tom, že som už pred
rokom žiadal pána riaditeľa magistrátu, že ak majú mať trináste a štrnáste platy
zamestnanci magistrátu, nech ich majú aj ostatní zamestnanci mesta. Teraz nehovorím
o školách, ktoré idú cez normatívne financovanie, bavíme sa o knižnici, zoo,
psychosociálnom centre a ďalších, kde podľa mojej informácie mali zamestnanci
minulý rok odmeny za celý rok na úrovni 60 - 80 % mzdy, čiže ani nie tie trináste platy.
Po mojom pozmeňovacom návrhu a pozmeňovacom návrhu kolegu Filipka ostane na
mzdy pre zamestnancov magistrátu minimálne na trináste platy, plus zachované osobné
a riadiace príplatky. Len pre informáciu, ja som žiadal presné čísla, žiaľ, za mesiac a pol
som ich nedostal, takže som to vypočítal podľa môjho odhadu, ale neverím, že veľmi
milým. V zmysle návrhu rozpočtu mal byť priemerný mesačný čistý príjem
zamestnanca magistrátu na úrovni približne 1.700 Eur, po pozmeňovacích návrhoch by
to bolo približne 1.580 Eur v čistom, čo si myslím, že nie je málo. No a veľmi rýchlo z
položky služby, v ktorej navrhuje 775 tis., čiže približne ročný rozpočet priemernej
veľkej školy, pričom v popise na 3 riadky sú maximálne všeobecné informácie, že ide
o všeobecné a špeciálne služby, stravovanie, inzerciu, propagáciu a ďalšie, som
presvedčený o tom, že vzhľadom k takémuto popisu uvedená suma v danej položke
chýbať nebude. Z položky OOV náhrada PN, odchodné v textovej časti uvedené napr.
výdavky na ostatné osobné výdaje, dohody myslím, že je tu dostatočná rezerva na
zníženie položky. Jednoducho 90 % prostriedkov som sa rozhodol ukrojiť zo správy
úradu, keďže predpokladám, že týmto programom sa kreovanie rozpočtu začína a
nastavia sa tam všetky potreby zamestnancov magistrátu a magistrátu ako takého a čo sa
zvýši, to rozdelíme inde. Myslím, že správne by to bolo malo fungovať naopak, že
najprv zabezpečíme základné funkcie mesta a z toho, čo ostane, môžeme zabezpečiť
určitý štandard, pripadne nadštandard v súvislosti s fungovaním magistrátu. A hlavne
pozeral som si volebný program pána primátora aj viacerých poslancov a takmer všetci
máte vo svojich programov rozvoj školstva, modernizáciu školských budov, no o
trinástych a štrnástych platov zamestnancov magistrátu ani o dohodách som tam
nenašiel nič Kolegyne, kolegovia, na záver mi dovoľte požiadať vás o podporu mojich
pozmeňovacích návrhov na navýšenie kapitálových výdavkov pre naše materské a
základné školy a školské zariadenia o približne 1 mil. Eur. I napriek tomu a možno to
bude zdôraznené a zopakované, že na školy v rozpočte je niekoľko miliónov eur verím,
že som vás presvedčil, že týchto peňazí nebude dosť, kým nedáme do poriadku všetky
naše budovy. Verím, že nikoho nenapadne argumentovať tým, že do školy ide dosť
peňazí a viac peňazí do škôl nie je potrebné. Ja si skutočne neviem predstaviť veľa
dôvodov, pre ktoré by niekto vzal za uvedené pozmeňovacie návrhy nehlasoval. Určite
máte deti, vnúčatá, ktoré naše školy navštevujú a určite chcete, aby navštevovali školy
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vhodné dvadsiateho prvého storočia. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu podporu a
vopred ďakujem za akékoľvek otázky.
p. Polaček, primátor mesta: Pani Lopušniaková tu zostane, lebo viete, nechcem ani hodnotiť,
ale opäť uznesenia, nikto ich nevidel, nevideli odborné referáty, oddelenia ani nie sú
schopné toľko peňazí minúť. To tiež nie je jednoduché, miňme 100 mil., keď raz to
nedokážu urobiť kolegovia. Len dovoľte, aby som vysvetlil. Čiže ja len sa pýtam, prečo,
prečo nemôžme vidieť tieto návrhy, aby sa k tomu mohli kolegovia pripraviť, vysvetliť,
odkomunikovať a 20 minút pán poslanec hovoríte a nikto nevidel tieto vaše návrhy a
teraz ja vás nechcem nijakým spôsobom kritizovať, ale povedzte mi, čo by ste robili v
mojej úlohe. Mám teraz prerušiť na pol hodinu, aby sme sa išli poradiť a sa s tým začali
zaoberať a vám povedali aj argumenty druhej strany? Prečo to nie je odkonzultované s
pani vedúcou školstva, prečo to nie je? Keď už so mnou to nechcete konzultovať, prečo
to nie odkonzultované s rozpočtármi, so školstvom, s odbornými útvarmi? Jednoducho
toto nie je útok na mňa, to je útok na odborné útvary tohto magistrátu, pretože
jednoducho prísť návrhom bez toho, aby sme hľadali, aspoň nám povedali, že či to je
reálne, lebo je veľmi cool povedať, dajme do školstva ešte stotisíc, chcem milióny,
dvojmilióny, koľkokoľvek, ale to treba vedieť aj sprocesovať. Prosím o návrhy, aby sa
dostali k nám na stôl, aby sme ich mohli vidieť. Samozrejme z technických príčin
o 15:00 bude prestávka technická, potom ako nám budú doručené všetky návrhy, podľa
počtu návrhov bude vyhlásená aj prestávka pracovná. Pokračujeme ďalej v rámci
faktických, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem
poďakovať za tento kompliment pánovi Schwarczovi, lebo naozaj ja častokrát vidím aj
medzi riadkami aj dopredu a vidím aj to, že dnes budeme zrejme rokovať do polnoci. A
ja verím, že už nikto vašich 15 minút dnes neprekoná. Chcel by som sa ešte vyjadriť
k tomu, ja súhlasím veľa vecami, ktoré ste spomenuli, ale hovoriť o tom, že koľko detí
chodí do školy je to isté, ako keby som ja teraz dal návrh dajme 5 mil. do MHD, lebo
tam chodí 70 až 80 tis. cestujúcich. To je len ako prirovnanie, hej a keď ste hovorili, ja
viem, že vy to školstvo myslíte úprimne, ale keď ste hovorili, že ako keby vám vadilo to
strihanie pások, ja sa chcem opýtať, komu to vadí? Tomu pánovi naľavo od vás, že sa
bude niečo budovať, hej, lebo to je už to, čo ja niekedy vidím medzi riadkami. Na vaše
všetky návrhy tu bola málo 1 miliarda vážení, máme len istý balík a toho sa držme.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, zaznela tu medzi
poslancami a nielen na tomto zastupiteľstve diskusia o tom a mnohí z niektorých mojich
poslaneckých kolegov, napr. pán poslanec, sa poukazujú na to, že napr. prečo mesto
nerobí na takejto stratégii, prečo mesto nerobí na takýchto projektoch a podobne. Mali
ste minulý týždeň diskusiu ku ÚHA. Ja viem, že pán poslanec Lesňák má možno na to
nejaký iný pohľad a padla aj tuná diskusia ku počtu zamestnancov na predchádzajúcom
zastupiteľstve na tomto útvare. No na jednej strane chcete zobrať z rozpočtu na chod
magistrátu, resp. na týchto odborných zamestnancov, na druhej strane im pridávate
úlohy za asi jeden mil. Eur. Ja som osobne bol pri otváraní, resp. vyhodnocovaní súťaže
pre odborné učebne na školách. Viem, aký problém tam vznikol a aký problém sa riešil
pri realizácii týchto učební. Vy si to neuvedomujete, že tieto veci musia byť aj
pripravené, ktoré sa dávajú do rozpočtu a nielen tak, že sa rozhodnem, že vám tam dám
milión a vyčerpajte si to. A keď to nevyčerpáme, potom sa na nás budete hnevať, že
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sme naschvál to nevyčerpali, lebo to nie je pripravené, tak naschvál sme vám to
nespravili!? Akože to... vždy budeme za zlých.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Vážený pán primátor,
vážený pán viceprimátor, pani viceprimátorka, vedenie mesta, vážení športovci, vážení
učitelia, chcem byť za pekného aj ja. Ja chcem byť za pekného a jednoducho ja takéto
návrhy by som veľmi rád podporil, ale pán primátor, ja vás veľmi pekne poprosím, aby
konečne vystúpil niekto z odborných útvarov. Veď mi to pripadá tak, že sme tu ako
dnes prišli vypočuť ako sa trhá vlastne a sa robí trhací kalendár z daného rozpočtu. Však
ten rozpočet musí niekto zostaviť. Kvalifikovaný odborný tím. A mne to pripadá tak, že
prídeme sem a vlastne päťstotisíc tu, stotisíc tam, chcem byť pekný tam a tu krásny tam.
To jednoducho takto nejde. Z odborných útvarov pani Kažimírová, buďte taká láskavá
alebo tiež vaše kolegyne, vystúpite a povedzte vlastne, čo ten trhací kalendár vlastne
urobí aj s týmto rozpočtom. Ja by som veľmi rád zahlasoval naozaj za podporu
Želiarskej, za podporu výstavby všetkého a tak ďalej, ale jednoducho v tejto situácii sa
pozerať na to, že jednoducho sa predbiehame v populizme, kto čo viac aký chce byť
krásny a pekný, no jednoducho to je neprípustné. To je neprípustné aj pre mňa. Buďte
takí láskaví a odborné útvary neseďte prosím vás, ale hláste sa a poslancom mesta
vysvetlite veci, aké dopady to všetko môže mať, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, pani Kažimírovú ste vyzvali, tak vám len dvoma
vetami odpovie.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK a vedúca ekonomického oddelenia: Dobrý deň
prajem vážené mestské zastupiteľstvo, tie návrhy boli prečítané všetky v takom rýchlom
časovom slede, že sme si nestihli ani všetky uvedomiť, že čo tam vlastne je, čiže na to,
aby som sa mohla nejako fundovane k tomu vyjadriť, tak by sme si ich potrebovali v
kľude pozrieť a naštudovať, čiže potrebujeme na to nejaký čas, čo je možné, čo nie je
možné.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Stále tie návrhy nemáme my tu hore. Pán
poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pustím asi kolegu, nech vám
odnesie návrh. Návrhy boli poslané mailom pokiaľ viem, ale o inom. Faktickou na
kolegu. Ja mu ďakujem za tento návrh a je mi veľmi ľúto, že niektorí kolegovia sa
znížia k tomu, aby práve pána Schwarcza obviňovali z populizmu pokiaľ ide o školstvo.
Pán Schwarcz už viac ako 2 roky bojuje za viac peňazí do školstva, no asi bohužiaľ
nebol vypočutý. A o tom je tento návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať, bola
otvorená výzva, myslím, že v roku 2019 na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov, pod ktoré spadali aj školy alebo škôlky. Koľko projektov v rámci tejto výzvy
mesto na svoje verejné budovy podalo. To by som chcela vedieť odpoveď, či sa zapojilo
do tejto výzvy a potom koľko nových zamestnancov magistrát prijal v roku 2020.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne kolegovia. Ja som reagoval na
pána Schwarcza. Bol to veľmi emotívny prejav, naozaj aj traja z klubov aj zatlieskali,
nádherné. Takýmto prejavom si ja viem kúpiť rodičov detí, v tomto prípade vy si ich
kúpite, vy ste ten dobrý, budete mať svoj budúcich voličov, lebo všetko natrepem do
školstva. Kolegovia prepáčte, čo kontrola na školách, to prúser, riaditelia, riaditeľky
prúser. Nie dnes, nie včera. Pred rokom, dvoma, troma, piatimi. A naďalej tam ideme
nalievať neskutočné financie a tie peniaze nie sú využívané efektívne. Preto hovorím, že
úplne jedno koľko do školstva dám, keby som celý rozpočet mesta tam dal, pokiaľ
naozaj ten riaditeľ, žiaľ nie veľakrát schopný manažér tam bude, tak to je úplne
zbytočné. Vy sa tu môžete hrať na pekného, dobrého, lebo vy máte stopäťdesiat
návrhov. Zase dnes som dostal mail od pána Strojného o 7:45, sa zobuďte kolegovia.
Takýto prístup aktivistický na poslednú chvíľu, sa spamätajte, o ničom takom hlasovať
nebudem. Prestaňte posielať maily v jeden deň, deň predtým alebo 5 minút predtým. Ste
tu poslancom nejaký tretí rok, ale nemám pocit, že ste poslancom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Skúsim sa vyjadriť k
otázkam. Prvá záležitosť, konzultácia s odborom školstva, s oddelením školstva
prebehla. Od nich mám návrh na investície na uvedenú sumu, prvá vec. Druhá vec,
kapacity, ktoré by mali chýbať na to, aby sa dali tieto financie čerpať, oddelenie
školstva navrhlo vo svojom návrhu rozpočtu skoro 800 tis., ktoré by asi vedeli
zabezpečiť vlastnými kapacitami, inak by ich tam nedali. To, že ich vedenie mesta
škrtlo, to je druhá vec. Čiže asi kapacity postačujú na to, aby sa o 200 tis. Eur viac
vyčerpalo ako bolo pôvodne v návrhu oddelenia školstva, ktorý neprešiel vedením
mesta. Ďalšia vec, znížením objemu na mzdy možno prídu zamestnanci o štrnáste platy,
prípadne možno, keď ich šikovne zmanažujete, tak sa preskupia osobné výdavky na
štrnásty plat alebo nejaké príplatky a bude to vybavené, nezníži sa ani počet
zamestnancov, nebudú ohrozené ani miesta plánovaných prijatých zamestnancov.
A ďalšia vec, strihanie pások, pán kolega Djordjevič, vnímal som to v tom kontexte,
opäť sa vrátim k jednotnému prístupu, ak sme potrebovali peniaze z jedného úveru na
dopravu a sociálne veci, prečo sme potom rovnako nepostupovali aj s druhým úverom.
Ja nechcem teraz ísť proti športovcom, ide mi o princíp, tzn. mesto sa rozhodlo zobrať
peniaze z úveru, kde bolo gro venované školstvu na iné veci, ale šport ostal celý. Je to
super, len hovorím o tom, že prečo sa to asi udialo, keď mi rozumiete. Ďalšia vec.
chcem byť pekný. Informoval som vedenie mesta o tejto mojej požiadavke, je v
uznesení komisie, telefonoval som s pánom riaditeľom magistrátu pred dvoma týždňami
a povedal som, že keď tie peniaze nájde vedenie mesta, ja sa ani neozvem, nech ich
nájdu, prídu, povedia tu sme našli, nech to dá pozmeňovák pán viceprimátor, pani
viceprimátorka tak, ako to urobili na začiatku diskusie, ja by som sa ani neozval. Možno
v diskusii by som to podporil. Nemám potrebu predkladať tieto návrhy a snažím sa veci
riešiť predtým. 14.01. som si od pána Ondríka vyžiadal čísla mzdových prostriedkov
rozdelené na tarifné platy, osobné príplatky, riadiace príplatky a pohyblivé zložky, do
dnešného na to nemám. Takže ja komunikujem dopredu, snažím sa dostať dáta a na
základe toho sa a nejakým spôsobom zariadiť a vôbec necítim potrebu vystupovať na
zastupiteľstvách. Kto ma pozná vie, že veci riešim vopred. A posledná záležitosť, pán
poslanec Karabin, máte pravdu, viem, že často narážate aj na mňa, chcem len povedať,
že čo sa týka kapitálových výdavkov, verejné obstarávania väčšinou je minimálny
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problém pri kontrolách s verejnými obstarávaniami, lebo ich robí stredisko služieb
školám. Takže verejné obstarávania, predpokladám, že aj na tieto kapitálové výdavky
by robilo stredisko služieb školám so svojimi profi zamestnancami, stavebnými dozormi
a podobne. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ako sa zbytočne kolegovia hneváte, schválili ste neobmedzenú
diskusiu, čiže neviem do toho zasiahnuť. Pani námestníčka, nech sa páči.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Schwarcz, ja
by som chcela povedať, že aj mne na školách záleží a školstvo je veľmi blízke a aj z
pozície vedenia robíme všetko pre zabezpečenie tých najlepších podmienok pre
výchovnovzdelávací proces a pre dobré podmienky pre vyučovanie na školách. Myslím
si, že robíme maximum. Ja za tento návrh nezahlasujem kvôli tomu, že absolútne nie je
totožný s uznesením, ktoré bolo prijaté na komisii vzdelávania, to po prvé. Po druhé,
keďže mám na starosti školstvo, pán poslanec so mnou ste nekonzultovali tento návrh a
považujem to za maximálne ľahkovážne a nezodpovedné presúvanie miliónov v
rozpočte len tak. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný má procedurálny?
p. Strojný, poslanec MZ: Možno by som chcel došpecifikovať, pán primátor, asi sme sa
nerozumeli. Myslel som, aby boli neobmedzené vstupy, nie aby bola neobmedzená
diskusia. Toto by som chcel kolegov poprosiť, aby sme uvedený čas dodržiavali.
Neviem, či mám došpecifikovať procedúru alebo vieme si to takto upraviť.
p. Polaček, primátor mesta: Nerozumiem, čo je vstup. Proste neobmedzený vstup je, vstúpim
a?
p. Strojný, poslanec MZ: Počet prihlásení.
p. Polaček, primátor mesta: Keď dovolíte, budeme pokračovať. Poprosil by som kolegyne, aj
pani Kažimírovú, aj pani Lopušniakovú ako vedúcu oddelenia školstva, pani
Kažimírovú, ako vedúcu rozpočtu, nemali sme čas, lebo ste nám naozaj tieto dokumenty
neukázali, čiže nejde teraz o sumy a o položky, ktoré sa presúvajú, ale o technikálie
a obvinenia, ktoré možno padli, kde by kolegyne rady vysvetlili, že nie sú veci tak, ako
pán poslanec tvrdíte a myslím, že majú priestor na to a je potrebné, aby aj obhájili svoje
konania, pretože my dnes dokážeme na školstve vygenerovať viac roboty, viac
vylepšení, viac opravy striech, viac opráv okien alebo výmenu okien, viac opráv
elektrorozvodov, viac didaktických pomôcok ako kedykoľvek predtým za menej peňazí.
Pretože efektívne obstarávame a ušetríme milióny nehovoriac o efektívnom fungovaní
samotných jedální, kde šetríme pomocou nákupov, ktoré sme nastavili, státisíce eur. Je
ťažko tým, že je korona to úplne uchopiť finančne, ale na spôsobe obstarávania ušetríme
státisíce peňazí. To znamená nemôžme sa dívať len na objem peňazí, ale aj hlavne na
objem práce a toto je výsledok celých tých procesov, ktoré sme tu nastavovali a sú
fungujúce. Poprosím pani Kažimírovú a potom aj pani Lopušniakovú.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK a vedúca ekonomického oddelenia: Vážené
mestské zastupiteľstvo, tak k školstvu ja si dovolím povedať len pár takých faktov, pár
čísel. Za posledné 3 roky od roku 2018 do roku 2021 vzrástli výdavky v programe 4
Školstvo o takmer 20 mil. Eur. Čiže už samotné to číslo 20 mil. je teda fakt, ja myslím,
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že v žiadnom jednom programe nenarástli tak výdavky, ako práve v tomto programe.
Samozrejme ten najväčší nárast predstavuje nárast miezd, pretože ako viete všetci, že
rástli výdavky vo verejnej správe na mzdy hlavne u tých pedagogických a
nepedagogických zamestnancov, čiže najväčšie číslo je toto a čo sa týka výdavkov na
opravy a údržbu majetku a investovanie do školského majetku, tak za roky 2018, 2019,
2020 sme do opráv školského majetku investovali v priemere viac ako 3 mil. Eur ročne
a čo sa týka investícií, tak sme investovali viac ako 2 mil. Eur ročne. V roku 2020 to
bolo 2,5 milióna a na rok 2021 máme v investíciách 3,5 milióna Eur. Čiže je to nárast
oproti predchádzajúcemu roku, aj keď ten podiel zdrojov na tých výdavkoch nie je len
úver, ale sú aj zdroje z Európskej únie. Čiže je tam viaczdrojové financovanie. A ešte
ako dovetok k tomu, že keď sme zostavovali rozpočet, tak požiadavky všetkých
oddelení, útvarov, keď sme dávali dokopy, už som to asi hovorila, nám z toho vyšiel
schodok vyše 60 mil. Eur. Čiže nebolo možné uspokojiť a vyhovieť všetkým
požiadavkám, ktoré jednotlivé oddelenia, útvary, mestské podniky majú a u každého
jedného sme oproti ich požiadavkám museli ísť dole, pretože inak by sme ten rozpočet
vyrovnaný nikdy nezostavili.
p. Polaček, primátor mesta: Pani kolegyňa nech sa páči, školstvo.
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Dobrý deň prajem vážené dámy, vážení páni
vážený, pán primátor, dovoľte tak osobne trošku taká veľmi schizofrenické poloha, v
ktorej sa teraz nachádzam, pretože na jednej strane som vedúca oddelenia školstva
zastupujem takmer 100 škôl, školských zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,
pre ktoré už z mojej pozície vyplýva, aby som im sa snažila pomôcť čo najviac a
samozrejme aj za nich bojovala. Na druhej strane treba však povedať, že školstvo a
školy sú súčasťou mesta. My nie sme samostatná položka nejaká niekde trčiaca, my sme
súčasť mesta, my takisto využívame chodníky, cesty, inú infraštruktúru. Všetko to, čo
toto mesto pre obyvateľov poskytuje. To len tak na margo na ten začiatok. Áno, s
pánom predsedom komisie vzdelávania sa stretávame, bohužiaľ teraz je taká doba, že
možno menej ako by sa patrilo a akoby bolo dobré, tak isto sa pán poslanec
samozrejme, že zaujíma a to ako sa na školách hospodári, ako sa školy opravujú, koľko
finančných prostriedkov na tieto opravy alebo investície mesto dáva samozrejme, za
čo mu ďakujeme a je to všetko v poriadku. Ja viem, že pán poslanec nám chce pomôcť
svojim spôsobom a chce získať finančné prostriedky pre školstvo. Ja by som povedala
taký trošku komplexnejší pohľad. Všetky finančné prostriedky, ktoré teraz hovoril, že
proste získa pre školstvo, ak som to dobre rozumela, chce, aby boli vložené do položky
na kapitály pre základné školy, ak som tomu dobre rozumela. Áno, tam je škrt oproti
minulému roku, ale na druhej strane treba zase povedať, tak ako povedala aj pani
vedúca finančného oddelenia pani Kažimírová, celkový balík finančných prostriedkov
na opravy sa neznížil. My v podstate v tomto roku, si dovolím vám len povedať, že na
opravu a údržbu z bežných výdavkov, čo sú aj okná, čo sú aj strechy, na tieto všetky
opravy a ďalších samozrejme nespočetne veľa opráv, mesto vynaloží, ak to schválite,
vyše 3 mil. Eur. Ďalšie finančné prostriedky sa snažíme získať aj z fondov. Pani
poslankyňa Iľaščíková sa pýtala, či sa uchádzame o fondy. Áno, neviem ako to bolo v
roku 2019, neviem vám povedať, lebo som nebola v tejto pozícii, čiže som sa o tieto
veci až tak nezaujímala, mala som na starosti iné veci, ale v roku 2020 na konci tohto
roku, bola výzva. To nie sú ako eurofondy, ale sú to finančné prostriedky na zlepšenie
infraštruktúry verejných budov, už si ani nepamätám, aké položky tu sú, ale tu sme sa
prihlásili. Čiže z tejto položky by sme vedeli opraviť, ak teda budeme úspešní.
Opláštenie respektíve fasádu na tej spomínanej Základnej škole Želiarska, telocvičňa na
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Postupimskej, my samozrejme budeme sa snažiť získať finančné zdroje aj z iných
položiek resp. od štátu alebo z dotácií, čo robíme bežne a robíme to stále. Čiže my
budeme hospodáriť tak a myslím si aj v spolupráci so školami, aby sme nezanedbali
naše školy a aby sme pokračovali v opravách a v tých investíciách.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pán riaditeľ chcel k tejto časti školstvo pár
slov, nech sa páči.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovo. Dá sa povedať, že predo mnou teraz boli povedané
podstatné skutočnosti. Je nutné si povedať, že tak ako pán poslanec spomenul, že na
školstve sme naozaj spravili výrazné zmeny, čo sa týka vlastne obnovy majetku, ktoré
mesto má. Zásadne sme zmenili stratégiu, tzn. naším cieľom nie je proporcionálne
rozhodiť peniaze na všetky školy, ktoré máme v správe do všetkých mestských častí, ale
jednoznačne naším zámerom je riešiť jednotlivé objekty komplexne. Nemá význam
rekonštruovať učebňu, vymeniť okná, keď vám zateká strecha a máte zatečené steny.
Proste to sa nedá, áno, to je nehospodárne nakladanie. V minulosti sa to robilo tak, že sa
vlastne na okná dali každej škole nejaká suma a potom to vyzeralo tak, že si školy
kupovali po 10 okien. No to nemôže takto fungovať. Áno, sú tu naplánované opravy, na
opravu výmenu okien je 1,4 milióna. V tomto roku sme si určili priority a to je, že
vlastne v rámci základných škôl budeme robiť opravy rekonštrukcie a čo sa týka vlastne
materských škôl, tam sme sa zamerali práve na takúto skutočnosť, že zvyšujeme
kapacity materských škôl, pripravujeme sa na požiadavky, ktoré tu budú a preto je tu
projekt napr. Galaktickej, je tu projekt Oštepovej, kde sme si povedali, že sa
zameriame a bude to združený projekt, áno, tzn. využijeme finančné prostriedky, ktoré
dostaneme ako dotáciu na zvyšovanie kapacít a zároveň mesto dá vlastné finančné
prostriedky tak, aby sme celú školu, celý objekt zrekonštruovali, aby to nebol zlepenec,
kde máte jeden pavilón opravený a ďalšie dva sa vám pomaličky rozpadajú. Zároveň
chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sú na školstve respektíve v
stredisku školských služieb, pretože za posledné mesiace, resp. už môžeme povedať
roky, spravili neskutočný pokrok v tom, ako chceme riešiť obnovou majetku, ktorý
máme. Áno, bolo tu spomenuté, že pri kontrolách na jednotlivých školách boli zistené
nedostatky, preto vlastne naším cieľom je centralizovať alebo riešiť ekonomické služby
práve cez stredisko školských služieb tzn., že postupne okrem obstarávania riešime aj
ekonomické služby pre jednotlivé školy. Výsledkom toho je, že sme vlastne toto
stredisko posilňovali personálne, ale ak si dneska povieme áno, že takýmto
rozhodnutím, čo by som bo veľmi rád, že navýšime prostriedky pre školstvo takýmto
zásadným spôsobom, ale dostávame sa vlastne do protikladu, lebo na druhú stranu
chceme zobrať prostriedky zo mzdových nákladov. Niekto to musí spraviť. Ak chceme
minúť viacej peňazí, znamená, že musíme tie stavby pripraviť. Potrebujeme ľudí, ktorí
potom budú tieto investície pripravovať, budú pripravovať projektové dokumentácie,
budú stavby odovzdávať, budú robiť stavebný dozor na týchto objektoch, budú ich
preberať a tak zároveň, tak ako bolo povedané, aj ich musíme vysúťažiť. Sami viete, že
proces obstarávania je najzásadnejší pri hospodárnom nakladaní s finančnými
prostriedkami. Bez týchto záležitostí a bez ďalšej podpory sa nepohneme. Čiže ak
chceme minúť viacej peňazí, potrebujeme na to aj adekvátnu prípravu. Veci, ktoré sme
nastavili si myslím, že na školstve sú nastavené s maximálnemu hospodárnemu
nakladaniu s finančnými prostriedkami. Ale bavme sa o primeraných požiadavkách,
ktoré očakávame od školstva. Ak tam vyčleníme peniaze, nemôžeme ísť cez to, že
zoberieme im peniaze zasa z prostriedkov, ktoré sú na osobné ohodnotenie
zamestnancov. Proste nebudeme to mať s kým robiť. Okrem toho, že sú tu požiadavky
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na školstvo, sú tuvaše požiadavky na ďalšie útvary, referáty, máme požiadavku, aby
sme elektronizovali tento magistrát, áno, máme požiadavku, aby fungoval útvar
hlavného architekta, chceme riešiť ďalšie a ďalšie funkcie, ktoré sú ekonomicky
náročné na personálne náklady. Ako to máme riešiť, keď nedostaneme finančné
prostriedky. V podstate si objednávate službu, za ktorú nechcete zaplatiť. Čiže potom sa
dostávame do názorového rozdielu, aké sú vaše očakávania a koľko ste ochotní za to
zaplatiť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Teraz nič v zlom. Dajte aj o tom
hlasovať, ja vás veľmi pekne poprosím, aby ste nedávali slovo zamestnancom, ktorých
poslanci nevyzvali k názoru a nepýtali si otázky. Je to úplne zbytočné a oberáte nás tu
o čas. Nikto sa tu pána riaditeľa nič nepýtal. Ja som tu chodil na zastupiteľstve a som za
4 roky predchádzajúceho riaditeľa nič nepočul. Takže buďte taký dobrý, boli vyzvané
zamestnankyne, oni niečo povedali, ale vy tu robíte z toho kabaret.
p. Polaček, primátor mesta: Odborné útvary by tu potom ale nemuseli vôbec sedieť, pretože je
úplne prirodzené, že odpovedajú na otázky a snažia sa odborne podchytiť témy, ktoré je
nutné v danú chvíľu odborne podchytiť. Buď sa chceme rozprávať odborne, ale potom
môžeme to všetko zabaliť a nemá zmysel argumentovať. Ako ja priznávam, že vám
nedokážem zodpovedať úplne každý detail vašich otázok hlavne, ak nie som na veci
pripravení, pretože ste mi ich odmietli dať, aby sme sa na ich pripravili. Ja by som sa
pripravil pán poslanec, veľmi s pokorou by som vám ich odpovedal, argumentoval, ale
ja neviem, ak prídu argumenty bez nejakej prípravy, tak aby sme dokázali... Ľudia tu
sedia preto, aby dokázali reagovať na návrhy, ktoré predtým proste nevideli. Treba to
zobrať ako fakt. Neviem, bol to návrh pán poslanec, aj keď podľa mňa, rokovací
poriadok vám to neumožňuje, asi nie, ďakujem. Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarzc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Nerobme nič a
nebudeme potrebovať ľudí na magistráte. Pani Kažimírová, vy ste povedali, že chýba
vám niekoľko miliónov a museli ste škrtať. Koľko ste škrtli z miezd? Nechali ste tam
trináste a štrnáste platy? Áno alebo nie? Čiže škrtli ste 800 tis., ktoré navrhovalo
oddelenie školstva na kapitálové výdavky a štrnáste platy tam. Teda prídem byť za
populistu a pekného páni kolegovia, rozhodujete sa, že či dáme milión Eur na opravy
škôl, kde sedia tisícky detí alebo necháme v rozpočte peniaze na štrnáste platy, ktoré
podľa mňa aj tak vyjdú a či necháme peniaze na dohody, propagáciu, inzerciu a
nešpecifikované trojriadkové popisy 750-tisícových položiek, rozhodujeme sa o tom.
Som to isté, že kapacitne to mesto zvládne zabezpečiť tieto investície. Je to jedenásť
alebo dvanásť investícii a pri všetkej úcte, neposlal som tie podklady skôr, lebo za 3
minúty, odkedy ste tie podklady dostali, ste dokázali vygenerovať dvesto argumentov,
prečo nepotrebujeme dať peniaze do škôl. Keby som vám to poslal včera, predvčerom,
pred týždňom, takt o dopadne ako so všetkými ostatnými návrhmi, ktoré vám prišli
skôr, kedy ste sa pripravili ešte precíznejšie na to, ako tieto návrhy neprejdú. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Žasnem pán poslanec, naozaj žasnem z tejto vašej argumentácie.
Ak nechcete dávať argumenty, sú aj uznesenia predom, potom tu naozaj nemá zmysel
dávať vám nejakú oponentúru, pretože tu ide o to vysvetliť, či tie položky sú alebo nie
sú správne. Jednoducho áno, už mám teraz na stole aj napríklad zákonný argument,
189

prečo nedokážeme do Steel Arény dať úverové prostriedky. Lebo nám to zákon
neumožňuje. Ale ja sa to musím, ja to musím vidieť. Jednoducho ak je účelom
dnešného zastupiteľstva deštrukcia mesta, tak sa k tomu pomaličky začíname chýliť.
Pán poslanec Djordjevič máte slovo.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásil na pani
Kažimírovú, ale jedným dychom môžem sa tu vyjadriť aj k tomu, že samozrejme, že tu
bolo dvesto argumentov pripravených, ale mohlo ísť e-mailami a mohli sme si to
prediskutovať a fakt dneska budeme do noci, ale odhliadnuc od toho verím tomu, že to,
čo ste povedal o tom štrnástom plate, nie je pri vašej, ani byť za pekného, snahe, ani pri
nejakej zlomyseľnosti, ale nevedomosti. Lebo kolektívna zmluva zamestnancom
Magistrátu mesta Košice hovorí o tom že ak je vyplatený aj trinásty plat, musí byť aj
štrnásty, čiže pán kolega, ak budeme krátiť to, tak tí ľudia ani nepôjdu na dovolenku. Ja
nechcem byť teraz osobný, kusnem si do jazyka pri tých dovolenkách naozaj, nie, nie
nemiešame, ale nebudú mať ani Vianoce. Čiže nekrátili by sme im platy, ale jediné
akoby tomu musel zriaďovateľa alebo šéf organizačnej štruktúry vyriešiť, je
prepúšťaním. Ale o tom, čo hovoríte, štrnásty nie. Lebo ak štrnásty, tak trinásty, overte
si to prosím.
p. Polaček, primátor mesta: Prosím buďme korektní k zamestnancom. Nesiahajme im na to
najcennejšie, čo majú. Ja som si kolektívnu zmluvu nevymyslel, ja som ju zdedil. Sú to
fakty, ktoré sme zdedili a jednoducho, ak sú veci už takto dané, vyrokované historicky,
prosím, nie je vhodné, aby sme pretriasali zamestnancov magistrátu. Ja sa dlhodobo
snažím o to, aby zamestnanec magistrátu nebol ten najposlednejší, ale má to byť
honorované zamestnanie s úctou, má to byť na úrovni učitelia, na úrovni učiteľa
minimálne, aby zamestnanec magistrátu - referent, ktorý riadi procesy tohto mesta,
ktorý sa stará o blaho ľudí, je minimálne na úrovni učiteľa, na úrovni lekára, lebo je to
tak isto vážené povolanie, ako ktorékoľvek iné. Prosím, vážme si týchto ľudí, nech
akokoľvek to vyzerá. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem sa slovo. Ja by som chcela
odpoveď na moju otázku, koľko zamestnancov bolo prijatých v roku 2020. Ja osobne
určite nechcem znevažovať prácu referenta a ani zamestnancov, ale vieme, že boli
vytvorené oddelenia, ktoré ste hlavne chcel vy, je to oddelenie kontrolingu, kde sme
väčšina poslancov namietali proti takémuto oddeleniu, nakoľko máme útvar hlavného
kontrolóra. Čiže ja by som chcela vedieť a chcela by som poznať odpoveď na moju
otázku, koľko bolo v roku 2020 prijatých zamestnancov a na aké oddelenie, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nedokážem vám na to odpovedať tejto chvíli, ale môžeme v
prestávke tieto dáta získať pani poslankyňa. Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, je
to možno tak, ako ste povedali, v zákone, ale dá sa to riešiť formou odmien takmer vo
výške tých platoch, ktoré sme povedali, prvá vec. Druhá vec, kolektívna zmluva bola
podpísaná skôr, ako bol schválený rozpočet, opakujem, nebolo krytie a považujem to za
maximálne nekorektné. To sa potom mohli podpisovať zmluvy na všetky investície, na
všetko, čo je v rozpočte s tým, že sa to možno schváli, uvidíme. Ďalšia vec, požiadal
som pána riaditeľa magistrátu, aby tie peniaze našiel magistrát. Ja osobne si tak isto
vážim prácu zamestnancov a siahol som na tieto peniaze len za to, že ja som nevedel v
ostatných položkách čo presne je. Mal som zobrať z dopravy, sociálnych vecí,
190

dopravného podniku, neviem. Siahol som na platy zamestnancov, pretože mi prišlo
nekorektné podpísať kolektívnu zmluvu skôr ako, ako bol schválený rozpočet
a opakujem, ak chceme prirovnávať prácu zamestnancov magistrátu k učiteľom, tak
potom si pozrite platy učiteľov. Ale chcem povedať to, že naozaj som, opäť sa vrátim k
tomu jednotnému prístupu, nech majú všetci zamestnanci mesta rovnaké podmienky. Aj
v správe mestskej zelene, aj v knižnici, aj v ZOO. Tu je výhoda tá, že rozpočet si
tvoríme takto a rozpočet navrhne finančné oddelenie, ale my sme to na to, aby sa dali
mantinely. Tak ako dávame mantinely K-13, všetkým ostatným formou rozpočtu. Je to
na nás. Ja vás veľmi pekne prosím, podporte tieto pozmeňovacie návrhy. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ vám vysvetlí, lebo zjavne tu
pletieme hrušky s jablkami, lebo ja neviem, nerozumiem, čo má kolektívna zmluva
mesta, januárová, pán riaditeľ, prosím, prípravou o kolektívnom sa síce nepodieľal, ale
vieš mi povedať tie rozdiely, tak prosím, skús, čo sa v januári rieľilo kolektívnou
zmluvou, lebo to nemá nič ani s trinástym, ani štrnástym platom.
p. Čop, riaditeľ MMK: Dovolím si z pozície riaditeľa komentovať veci, ktoré sa týkajú
magistrátu. Čo sa týka kolektívnej zmluvy, áno, bola podpísaná kolektívna zmluva. Ale
kolektívna zmluva sa netýkala už vyrokovaných veci, čo sa týka trinástych, štrnástych
platov, tieto sú 2 roky - 3 roky staré záležitosti, ktoré už boli. To, čo sme riešili v rámci
kolektívnej zmluvy a to, čo sa chcem poďakovať odborárom je práve tá záležitosť, že
sme vyprecizovávali veci ohľadne odchodného a výsluhového pre zamestnancov, ktorí
odchádzajú. Čiže tam je táto záležitosť a čo je podstatné a čo si vážim, áno, tak boli
upresnené veci, ktoré roky sa započítavajú do odpracovaných rokov a tá základná
myšlienka je, že do odpracovaných rokov sa započítava pre magistrát, áno, len to, čo sa
robilo priamo na magistráte. Nie na rôznych organizáciách, ktoré magistrátu
predchádzali. Takže toto si treba jasne zadefinovať, čiže toto sú skutočnosti, ktoré sa
menili v kolektívnej zmluve, čiže ak sa mám k tomuto vyjadriť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Kolektívna zmluva je
dohoda dvoch strán. Na podpísanie kolektívnej zmluvy a finančné nároky z nej
vyplývajúce, musí byť krytie. Ak by prišla o hociktorá škola, riaditeľ školy na
prejednávanie rozpočtu a oznámil by referentke, ktorá s ním prejednáva rozpočet, že
podpísal kolektívnu zmluvu s trinástimi, štrnástimi platmi, chcem sa opýtať pani
vedúcej, len gestom nech mi naznačí, akoby komunikovali s takýmto riaditeľom, ktorý
by oznámil, že potrebuje 500 tis. navyše alebo 200 tis., lebo už podpísal kolektívnu
zmluvu. Takže prosím vás, ešte jednu vec, ktorou som chcel začať. Máme krízu alebo
nemáme krízu. Minulý rok bola kolektívnej zmluve, boli tie štrnáste platy tuším
odstránené, lebo kríza, nakoniec boli vyplatené, ak dobre viem. Ak máme krízu,
niekoľkokrát to bolo povedané, že ideme s krízovým rozpočtom, tak majme krízový
rozpočet vo všetkom. Ak nemáme krízu, tak ho nemajme v ničom. Potom neriešme
pandémiu v rozpočte, neriešme ostatné veci. Buď máme krízu alebo nemáme krízu, buď
máme peniaze alebo nemáme peniaze. Buď máme peniaze na všetko alebo nemáme
peniaze na nič.
p. Polaček, primátor mesta: Tak pán poslanec zavádzate a veľmi hnusne útočíte na
zamestnancov magistrátu. Nie za mojej, môjho primátorovania, ale za iného, odborári
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magistrátu si dohodli v kolektívnej zmluve nejaké podmienky. Tie podmienky hovoria
o platoch, o tom, ako bude financovanie vyzerať, aj trinástou a štrnástou. Je to dohoda
dvoch strán. Ako dohoda dvoch strán minulý rok sa nám podarilo, za čo zamestnanci mi
neboli vďační, dohodnúť s odborármi, že sme znížili ich požiadavky na trinásty a
štrnásty plat, čo bolo aj dodržané, ale to bolo jednorázové, jednoročné opatrenie v rámci
akéhosi prechodného ustanovenia, kedy sme hľadali dodatočné zdroje na minulý rok. A
v tomto roku kolektívna zmluva riešila úplne iné články, pretože kolektívna zmluva je
platná a dodatkom len generuje tie ďalšie drobnosti, zmeny, opravy, výhody, nevýhody
je to, áno, dohoda dvoch strán. Ale ona je uzavretá tá kolektívna zmluva a vy môžete
len negociovať, teda vyjednávať o rôznych zmenách. Ona je platná. Ak by sme ju
neotvorili, bola by platná v plnom rozsahu. My sme ju otvorili a znížili sme tlak mesta
na túto kolektívnu zmluvu alebo tlak verejných financií na kolektívnu zmluvu. V
malých položkách, ale znižovali sme ho. Ona je platná. Teda prosím nepodsúvate
verejnosti vaše slová, lebo je to hnusný a škaredý populizmus, čo sa snažíte tu navodiť
atmosféru o tom, že jednoducho školstvo a porovnáte to ešte so mzdami zamestnancov
magistrátu. Ako nerobme to prosím, nerobte to. Pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Môžem, áno? Ja len fakt sa chcem opýtať pána riaditeľa, či mi
vie potom odpovedať na moju otázku, ktorú som sa pýtala ohľadne prijatia nových
zamestnancov a na aké oddelenia, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Bude to, len po prestávke, aby sme ten čas..., treba spracovať. Pán
námestník nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Musím reagovať na pána
primátora a skúsiť to možnože preložiť do zrozumiteľnej reči. Ak raz v zmluve je
dohodnuté v písm. a) a my sme v zmluve menili písm. b), tak nám nemôžete pán
poslanec vypočítať písmeno a), ktoré už bolo dohodnuté pred tým a nemenilo sa. A áno
samozrejme, že boli potom tie prostriedky narozpočtované podľa už dohodnutého
písmena a). Ale to teraz nám vyčítate ako chybu, že ako vedenie mesta chce rešpektovať
dohody, ktoré sú tu uzavreté so zamestnancami, ktorí pre toto mesto pracujú? Pán
poslanec nemôžte tieto dve veci spájať a tvrdiť, že my sme teraz s písm. b) schválili aj
písmeno a). my sme sa o písmene a) ani nebavili. Tak prosím rozlišujte tieto dve veci.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa nech sa páči.
p. Saxa, poslanec MZ: Dobrý deň prajem vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, rád
by som vám povedal svoj názor, svoj pohľad na predložený rozpočet. Začal by som
príjmovou časťou. Ak vynecháme v príjmovej časti príjem za prenesený výkon štátu
napr. školstvo zistíme, že okrem podielových daní je najpodstatnejšou časťou príjmu
pre mesto Košice daň z nehnuteľnosti. Vážený pán primátor, nepredložením rozboru
výberu dane z nehnuteľnosti, čiže nesplnením uznesenia číslo 438 zo dňa 30.06.2020, o
ktoré vás pán primátor požiadalo toto zastupiteľstvo, termín na predloženie bol
31.10.2020 ste nám sťažili rozhodnutie o rozpočte. Myslím tým spravodlivejšiemu
prerozdeleniu dane, bližšie k platcovi dane a možno aj korekciu z môjho pohľadu
neprimerane vysokej dane v niektorých položkách. Pozrel by som sa aj na výdavkovú
časť a tu by som rád popísal niektoré riziká. Začal by som dopravným podnikom. Chýba
mi v tam akákoľvek kompenzácia za výpadok tržieb. Rok 2020 výpadok tržieb pre
pandemické opatrenia a dvojmesačnú prepravu zdarma, ktorú sme tu na tomto
zastupiteľstve schválili, bola vyčíslená na 4,7 milióna Eur, čiže -33,56 % pokles. Tohto
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roku výpadok tržieb za január, lebo iný mesiac zatiaľ nevieme, oproti minulému roku je
60,72 %. Je tak isto predpoklad navýšenia mzdových nákladov vzhľadom na zvýšenie
minimálnej mzdy a prebiehajúcemu kolektívnemu vyjednávaniu. Tento rozpočet sa
schvaľuje aj výhľadovo na roky 22 - 23 a nevidím v ňom prípravu na nákup nových
autobusov, keďže je to viac ako nutné. Dopravnému podniku už teraz chýba finančná
hotovosť a je nútený čerpať kontokorent na prekrytie časového nesúladu. Rád by som to
teda opýtal predsedu predstavenstva dopravného podniku a zároveň pána riaditeľa
magistrátu v jednej osobe, v akej výške je čerpaný ten kontokorent, jeho presnejšie účel
a čo ďalej s dopravným podnikom. Riešenie, že potom neskôr apríl, máj, toho sa bojím,
že už bude neskoro, čiže rád by som keby to táto odpoveď prišla čím skôr. Ďalšie riziko,
ktoré vidím v tomto rozpočte, je bytový podnik. Z môjho pohľadu malý rozsah prác pre
bytový podnik mesta, čo môže mať za následok nesplnenie finančného plánu a možno aj
personálne zmeny v bytovom podniku. Zároveň upozorňujem na prípravu pre budúce
obdobia, úradu za parkovací dom nemalá položka. Na tieto skutočnosti vás
upozorňujem nielen ako poslanec, ale ako člen dozorných rád mestských podnikov.
Riešenie parkovania, chýba mi ešte v rozpočte prípad, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy,
čo s tým ďalej, či sa plánuje nejaká rezerva, vravím je to výhľadovo na 22 – 23. A
dovoľte na záver, včerajší e-mail od mesta som si so záujmom prečítal aj s prílohou,
ktorá mi s odpustením pripadala skôr ako nákupný zoznam, ospravedlňujem sa, ak som
sa niekoho dotkol, s pozmeňovacími návrhmi. Nenašiel som tam síce pre MČ Krásna,
keď každý si riadi to svoje, čo je asi prirodzené, náš pán starosta dával viacero
požiadaviek, nenašiel som to tam, možno sú zapracované nie pod konkrétnym názvom,
ale sú tam, pevne verím, že áno. Takže ďakujem za pozornosť, asi toľko som chcel
povedať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec ako člen dozornej rady máte presnú
odpoveď na nákup autobusov, máte ju dokonca z mojich úst, keď som bol na
predstavenstve myslím, že to bolo, kedy som vás informoval, že a vy dobre viete, že
dopravný podnik požiadal o súhlas ministerstvo financií, aby si mohlo zobrať úver na
nákup autobusov vo výške 6 celá niečo alebo 6,8 alebo 7, nepamätám si, milióna eur, čo
ministerstvo financií tento súhlas nedal dopravnému podniku a preto mesto vybavuje s
ministrom, aby tento súhlas bol prehodnotený a sme mohli do tohto nákupu a vy to
viete, lebo som to osobne povedal. S pánom ministrom máme dohodnuté stretnutie buď
koncom februára, začiatkom marca na tom termíne sa pracuje. Pri parkovacom dome
celkom nerozumiem, aký je problém, pretože cenovú kalkuláciu urobil dopravný
podnik, ste členom dozornej rady, tak to prosím pozrite, ak máte pocit, že je vysoký
alebo niečo nie je v poriadku, lebo to je požiadavka od bytového podniku, dokonca
chceli pol milióna, čo sa nám zdá už prehnané na ten parkovací dom, ale určené
parkovisko. A keď tu hovoríte o trafikách, viete, myslel som, že ako Krasňančan budete
hrdý na to, že konečne po x rokoch sa v rozpočte objavil dom komunitných služieb,
ktorý sa ide stavať a má všetky papiere na to, aby sme tam mohli postaviť napríklad.
Nech sa páči pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Isteže tieto informácie odzneli na
dozornej rade respektíve predstavenstve, kde sa zúčastňuje dozorná rada, ale napriek
tomu tieto čísla mohli byť zapracované do výhľadového rozpočtu, lebo asi by sme mali
všetci vedieť tak, ako boli tu poznámky, že nielen ja, respektíve členovia dozornej rady.
Čo sa týka potom ďalších vecí, to už potom s pánom riaditeľom, respektíve konateľom
bytového podniku, možnože on by sa vyjadril bližšie, či je spokojný alebo nie je
spokojný s týmto rozpočtom. No a v neposlednom rade som rád, že v MČ Krásna
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vznikne po dlhých rokoch komplex pre seniorov, len povedzme si takto. Priamo
obyvateľom MČ Krásna to nejaký veľký benefit neprinesie. Viete, my sa tu bavíme v
tomto rozpočte od cyklotrasách, cyklochodníkoch, to je všetko, super fandím tomu a aj
za tie pozmeňovacie návrhy je dosť pravdepodobné, že hlasovať budem, ale nám v
Krásnej chýbajú chodníky pre peších, chýba nám osvetlenie na Hlavnej ulici,
Ukrajinskej, na štátnej ceste druhej triedy, chýba osvetlenie a nie sú tam chodníky. Čiže
toto je to, čo nás tak najviac trápi, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Oprava chodníkov, viete, že sa na nej robí a len taká malá
poznámka, opäť dobre viete pán poslanec, že výdaje Dopravného podniku mesta Košice
nemôžu byť a nie sú súčasťou rozpočtu mesta Košice. Čiže nemôžete vidieť v plánoch
budúcich rokoch. Pán poslanec Balčík, páči nech sa páči.
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne,
vážení kolegovia, ja si dovolím predniesť pozmeňujúci návrh k Programovému
rozpočtu mesta Košice na roky 2021 – 2023, ja ho teraz prečítam. Návrh znie: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje na strane
číslo 3 v časti A uznesenia v bode číslo 3 v druhom odstavci zmenu výšky účelových
finančných prostriedkov pre mestské časti, zvýšenie pôvodného návrhu rozpočtu o
600.000 Eur prevodom z rezervného fondu, z pôvodných 20.000 Eur pre mestskú časť
Barca, Džungľa, Kavečany, Lorinčík, Vyšné Opátske, Košická nová Ves, Krásna,
Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Šaca, Ťahanovce, Luník IX a 50.000 Eur pre
mestskú časť Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Staré Mesto, Západ, Sídlisko
Ťahanovce, Sever, Sídlisko KVP, na 40.000 Eur pre mestskú časť Barca, Džungľa,
Kavečany, Lorinčík, Vyšné Opátske Košická nová Ves, Krásna, Myslava, Pereš, Poľov,
Šebastovce, Šaca, Ťahanovce, Luník IX a 90.000 Eur pre mestskú časť Dargovských
hrdinov, Juh, Nad jazerom, Staré Mesto, Západ, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Sídlisko
KVP. Ostatný text v bode 3 ostáva nezmenený. Odôvodnenie je možnože tu hneď ako
nadviažem na predrečníka pána poslanca Saxu, že proste ak chceme v mestských
častiach napr. nové chodníky, tak treba ich postaviť za vlastné peniaze na peniaze, za
peniaze mestských častiach a aj tento transfer môže slúžiť na to, aby sa tie chodníky
stavať dali. Takže ďakujem pekne, zatiaľ toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len k tomuto návrhu, za
ktorý väčšinou vždycky hlasujú všetci, lebo vyplýva aj z rady starostov, aj každý
poslanec pochádza z nejakej mestskej časti a chce tým občanom povedať, že ja som pre
vás vybavil a hlasoval som za viac peňazí, ale škoda, že to v tomto meste nefunguje tak,
že by mestské časti napísali zoznam investícií a mesto by im zrealizovalo. Hovorím pán
Lörinc škoda. Ale vy už, keď vás mám takto, že sa otáčate na mňa a ja by som
odporučil rade starostov sa aj zaoberať Štatútom mesta Košice a zrovnoprávnenie
sídlisk, nakoľko práve vy ste tí zvýhodňovaní, čiže by ste mali čušať. ...áno rozpočtom.
Ale nechcel som o tom, ale chcel som skôr o tom, že viete sú aj taký - je aj jeden
podvodník, ktorý zvykne na Facebooku sa takto projektami mesta chváliť, hej, akože on
to vybavil a toto, hej, čiže ono je to také, je to také tieto dotácie, dalo by sa o nich
hovoriť, ale budem hlasovať za a samozrejme súhlasíme aj s tým, čo bolo povedané, že
ak MČ Krásna potrebuje chodníky, tak práve na to je táto dotácia a prajem im veľa
úspechov v tej realizácii.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný deň.
Určite tento návrh kolegu Balčíka je prospešný, nakoľko v mestských častiach a
mestské časti vedia najlepšie, kde potrebujú dať tie investície, aj keď nie sú veľké,
určite by sme vedeli možnože aj viacej peňazí preinvestovať a ešte možno poviem len
takú drobnosť, že sa stotožňujem vlastne s tým, čiastočne s tým návrhom pána kolegu
Djordjeviča, že zrovnoprávniť mestské časti, ale tak, aby všetky ostatné veľké mestské
časti boli na úrovni MČ KVP, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len by som chcela
opýtať pána Balčíka, všetci sme obdržali e-mail od pána hlavného kontrolóra aj čo sa
týka porušenia finančnej disciplíny mestskej časti, máme tu zástupcu tejto mestskej
časti, ja by som chcela poprosiť aj o vyjadrenie, lebo pre mňa tento e-mail bol dosť
znepokojujúci, či ho budeme len takto prehliadať alebo vlastne sa postavíme k tomu aj
takýmto spôsobom, že budeme danej mestskej časti krátiť finančné prostriedky.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, to je faktická na čo?
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Na pána Balčíka je to.
p. Polaček, primátor mesta: Ok, pardon, porozumel som.
p. Polaček, primátor mesta: Dobre, ďakujem pekne. Je 14:52, pán poslanec Huba máte
dlhočizný príspevok alebo dáme technickú prestávku? Nech sa páči pán poslanec.
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, ctené kolegyne, vážení kolegovia, ja iba
krátko k prebiehajúcej diskusii. Mne je veľmi ľúto, že predložené poslanecké návrhy
neboli predmetom diskusie na finančnej komisii, ktorá je odborným a poradným
orgánom mestského zastupiteľstva. Tak ako tomu bolo napr. pri zámere výstavby
hokejovej malej tréningovej haly na Medickej ulici, kde som bez problémov zaradil na
program ostatného zasadnutia finančnej komisie návrh pána kolegu a predsedu
športovej komisie Lörinca. Ja musím povedať, že mám úprimný záujem na riešení
investičného dlhu alebo či už je to investičného dlhu na športovej infraštruktúry alebo
školskej infraštruktúre, ale to, že sa o týchto predložených návrhoch odborne
nediskutovalo, považujem za veľký problém. Nemôžeme pristupovať k riešeniu týchto
otázok nesystémovo a bohužiaľ niekedy aj populisticky. Tak isto podporujem
rekonštrukciu Steel Arény so zámerom zníženia energetickej náročnosti, ja si myslím,
že tieto návrhy majú svoje rácio. Čo sa týka občianskeho združenia Košická aréna,
mesto Košice je tam tretinový podielnik a tak isto si myslím, že by malo hospodárene a
zodpovedne nakladať so svojím majetkom a preto spolu s ostatnými dvoma partnermi
by malo nájsť riešenie ako efektívne prevádzkovať túto halu. Zároveň ale musím
povedať, že pri tomto konkrétnom návrhu mám aj odborné výhrady, keďže podľa môjho
názoru nie je tento návrh v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, keďže ak poskytneme prostriedky z rozpočtu mesta, ktoré poskytneme
právnickej osobe, kde sme aj zakladateľom, tak nemôžeme nimi zvýšiť celkový dlh
mesta, čo pri tomto predloženom návrhu nastane, keďže máme prostriedky z finančného
úveru na dobudovanie športovej infraštruktúry. Myslím si, že ak by táto otázka bola
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alebo tento návrh by bol predmetom finančnej komisie, tak túto právnu inperfektnosť by
sme vedeli odstrániť a nájsť vlastne také riešenie, kde by sme mohli pomôcť Steel
Aréne a pri jej ďalšom rozvoji. Napríklad na druhej strane pri zámere výstavby malej
tréningovej haly na Základnej škole Považská, kde sú športové triedy so zameraním na
ľadový hokej, tak členovia finančnej komisie aj športovej komisie mali možnosť
oboznámiť s projektom pána riaditeľa, tak isto na finančnej komisii sme vedeli, aké sú
predpokladané náklady na výstavbu tejto malej haly, tak isto sme vedeli aké, aké sú
vlastne predpokladané prevádzkové náklady a myslím si, že bolo by vhodné a chcel by
som využiť aj prítomnosť pána riaditeľa, ktorý je tu dnes na zasadnutí a poprosiť ho
vystúpenie v diskusii, aby oboznámil ctené kolegyňa, kolegov s týmto školským
projektom malej tréningovej haly. A to navrhnem potom v procedurálnom návrhu.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno ďakujem veľmi pekne pán primátor, vedenie
mesta. Ja som veľmi rád, že pán predseda finančnej komisie Huba opísal situáciu, že ten
klub KAN je absolútne nezodpovedný klub, ako chcem povedať, pán predseda by si mal
a ako mal by si sa spamätať konečne, nepopulisticky by som povedal, pracovať a
jednoducho absolútne obchádzajú komisie, obchádzajú všetko, odborné útvary, všetko
komplet. Hanbil by som sa za takúto robotu a za takúto prácu. Ja chcem podporiť
školstvo, chcem podporiť šport, ale nech to má hlavu a pätu a nech to jednoducho tak
isto odobria aj všetky odborné útvary, aby to malo hlavu a pätu,a by sme to nerozbíjali
znovu. Kvôli vám tu sedíme piatykrát skoro, kvôli vám, pán Strojný, pán Schwarcz, pán
Lörinc, kvôli vám chlapi. Spamätajte sa konečne. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Spýtam sa rečnícku otázku. Finančná komisia,
pán predseda, finančná komisia neschválila rozpočet, čiže prečo sa tu vôbec tým
zaoberáme, keď sme prijali tento konštrukt. Presne kvôli takým poslancom, ako ste vy,
to tu tak vyzerá ako vyzerá, lebo vždy, keď príde na lámanie chleba, tak držíte tieto
nefungujúce Košice na vode a zapredáte vlastnú tvár.
p. Polaček, primátor mesta: Klegovia buďme, prosím, k sebe ohľaduplní, nechcime medzi
poslancov zbytočne vnášať nepriateľskú atmosféru. Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Tiež som chcel
poprosiť, aby sme neboli proste v niektorých veciach osobný, je to úplne zbytočné a
vôbec sa neprenáša prospech ani nám, ani obyvatelia mesta z toho určite nemajú radosť
a buďme radšej teda konštruktívni a ja si veľmi rád vypočujem pána riaditeľa
z Považskej, ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ak je všeobecný súhlas... Áno? Ďakujem pekne, pán riaditeľ nech
sa páči. Môžete si vybral mikrofón. Pán riaditeľ Základnej školy Považská, p.
Hvozdovič. Nech sa páči, máte slovo.
p. Hvozdovič, riaditeľ ZŠ Považská: Dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne. Vážené
vedenie mesta, vážení páni poslanci...
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p. Polaček, primátor mesta: Kolegyne, ak dovolíte, bol všeobecný súhlas, predpokladám, že
máte záujem pána riaditeľa si vypočuť, ak teda áno, prosím, počúvajme ho. Rozprávame
tu o vzdelávaní, o školách, chceme presúvať milióny a skúsme počúvať pána riaditeľa,
ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko, prosím, zaujmite svoje miesto poslanca v zmysle
rokovacieho poriadku ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán riaditeľ.
p. Hvozdovič, riaditeľ ZŠ Považská: Ďakujem veľmi pekne. Takže začnem ešte raz, aj keď je
15:00, ja to zvládnem za dve minúty. Vážené vedenie mesta, vážení páni poslanci, panie
poslankyne, vážení odborní zamestnanci, vážení zamestnanci podnikov, ktorí patríte
pod mesto, tretí deň počúvam diskusiu tohto zastupiteľstva aj môjho zastupiteľstva a
vlastne neviem v tejto chvíli, čo mám povedať. V roku 2001, keď sme stavali halu a
telocvičňu na Základnej škole Bernolákova 16, tiež som zažíval takéto diskusie treba to,
netreba to, je to zbytočné, je to pre deti, nie je to pre deti, nakoniec sa to postavilo.
Chcem sa vás opýtať ako poslancov mesta, či rokovali ste na zastupiteľstve ohľadom
Bernolákovej 16, ohľadom tejto haly tak, že potrebuje dotáciu, že potrebuje podporiť
alebo ste rokovali len o osobitnom zreteli, že treba pomôcť, komu vyjsť v ústrety, aby
túto halu využíval. Podobný projekt bol v roku 2010, sme chceli postaviť zimný štadión.
Ten sa nedal kvôli územnému plánu. V roku 2017 a je tu aj pani starostka
Kovačevičová, ktorá spomenula na minulom zastupiteľstve, bol súhlas so Slovenským
zväzom ľadového hokeja postaviť malý zimný štadión v tejto mestskej časti. Tak isto
pán Andrejčák, bol súhlas zastupiteľstva postaviť malý zimný štadión na sídlisku
Dargovských hrdinov. Na našu školu tento súhlas neprišiel, lebo mala stáť hala na
Medickej ulici. Tá hala nestojí dodnes a na minulom zastupiteľstve ste sa jej venovali 4
hodiny. Ta hala má stať, má svoje opodstatnenie, má svoj priestor, ktorý je a je funkčný.
A naším zámerom je tak, ako povedal pán Lörinc vo svojom návrhu, postaviť malú
telocvičňu s rozmerom 20 na 40 pri škole, bohužiaľ, táto bude alebo bohuvďaka s
ľadovou plochou a bude fungovať naozaj, naozaj pre deti. Vy môžete mať veľké plány
postaviť veľké haly pre profesionálov, ale zabúdate na deti zabúdate, zabúdate na tých
najmenších, kto sa im bude venovať. Prepáčte, trasie sa mi hlas lebo, je mi smutno. Je
mi ozaj smutno. Ale ďakujem za možnosť vystúpiť, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, keď vás tam máme, možno z tých technických
údajov, k tej hale a keď teda je záujem, lebo vlastne možno že tie technické veci sú
príliš ďaleko aj od kolegu za čo sa mu ja sa mu ospravedlňujem, ja o nich viem tiež nie
úplne dosť, ja som vám dal plnú dôveru v rámci projektu. Skúste možnože jednou
minútou nejakým spôsobom vysvetliť nielen rozmer, ale prečo, aj energeticky, aj
investične táto hala zmysel má.
p. Hvozdovič, riaditeľ ZŠ Považská: Skúsim aj čo sa týka projektovej dokumentácie, je to
postavené v rozmeroch 20 na 40, tak ako to Slovenský zväz ľadového hokeja s tým, že
oni to plánovali vlastne prevádzka v zime ľad, v lete nejaké multifunkčné haly. My sme
sa snažili z toho urobiť normálne zimnú prevádzku, resp. zimný štadión počas celého
roka s tým, že by tam deti do veku 15 rokov, ktorí sú žiakmi športových hokejových
tried ,mali priestor na trénovanie, aby sme umožnili a sú medzi vami aj takí poslanci a
poslankyne, ktorých deti sme učili korčuľovať na zimných štadiónoch, učili sme
korčuľovať u súkromníkov a učili sme korčuľovať za náklady, ktoré nám boli dané
alebo ktoré boli odporúčané. Teraz ich chceme učiť v rozpočte mesta respektíve z
rozpočtu centra voľného času s tým, že ich náklady a to korčuľovanie by boli
minimálne. Celkové náklady na prevádzku mesačne by predstavovali 6.500 Eur, tzn. so
všetkým, čo sa týka energie, nákupov a vlastne fungovanie. Teraz platíme mesačne len
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2.000 Eur na dopravu žiakov v rámci tréningových priestorov, ktoré boli realizované v
tréningovej hale Steel Aréna alebo ako sa to začalo v septembri, tak v hale na Crow
Arene, lebo Steel Aréna nemala vlastný ľad. Čiže začínali decka korčuľovať na Crow
Aréne ako takej. A myslím si, myslím a som presvedčený o tom, že ak za 10 hodín v
rámci týchto kurzov sme naučili korčuľovať 1500 detí, to je reálne, opýtate sa
riaditeľov materských škôl, opýtajte sa riaditeľov základných škôl, tento projekt je
určený pre posledný ročník materskej školy a pre prvý ročník základnej školy, aby
decká za 10 hodín sa naučili korčuľovať. Nič nie je lepšie, ako doniesť do školy, zo
školy sa presunie na ľad, sa nakorčuľuje a vráti sa domov, rodič nemá žiadnu starosť.
Nikto tejto dobe nenaučí deti korčuľovať za, poviem to, lacný peniaz v priestoroch,
ktoré má k dispozícii mesto. A možno sa to volá zimný štadión, ale ja to volám zimná
telocvičňa presne v súlade s návrhom, ktorý tu už bol odprezentovaný smerom k inej
projektovej dokumentácii. Neviem, či som zodpovedal.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len chcem potvrdiť slová aj pána poslanca
Hubu, ja vám to potom pripravím aj písomne, kolegyňa mi tu pripravila, že v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie je možné poskytnúť
úverovú dotáciu právnickej osobe, ale dajú vám písomné vyjadrenie a k tomuto chcem
len povedať, že toto sú práve investície do našich škôl, toto je reálna investícia do škôl,
s reálnou vecou, s reálnym významom, kde ideme sa venovať deťom, ktoré jednoducho
by nemali opúšťať areál školy, keď tam ráno rodičia donesú, sú to deti do 10 rokov
mnohokrát a jednoducho mali by ostať v areáli, kde za nich vezme zodpovednosť škola
a následne po celom vyučovacom procese, prípadne tréningovom procese si rodič
zoberie z toho istého miesta, kde ich ráno odniesol. Toto je na tom z pohľadu zasa
školstva nás, z pohľadu riadenia niektorých procesov obrovská výhoda, kde jednoducho
tieto deti nie sú nejakým spôsobom ohrozované, lebo to sú malé deti, to sú naozaj tí
školáčikovia, tí najmenší, ktorí jednoducho potrebujú omnoho inú opateru od či už
rodičov alebo učiteľov, ktorí sa im venujú. Ďakujem pekne pán riaditeľ.
p. Hvozdovič, riaditeľ ZŠ Považská: Môžem ešte jednu poznámku? Bol by to jediný zimný
štadión pri škole. Máme pri školách 5 malých plavární, ktoré sú v prevádzke a fungujú a
ja si myslím, že tak ako potrebujeme aj jednu väčšiu plaváreň, tak potrebujeme aj malý
zimák k malým piatim plavárňam, kde tie decká sa učia plávať. Je to pre potreby týchto
detí. To je to, čo som vám chcel viac-menej povedať a snažil som sa hlavne tých
hlavných, ktorí sú v tomto zastupiteľstve osloviť s tým, že nie je to proti niekomu, ale je
to pre niečo. Preto som sa snažil osloviť členov komisie, resp. športu, školstva, tí ktorí
do toho niečo majú. Môžu to potvrdiť alebo vyvrátiť, ale bol som s nimi, rozprával som
s nimi a nikoho som nepresviedčal, že musí. Ja som sa každému snažil len povedať
svoju predstavu ako to je a ako by to asi malo fungovať normálne pri škole. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, bol som takisto u pána
riaditeľa vo svojom voľnom čase a je mi tento projekt sympaticky, ale dovoľte mi pán
primátor, mám na vás štyri otázky. Veľmi pekne by som vás chcel poprosiť, aby ste si
ich zapísal a ešte dnes mi na nich odpovedal, lebo pre mňa je prioritou číslo 1 hala,
multifunkčná hala. Každý jeden člen športovej komisie a športová verejnosť sa v tomto
zhodne, balík je len jeden. A teraz otázka, je prvá: koľko vrátane DPH bude stáť táto
ľadotelocvičňa. V projektoch bolo okolo 2,4, čiže upresniťte mi to číslo 2,4 milióna.
Druhá otázka: klesne počet ľadohodín v Steel Aréne, čiže Steel Aréna bude mať ešte
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nižšie príjmy? To je druhá otázka. Tretia: bude táto suma na výstavbu Považskej
hradená vylúčene z úveru 10 mil. Eur na športovú infraštruktúru? A tá štvrtá: máte
predstavu koľko bude stáť multifunkčná hala v Košiciach? Lebo ja som dostal odpoveď,
že okolo 10 mil., tak potom sa tu nemáme o čom baviť o žiadnej inej infraštruktúre.
Čiže bol by som veľmi rád, ak by ste mi aspoň čiastočne moje otázky zodpovedal a
argumenty vyvrátil, lebo na jednej strane nechcem stopnúť tento sympatický projekt a
na druhej strane my nemôžme mať aj štadión aj plaváreň aj skejtbordy, ako chce pán
Lörinc, aj korčuľovanie, aj neviem, čo. A ešte ďalšie, už prepáčte, len poslednú vetu,
rozpustíte tu facility, ja neviem akú ste tam zrobili, či čo to je, komisia, či čo, lebo ani
nezasadá ani žiadne výstupy sú. Sú tam zbytoční úplne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem slovo. Ja pána riaditeľa poznám
od svojich deviatich rokov, nakoľko bol mojím učiteľom ešte na základnej škole v Šaci,
ale nie to som chcela. Moja dcérka pre dvoma troma rokmi využila v rámci svojej
materskej škôlky službu Základnej školy Považská, čiže boli detičky z prípravky
korčuľovať, bola som tiež účastná, musím povedať, že je to vynikajúci projekt, čo robí
Základná škola Považská. Rodičia aj deti si to veľmi pochvaľujú a sama som videla, že
detičky, ktoré vôbec nikdy nestáli na korčuliach sa za ten týždeň aspoň ako-tak
korčuľovať naučili. Čiže ja držím tomuto projektu palce. Chcem sa ale opýtať, nakoľko
mám informácie, že v podstate v zastupiteľstve na tento rok nie je vôľa vyčleniť túto
sumu na výstavbu tejto tréningovej haly, ale na projektovú dokumentáciu, či je reálne aj
nejaká možnosť financovať tento projekt aj z iných finančných prostriedkov t.j. napr.
nejakých výziev prípadne, či prebehli aj nejaké rokovania so zväzom ľadového hokeja,
pre podporu aj takýchto maličkých tréningových hál v rámci základnej školy, pretože ak
má vyrásť štadión pre stredné školy a pre ten dorast na tej Medickej, ktorému tiež
osobne fandím, tak ja si myslím, že by to nebolo zlé, ak by po blízku vlastne aj pre tie
malé detičky v rámci základnej školy vyrástla takáto tréningová hala aj z toho dôvodu,
že táto základná škola sa venuje je orientovaná na hokej, čiže to by som chcela opýtať,
či je reálne, ak by sa pre tento rok vlastne táto suma neschválila len na tú projektovú
dokumentáciu, či je reálne je možno získať v nejakých iných zdrojov dajme tomu na
budúci rok na výstavbu tejto haly.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. K projektu pán riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ MMK: Čo sa týka projektu vlastne tohto zimného štadióna, tak momentálne
prebieha proces realizácie projektovej dokumentácie. Myslím si, že sa blížime do
finálnej fázy a čo sa týka záležitostí projektu, resp. otázky, ktorá padla áno tento projekt
malého zimného štadióna pri základnej škole plne zapadá do koncepcie, keď to povieme
tak následne hokejovej akadémie, pretože vlastne tuná je vlastne tá práca a ten projekt
ako pán riaditeľ nastavil je záujem vlastne zapojiť aj materské školy vlastne do tej
všeobecnej pohybovej prípravy detí a pripraviť ich na to, aby vedeli korčuľovať, čo
majú zámer aj priamo s materskou škôlkou, ktorá je cez chodník, keď to tak poviem. Čo
sa týka tých nákladov, ktoré padla tá otázka na predpokladané náklady na ten zimný
štadión a bavíme sa dneska o predpokladaných nákladoch na úrovni nejakých 2,4
milióna, ale samotnú výšku tých nákladov určí súťaž. Čiže dneska povedať, že to bude
stáť toľko, čiže PHZ-tka je to maximum, čo by to malo stáť. Samotná cena bude jasná
po dokončení projektovej dokumentácie, po predložení výkaz, výmer a na základe toho
sa určí PHZ-tka a následne konečná cena bude výsledkom verejného obstarávania. Čo
199

sa týka veci, ale tak ako to povedal pán riaditeľ naozaj je to malý školský štadión kde je
zámerom vlastne doplniť vyučovací proces a špecializáciu školy na Považskej, tak ako
majú na hokejovú prípravu a práve tým je to zamerané, že deti do tej piatej, šiestej
triedy, ktoré v rámci tréningového procesu im úplne stačí tá plocha, tak vlastne plne
pokrýva ich tréningové procesy s tým, že vlastne tie staršie deti, ktoré potrebujú
rozvíjať svoje zručnosti na štandardnom klzisku už by tréningové jednotky absolvovali
v rámci štandardných štadiónov, tzn. aj tréningovej haly aj štadiónov Crow Aréna, keď
to tak poviem. Áno, čo sa týka tejto záležitosti a, čo sa týka vlastne otázok, ktoré tu boli
povedané na predpokladané náklady na multifunkčnú halu bavíme sa vlastne o hale,
ktorá by mala byť určená pre loptové hry, tak podľa modelu, ktorý bol použitý vlastne v
pobaltských krajinách predpokladané náklady na halu pre 3 tis. až 3200 ľudí, čo je
vlastne minimum pre juniorské a kadetské medzinárodné podujatia a bavíme sa
povedzme o nákladoch niekde na úrovni 6 - 6,5 milióna, pričom vlastne štát alebo
ministerstvo školstva avizuje prípravu podporného programu, ktorý by mal byť
zameraný na dobudovanie infraštruktúry kde sa vlastne štát pohráva práve s alternatívou
tou, že bude vlastne podporovať budovaním infraštruktúry dotáciami na úrovni 50 %, to
je vlastne predstava štátu do budúcnosti. Náš základný problém, ktorý nás dlhodobo
blokuje pri projekte nielen multifunkčnej hale, ale akejkoľvek športovej infraštruktúry
naráža vlastne na základný problém a to je neexistencia pozemkov, ktoré by mesto malo
k dispozícii, a na ktorých by mohlo stavať takúto infraštruktúru. Zároveň, ale si dovolím
upozorniť, že aj pri infraštruktúre, ktorú budeme chcieť riešiť pri školách, akonáhle
začneme uvažovať o tom, že súčasťou takto dobudovanie infraštruktúry má byť aj
nejaké hľadisko alebo majú sa tam zúčastňovať aj diváci budeme narážať na to, že
vlastne tie naše školy sú umiestnené v rámci už existujúcej zástavby a budeme narážať
na problém so statickou dopravou. Tuná vlastne v prípade tohto štadióna, o ktorom sa
bavíme, bavíme sa o školskom štadióne, ktorý má byť zameraný na výuku
korčuľovania, čiže tuná sa nepočíta s hľadiskom. Nepočíta sa, že by sa tam mali diať
zápasy, čiže preto vlastne tuná berieme, že je to vlastne doplnková telocvične tak ako to
pán riaditeľ povedal a nepredpokladáme nároky na zvýšené parkovanie, zároveň ale
musím povedať, že s pánom riaditeľom riešime aj túto problematickú otázku v rámci
toho územia, ktoré tam je. Takže snáď som asi zodpovedal všetky otázky, ktoré som si
poznačil a ktoré by sa mali týkať tejto športovej infraštruktúry.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie pána
riaditeľa ja sa mu chcem poďakovať aj touto cestou za jeho prácu a to, čo robí vlastne
pre šport u detí aj že sa vlastne dal na takýto projekt, že za touto víziou si dlhodobo ide.
Keď sa tu bavíme o tej multifunkčnosti tak, aby bolo jasné teraz trošku zažartujem nie,
nefunguje to tak, že v zime to bude ľadová plocha a v lete detský bazén to tak nie, čiže
je to vyslovene, len na korčuľovanie a na hokej. Dávam do pozornosti, že je fajn, keď
budeme mať, čo najviac športovísk, či už pre deti alebo pre strednú generáciu, tak že ja
rozhodne aj tento projekt podporujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pri tej sume ešte možno jedna malá poznámka v
rámci technológií a toho procesu, ktorý máme nastavení predpokladáme, že už
dokážeme ušetriť okolo 30 % oproti tej PHZ-tke, čiže tá suma bude omnoho nižšia,
minimálne 500 až 600 tis. si veríme, že dokážeme stiahnuť v rámci projektu. Pán
poslanec LÖrinc.
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p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. S pánom riaditeľom sa poznám dlhodobo, lebo
ma pozná ešte od malého chlapca a chcem povedať, že toto v žiadnom prípade nie je
osobné a veľmi si vážim prácu pána riaditeľa, že sa pustil do tohto projektu. Práve z
tohto dôvodu som navrhoval v uznesení je písané, že nechávame 40 tis. na projektovú
dokumentáciu, ktorú na druhej strane ako poslanec nechápem ako mesto mohlo začať
investičnú akciu a dať peniaze na projekt bez toho, že by to bolo schválené v rozpočte,
ale pán riaditeľ moja predstava bola taká, že jednoducho mestský rozpočet je napätý a
nemáme 2,4 milióna na takúto halu, lebo ten úver bol určený na vysokú infraštruktúru a
my hľadáme milión dôvodov ako sa nedá nájsť pozemok na veľkú trojhalu. ja by som
nadškrtol takýto scenár, že tých 40 tis. viete využiť na prípravu projektovej
dokumentácie tohto roku získať povolenia, získať kompletnú projektovú dokumentáciu
a keď vyjde ten napr. fond na podporu športu, čo spomínal pán riaditeľ, tak to
financovať externe. Myslím si, že každý v zastupiteľstve zdvihne ruku ak niekto príde
a povie, že 50 % nám dá štát a 50 % zaplatíme my, ale 2,5 milióna je jednoducho veľa,
keď vezmem, čo dávame na iné infraštruktúry. Nič iné v tom nie je.
p. Polaček, primátor mesta: Stále si kladiem otázku, či chceme športovať na projektových
dokumentáciách alebo na skutočných športoviskách. Pán poslanec Seman.
p. Seman, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel reagovať na pána riaditeľa
a neviem tu bola otvorená otázka pozemkov na multifunkčnú športovú halu, keďže sám
som si bol pozrieť v Lotyšsku tú multifunkčnú športovú halu a ja som očakával to, že
bude postavená vedľa futbalového štadióna a zrazu viem, že tam stavajú tie tréningové
ihriská, o ktorých ani pán predseda športovej komisie nič nevedel, my sme o tom nič
nevedeli a zrazu sa tam rozhodlo, čo sa tam bude stavať, takže neviem. Tento pozemok
som vlastne myslel, že bol plánovaný na túto multifunkčnú športovú halu a nie na tieto
futbalové ihriská.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Aj ja som mal taktiež
možnosť rozprávať s pánom Hvozdovičom medzi šiestimi aj ôsmimi očami a jeho vízia
v rámci dá povedať hokejových Košíc má pointu má zmysel, že fandím jeho názorom
a to už som sa chcel v súvislosti na pána riaditeľa Čopa dotknúť v jednej veci. Opäť táto
iniciatíva prišla zo strany vedenia mesta to je fajn, ale ja si nepamätám, že by sa toto
riešilo niekedy na komisii športu a preberala sa nejaká vízia alebo priorizácia práve
takýchto projektov, pretože áno musíme pozerať na to, že koľko financií na to máme,
takže keď už hovoríme o tom, že tu sa neprebrali iné veci, tak treba aj na toto upozorniť.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte aby sme dokončili kolečko. Bola tu taká
dezinformácia alebo otázka smerom ku areálu, kde stojí futbalový štadión teda KFA a
akási dezinformácia smerom ku tým tréningovým plochám na to máme tu pána
predsedu predstavenstva pána námestníka prosím dajme mu slovo, aby túto
dezinformáciu vyvrátil. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja musím reagovať na kolegu pána poslanca Semana,
pretože neviem o akej nevedomosti o tréningových plochách on hovorí, že nevie.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník dostal slovo, ďakujem pekne. Pán námestník
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pokračuje, nech sa páči. Ako predseda predstavenstva KFA, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Môžem počkať pol hodinu, kým sa dostanem na slovo
a opäť obnovím diskusiu o multišportovej hale, môžeme sa aj tak dohodnúť, nech sa
páči pán starosta ako sa Vám páči, len upozorňujem, že tu ste poslanec, nie starosta.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník máte slovo prosím dokončme túto informáciu je
závažná, pretože tieto plochy nikdy neboli určené na žiadnu multifunkčnú halu vždy
boli projektovo nastavené v rámci projektu na to, aby sme mohli splniť požiadavky, pán
námestník ma opraví už neviem, či UEFA 3 alebo 4 jednoducho tieto projekty, ktoré
súvisia zároveň s tréningovým procesom mimo samotného futbalového štadióna sú
nutnosťou alebo povinnosťou, nejak takto by som to povedal určite by to bolo lepšie
ozrejmené, pán poslanec LÖrinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som, len chcel poznamenať, že prečo ako
predseda komisie športu s tým mám problém, lebo pred dvoma rokmi sme schválili úver
na 10 mil., ktorý sa mal čerpať. Bola zriadená komisia feasibility study kde je členom aj
pán riaditeľ. Už pred rokom bolo vedenie mesta v Lotyšsku osamote vytypovalo typ
haly a určili sa tri pozemky, už pred rokom bol vylúčený 1 pozemok alternatívne vedľa
Cassosportu, druhý pri Luníku IX a ešte bol aj tretí určený je to v zápisniciach komisie
feasibility study. Za rok sme sa nedokázali pohnúť ani tým, že by ÚHA povedal, že
tento pozemok. Ja dám ešte aj štvrtý návrh – Petzvalova - opustený areál 60 tis. metrov
štvorcových, kde nám chátra náš majetok, tam môžeme postaviť na tú halu potrebujem
20 tis. m², tam máme 6 tis. m² a my len hľadáme dôvody ako sa nedá. Ja som po dvoch
rokoch prepáčte, ale frustrovaný, lebo nerobíme to, čo sme si povedali, namiesto toho
robíme poza bučky úplne iné aktivity a my sme postavení poslanci do role štatistov,
odhlasujte lebo vy ste tí zlí, ktorí nechcú atrakciu, ale my sme sa na týchto veciach
nikdy nedohodli.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec LÖrinc po prvé predsedom tejto komisie ste vy a
teda máte plné právo hocikedy túto komisiu zvolať, rok ste to neurobili a hádzať vinu na
všetkých to je také typické. Po druhé samotná Základná škola Petzvalova síce má
obrovský areál možno aj 20 tis., môže mať aj 60 tis. ako ste spomenuli, nie som si istý,
ale voľná plocha teda nezastavaná plocha v tom najväčšom priestore, ktorý tam je sa
pohybuje od plota k plotu pri dolnej časti ako je telocvičňa keď si vieme predstaviť
obrázok na úrovni 8 tis., tzn. je nie tam priestor na multifunkčnú halu, ktorá bola
vyčíslená na priestorovú potrebu do 20 tis. štvorcov okolo 20 tis. štvorcov teda
Petzvalova je nepoužiteľná v tomto priestore na toto, čo ste povedali, áno pracujeme na
tom ako by sme to vedeli využiť. Dokonca práve smerom k športu, ale na túto
multifunkčnú halu je žiaľ nepoužiteľná a nemáme v tejto chvíli, máme rozrobené, akým
spôsobom sa dostať k pozemku, ale ak chceme o tých plochách, o ktorých sme
rozprávali, že chceme musíme ich buď kúpiť alebo vysporiadať alebo jednoducho teraz
sa rokuje, áno neďaleko Všešportového areálu, ale nie je jednoducho v tejto chvíli
atmosféra na to, aby sme dokázali vyrokovať, čo už výmeny pozemkov alebo ďalšie
kúpy. Je to finančne náročné, nie sú to uzavreté procesy, ale jednoducho nedajú sa zo
dňa na deň urýchliť jednoducho je to o dohodách mnohokrát dvoch strán kde sa hľadá
areál, správne riešenie, ale v tejto chvíli platí fakt, že nemáme 20 tis. štvorcový priestor,
a teda nevieme ani projektovať takéto haly, pretože môžte projektovať, keď ten priestor
poznáte a poznáte, celú infraštruktúra, aby ste mohli takúto budovu nakresliť
naprojektovať urobiť všetko okolo toho. Čiže cieľom to skončí tak, že zakonzervujeme
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peniaze a sa nepohneme, lebo nemáme kde preinvestovať, nemáme ich kde nechať
projektantov nakresliť. Nech sa páči, reagujte.
p. Lörinc, poslanec MZ: Problém tohto zmýšľania je, aby som vysvetlil ostatným, že vy sa
vyslovene špecifikujete na hranatý alebo obdĺžnikový pozemok, ktorý bude čistý na
zelenej lúke a bude mať 20 tis. m² a z toho 200 na 100, ak sa nemýlim a to je ten projekt
z Lotyšska, ale veď na to presne majú byť peniaze v rozpočte vyčlenené na projektovú
dokumentáciu a v prvej fáze projektovej dokumentácie na overovaciu štúdiu, ktorá
môže pracovať aj s inými pozemkami veď nemusia mať identickú halu ako v Lotyšsku
môžeme mať aj svoju, čiže prosím hľadajme ako sa to dá a ja som z toho sklamaný, že
po roku od návštevy Lotyšska nemáme ani peniaze v rozpočte na projektovú
dokumentáciu a bohužial pán primátor môžete si robiť koľko chcete srandu, že
nebudeme športovať na projektových dokumentáciách a to isté aj s aquaparkom máme
zatiaľ len skice nemáte nič a prezentujete to ako veľké víťazstvo, tak ja hovorím, že
začnime robiť skice, tak ako sa dieťa učí chodiť tak každý projekt vzniká zmysluplnou
projektovou dokumentáciou štúdiou a potom realizačným projektom. Toto je začiatok
alfa omega a keď my v treťom volebnom roku nemáme ani začiatok, v tomto volebnom
období nebude postavené nič z toho, čo sme si hovorili.
p. Polaček, primátor mesta: Začínam chápať rozdiel medzi aktivizmom a negativizmom,
ďakujem pekne. Je 15:28 o 30 minút sme pretiahli technická prestávka jednu hodinu
o 16:30 budeme pokračovať.
- - - technická prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta v zmysle
rokovacieho poriadku, aby sa prezentovali a potom ako nás bude nadpolovičná väčšina
budeme pokračovať. Poprosím vás, aby sme mohli pokračovať 16:30 už bolo, ďakujem
pekne. Prosím pokračujeme, ak ste sa neprezentovali, urobte tak. Prezentovaných je,
ďakujem pekne zasunutých je 33 kariet verím, že aj prezentovaný zároveň. Prosím
kolegovia urobme prezentáciu mnohí nie sú na svojich miestach, aby sme sa posunuli,
ďakujem pekne. Skôr ako budeme pokračovať, prosím rozumiem vám všetkým, že
chcete diskutovať o rozpočte nerozumiem síce prečo ste nevyužili online alebo
individuálne možnosti so mnou diskutovať alebo s magistrátom ako odbornými
referentami, prosím vás, aby sme nepredlžovali rokovanie, aby sme naozaj neskončili o
polnoci, aby naozaj z nás Košičania nemali zlý dojem a ak máte návrhy, ktoré ste
neprečítali dajte ich nám, aby sme ich mohli pozrieť a mohli sa na nich pripraviť, ak si
chcete tajiť a nechať na svoje vystúpenie naozaj mrháte časom nás všetkých najmä
Košičanov, ktorí z nás majú zlý pocit. Dlhé mesiace sme sa mohli o rozpočte
diskutovať. Nech sa páči pán poslanec Filipko pokračuje.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia
milí hostia, dovoľte zatiaľ len taký všeobecný názor k predloženému materiálu aj
k návrhom. Som rád, že niekto zapracoval moje návrhy alebo časť z nich. Škoda, že
som sa to nedozvedel skôr až večer o ôsmej a musel som zase do noci prerábať svoje
návrhy do neskorej noci, mohli sme troškou ušetriť čas alebo ináč zadeliť. Čo sa týka
rozpočtu nie je to tak dávno, keď tu odznievali také podobné vyjadrenia, že na
magistráte je prezamestnanosť a že v meste je dosť peňazí, len netreba kradnúť alebo
ulievať. Zaujímavé, že situácie názory sa menia, čo sa týka návrhu pána Schwarcza. Pán
primátor pred siedmimi dňami sme sedeli s pánom Schwarczom u vás vedeli ste, že
niečo také sa chystá a snaha bola komunikovať, ja osobne som sa 2-krát stretol ku
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niektorým návrhom alebo možnostiam riešenia hľadania kompromisov zatiaľ som v
stave, že som ustúpil z niektorých mojich návrhov, ale niektoré ešte predložím, lebo sa
mi zdá, že mohli by ísť. Čo sa týka ambiciózneho rozpočtu alebo neambiciózneho
škoda, že niektoré aktivity, ktoré sa tam dostali sa dostali spôsobom rozhodnutia hore,
hlavy mesta a poslanci potom spoločne s ním nerozhodovali. Ja za neštandardný postup
prípravy zámerov a rozhodnutia považujem napr. urobiť organizačnú zmenu +36 ľudí a
potom postaviť poslancov pred hotovú vec a zvýšiť program 10 alebo rozbehnúť zámer
a povolenia pre korčuliarske ihrisko v Mestskom parku najprv 400 tis., dnes vyzerá na
660 tis. bez nejakého schválenia zámeru poslancami, no potom to presne takto vyzerá
ako to vyzerá alebo začať vydávať nejaké mestské periodikum bez prerokovania zámeru
s poslancami a potom sú na to reakcie k týmto zámerom sú predkladané potom
pozmeňovacie návrhy niektoré aj ja predložím v ďalšom vstupe, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nadviažem na vás len jednou informáciou pani
Iľaščíková vy ste tiež hovorili o platoch, pýtala sa na počet ľudí v roku 2020. V roku
2020 bolo prijatých nových 7 ľudí, všetkých 7 ľudí v rámci projektu UIA, tzn. je to
projekt, ktorý koordinujeme spolu s CIKE a K13. Časť peňazí alebo nákladov na týchto
ľudí je hradený z eurofondov to je celý rok 2020. Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja sa len vrátim k tým návrhom a chcem
byť korektný, rozprával som počas prestávky s pánom Ondríkom a dostal som
relevantnejšie čísla bol tam komunikačný problém, keďže tie čísla boli pre mňa
pripravené, len sme si neskoordinovali stretnutie. Tá hrubá mzda zamestnancov
magistrátu, hrubá ja som povedal čistá je okolo 1.400 Eur priemerná, áno s tým, že ja
chcem zopakovať to, že pointa toho, celého je naozaj v tom, že z deklarovaných peňazí,
ktoré z úveru mali ísť do školstva, tam ide približne o tretinu až štvrtinu menej. Ak by
tieto peniaze našiel magistrát alebo boli tam posunuté, ja by som absolútne neriešil, ich
žiadanie hľadanie na mieste, ktoré je síce citlivé, ale opakujem netušil som, či mám brať
z dopravy, zo sociálnych vecí z iných položiek, takže áno, tuná som ich našiel ako
určitú rezervu, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči, faktická.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Schwarcz stáli sme
pri vás ja aj s pánom riaditeľom, keď sa predkladali tieto návrhy na úvery a jeden z
úverov bol výhradne určený na športovú infraštruktúru a neviem si predstaviť, teda
akoby sme z tejto položke ako vy ste to naznačili v jednom z predchádzajúcich vstupom
mali brať a druhý úver bol definovaný na tri účely a vy ste pritom stál a my sme vám to
vysvetľovali. Nebol tam určený pomer, tzn. neviem načo sa teraz vlastne hneváte.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak ja sa budem držať rozpočtu, ktorý osobne
nepovažujem za transparentný, ale dobre nebudeme sa o tom teraz vadiť. Tak k návrhu,
ktorý predložil pán námestník Gibóda chcem povedať, že podporí ten návrh, aj keď si
myslím, že mali by sme rozlišovať, čo sa týka a akým spôsobom budeme podporovať a
prípadne dotovať rôzne občianske združenia, lebo na podporu občianskych združení
máme rôzne grantové schémy, čo sa týka napr. kultúry a športu a do rozpočtu sa nám
občas dostane občianske združenie, ktoré ide úplne mimo systému aj v tom návrhu, pán
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námestník, čo si predložil je tiež, nechcem menovať jeho meno, pretože nechcem, aby
vyznelo buď zlý alebo dobrý, ale ide mi o ten princíp. Keď tu máme grantové schémy
dodržujme to a každý kto chce sa uchádzať z občianskych združení o nejakú finančnú
podporu má na to grantové schémy. Som rád, že tu viacerí kývu hlavou, čiže to je prvá
vec k tomu, keď chceme, dobre, podporujme samosprávou, či už mestom, mestskými
časťami zriadené niektoré subjekty, to beriem. Môžeme to robiť tak, lebo sú to platené
vlastne z verejných peňazí mrzí ma, že rozpočet, ktorý sme dostali nevidím na roky
2021, 2022, 2023 riešenie parkovacej politiky v rámci celého mesta Košice. Proste
nevidím to tam a mám také obavy, že táto parkovacia politika sa v meste asi riešiť
najbližšiu dobu nebude a nechystá. Teraz si dovolím prejsť k svojmu pozmeňujúcemu
návrhu, mám jeden som dneska skromný, čiže ja som si dovolil v programe 3 zelené
mesto je návrh dvoch súm v rámci participácie obyvateľstva, čiže sa jedná o
participatívny rozpočet a je návrh v rozpočte, že 50 tis. na bežné výdavky a 50 tis. na
kapitálové výdavky ak to chceme urobiť formou participácie musíme k tomu mať
schválené pravidlá, čo sa týka participatívneho rozpočtu, tak ako je to v mestských
častiach, čiže na toto zastupiteľstvo bude niekedy v apríli alebo v máji musieť prísť
nejaký materiál, ktorý bude určovať kto bude o tom rozhodovať ako bude rozhodovať
do akých oblastí je možné čerpať tieto finančné prostriedky atď, čiže predpokladám, že
ak prejde celý proces a všetko by išlo relatívne hladko aj tak v mesiaci júl, august sa
najskôr k tomu dostaneme, čiže reálne sa o tom budeme mať možno niekedy
v septembri, preto by som si chcel dovoliť navrhnúť jednu vec máme tam dve sumy
50 tis. na bežné výdavky a 50 tis. na kapitálové výdavky, čo sa týka bežných výdavkov
navrhujem, aby táto suma prešla na fond zdravia a vysvetlím prečo, pretože tam ten
systém už máme schválený a vieme v podstate na tieto granty vypísať grantovú schému
do pár dní pár týždňov, čo pri vašom návrhu nie je zaručené ani za niekoľko mesiacov
konštatujem proste neberte to zlom, preto navrhujem, aby tých 50 tis. z bežných
výdavkov išlo do Fondu zdravia a tých druhých 50 tis. nech ostanú v kapitálových
výdavkoch a nech sa začnú čerpať až vtedy, keď budú schválené pravidlá
participatívneho rozpočtu v mestskom zastupiteľstve, v tom bude pozostávať celý môj
pozmeňujúci návrh, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči s faktickou pán námestník a pán
poslanec Djordjevič následne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem, pán poslanec máte
pravdu. Súhlasím s vami napriek tomu, že som tento návrh predkladal tak si myslím, že
niektoré veci, ktoré máme v rozpočte by mali spadať do rôznych grantových schém,
ktoré by sme si mali zadefinovať aj na kľúčové podujatia a potom je to povedať si, že čo
sú tie kľúčové projekty, ktoré by sme mali podporovať z rozpočtu mesta priamo
a rozhodovať sa o tom, ale práve na tú diskusiu aj vyhodnocovanie tých subjektov, ktoré
podporujeme a vlastne vidieť odpočet tej činnosti, ktorá za to vzniká, ak je ten prínos. Ja
nevravím, že vždycky som aj ja s tým osobne spokojný, ale každý návrh je a každá
práca, ktorú tu odvádzame je aj o určitých kompromisoch v politikách, ktoré tu
prijímame. Čo sa týka grantovej schémy pán poslanec chcem podotknúť iba, že aj dnes
napr. stojíme vďaka tomuto neschválenému zatiaľ rozpočtu za grantovým schémami,
ktoré čakajú práve na to, keď bude tento rozpočet schválený, aby sme sa mohli v nich
rozbehnúť a tak nevidím rozdiel v tom, čo ste navrhol vy v tom, čo je v návrhu
rozpočtu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja iba veľmi stručne by
som rád pripomenul svojmu poslaneckému kolegovi, keď som začiatkom zastupiteľstva
navrhoval isté zmeny aj v rozpočte, vo VZN-kách a on bol na druhej strane barikády
ešte. Tak ma zakaždým upozorňoval, že nebolo prejednané finančnou komisiou, nebolo
v žiadnej komisii, nebolo odporúčanie mestskej rady, vy ste kde ten návrh teraz vytiahol
z vrecka, zo saka alebo skade. To, čo má znamenať, my sme tu čo, vy tu budete tak
z brucha, teraz ktorý ešte z vášho klubu dneska dá dajaký pozmeňovák, vy si z nás
všetkých robíte prdel.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: V roku 2006 prestali mestské časti dostávať od mesta financie za daň
z nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb. V podmienkach Starého Mesta to
znamenalo ročne asi mínus 1 mil. Eur, čiže za to obdobie od roku 2006 až k dnešnému
je to takmer vyše 14 mil.. Tak isto dostávali aj iné mestské časti, v súčasnosti to tak
funguje v Bratislave, že každá mestská časť dostáva 50 % a ja to už hovorím asi
devätnásty rok. Sú tu pamätníci, ktorí mi to potvrdia pán Hlinka, pán Berberich alebo
pán Jakubov, neviem kto ešte je tu tak dlho, ale jediným a by som povedal férovým a
čestným riešením by bolo, aby mestské časti dostali nejakú čiastku nemusí to byť tých
50 %, ja si myslím, že okolo tých 25 - 30 % by nemal byť problém pre mesto, aby to
dalo mestským častiam, aby si tie mohli rozhodovať podľa toho ako to chcú ich občania
ako to rozhodnú poslanci. Ja viem, že to je iné tak centrálne nariadiť a rozdeľovať, zažil
som to zažil som, aj keď sme mali financie, aj keď sme nemali a teraz by som apeloval
predovšetkým na starostov, lebo tí vždycky budú nejaký by som povedal tak v
úvodzovkách vazali, keď zahlasujú za niečo, tak potom dostanú tie financie, teraz je to
ešte jednoduchšie ako bolo v minulosti, kde čo sa tam dá presunúť, ale to nie systémové
riešenie, pretože to garde to vždycky obráti a potom nemusia dostávať o 4 roky a v
konečnom dôsledku trpia tí občania, čiže dať tie peniaze nájsť v sebe tú vnútornú silu a
všetko bude fungovať, pretože aj vtedy, keď mesto dávalo tie peniaze pred tým rokom
2006 poďme dozadu aj 5, 4, 3 atď. mesto fungovalo a všetko bolo a sa rozvíjalo.
Naopak keď to mesto prešustrovali tie financie, tak Staré Mesto v mestu požičalo
magistrátu aj na výplaty alebo zaplatilo nejakú rekonštrukciu na Kováčskej atď., čiže
nájdime tú odvahu a poprosím predovšetkým starostov.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník, nasleduje pán poslanec Vrchota.
na poslanca Gregu faktická.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pán poslanec ako
bývalý starosta oceňujem tu to váš prínos do diskusie o rozpočte mesta chcem len aj vás
aj kolegov upozorniť, aby sme zatiaľ nestrácali čas s touto diskusiou z jedného jediného
prostého dôvodu, nakoľko už bolo aj medializované ohlásené, že Ministerstvo financií
Slovenskej republiky chystá návrh zmeny financovania samospráv na Slovensku, tzn.,
ak sa chceme niečím zaoberať tak sa s tým zaoberajme až potom, čo budeme vedieť aká
zmena sa pre nás pripravuje, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota reaguje na pána poslanca Gregu.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne, táto zmena určite bude nejaká potrebná, teším sa
osobne nato ako budeme rokovať o vytvorení tej komisie, ktorú som navrhoval
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prerozdelenie kompetencií a poďme sa venovať rozpočtu, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Súhlasím, že poďme riešiť rozpočet. Pani
poslankyňa Iľaščíková nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len nadviažem, aj keď trošku
inak, chcela by som ešte vyzvať poprosiť aj pána kontrolóra súvisí to s rozpočtom, týka
sa to účelových dotácií pre mestské časti tak, že chcela by som vás poprosiť, aby mu
bolo udelené slovo ja som si potom osvojila jeden návrh, ktorý pán kontrolór predložil,
takže potom by som sa prihlásila a prečítala.
p. Polaček, primátor mesta: Ako znie otázka, lebo rozprávate v hádankách. Skúste ju položiť,
nech tomu rozumieme všetci.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nerozprávam v hádankách, teda som spomínala, že všetkým
nám prišiel cez víkend sme od pána kontrolóra, týka sa to tých účelových dotácií ako
som spomínala, čiže by som chcela poprosiť o vyjadrenie, lebo tie zistenia v tomto
maily boli trošku také závažné nechcem to zbytočne viac rozvíjať, lebo potom by som
veľmi nepekné slová musela použiť.
p. Polaček, primátor mesta: Čiže využívate priestor, že rozprávame o mestských častiach.
Pozerám o diskutujúcich myslím si, že asi o mestských častiach tak rozprávať nebude,
čiže možno by sme to mohli uzavrieť. Teraz pán kontrolór ja som tiež obdržal od vás
požiadavku ohľadom MČ Myslava tak povedzte, keď môžete, ďakujem.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Reálne aj nejaká možnosť financovať tento projekt aj z iných
finančných prostriedkov t.j. napr. nejakých výziev prípadne, či prebehli aj nejaké
rokovania so zväzom ľadového hokeja, pre podporu aj takýchto maličkých tréningových
hál v rámci základnej školy, pretože ak má vyrásť štadión pre stredné školy a pre ten
dorast na tej Medickej, ktorému tiež osobne fandím, tak ja si myslím, že by to nebolo
zlé, ak by po blízku vlastne aj pre tie malé detičky v rámci základnej školy vyrástla
takáto tréningová hala aj z toho dôvodu, že táto základná škola sa venuje je orientovaná
na hokej, čiže to by som chcela opýtať, či je reálne, ak by sa pre tento rok vlastne táto
suma neschválila len na tú projektovú dokumentáciu, či je reálne je možno získať v
nejakých iných zdrojov dajme tomu na budúci rok na výstavbu tejto haly.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. K projektu pán riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ MMK: Čo sa týka projektu vlastne tohto zimného štadióna, tak momentálne
prebieha proces realizácie projektovej dokumentácie. Myslím si, že sa blížime do
finálnej fázy a čo sa týka záležitostí projektu, resp. otázky, ktorá padla áno tento projekt
malého zimného štadióna pri základnej škole plne zapadá do koncepcie, keď to povieme
tak následne hokejovej akadémie, pretože vlastne tuná je vlastne tá práca a ten projekt
ako pán riaditeľ nastavil je záujem vlastne zapojiť aj materské školy vlastne do tej
všeobecnej pohybovej prípravy detí a pripraviť ich na to, aby vedeli korčuľovať, čo
majú zámer aj priamo s materskou škôlkou, ktorá je cez chodník, keď to tak poviem. Čo
sa týka tých nákladov, ktoré padla tá otázka na predpokladané náklady na ten zimný
štadión a bavíme sa dneska o predpokladaných nákladoch na úrovni nejakých 2,4
milióna, ale samotnú výšku tých nákladov určí súťaž. Čiže dneska povedať, že to bude
stáť toľko, čiže PHZ-tka je to maximum, čo by to malo stáť. Samotná cena bude jasná
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po dokončení projektovej dokumentácie, po predložení výkaz, výmer a na základe toho
sa určí PHZ-tka a následne konečná cena bude výsledkom verejného obstarávania. Čo
sa týka veci, ale tak ako to povedal pán riaditeľ naozaj je to malý školský štadión kde je
zámerom vlastne doplniť vyučovací proces a špecializáciu školy na Považskej, tak ako
majú na hokejovú prípravu a práve tým je to zamerané, že deti do tej piatej, šiestej
triedy, ktoré v rámci tréningového procesu im úplne stačí tá plocha, tak vlastne plne
pokrýva ich tréningové procesy s tým, že vlastne tie staršie deti, ktoré potrebujú
rozvíjať svoje zručnosti na štandardnom klzisku už by tréningové jednotky absolvovali
v rámci štandardných štadiónov, tzn. aj tréningovej haly aj štadiónov Crow Aréna, keď
to tak poviem. Áno, čo sa týka tejto záležitosti a, čo sa týka vlastne otázok, ktoré tu boli
povedané na predpokladané náklady na multifunkčnú halu bavíme sa vlastne o hale,
ktorá by mala byť určená pre loptové hry, tak podľa modelu, ktorý bol použitý vlastne v
pobaltských krajinách predpokladané náklady na halu pre 3000 - 3200 ľudí, čo je
vlastne minimum pre juniorské a kadetské medzinárodné podujatia a bavíme sa
povedzme o nákladoch niekde na úrovni 6, 6,5 milióna, pričom vlastne štát alebo
ministerstvo školstva avizuje prípravu podporného programu, ktorý by mal byť
zameraný na dobudovanie infraštruktúry kde sa vlastne štát pohráva práve s alternatívou
tou, že bude vlastne podporovať budovaním infraštruktúry dotáciami na úrovni 50 %, to
je vlastne predstava štátu do budúcnosti. Náš základný problém, ktorý nás dlhodobo
blokuje pri projekte nielen multifunkčnej hale, ale akejkoľvek športovej infraštruktúry
naráža vlastne na základný problém a to je neexistencia pozemkov, ktoré by mesto malo
k dispozícii, a na ktorých by mohlo stavať takúto infraštruktúru. Zároveň, ale si dovolím
upozorniť, že aj pri infraštruktúre, ktorú budeme chcieť riešiť pri školách, akonáhle
začneme uvažovať o tom, že súčasťou takto dobudovanie infraštruktúry má byť aj
nejaké hľadisko alebo majú sa tam zúčastňovať aj diváci budeme narážať na to, že
vlastne tie naše školy sú umiestnené v rámci už existujúcej zástavby a budeme narážať
na problém so statickou dopravou. Tuná vlastne v prípade tohto štadióna, o ktorom sa
bavíme, bavíme sa o školskom štadióne, ktorý má byť zameraný na výuku
korčuľovania, čiže tuná sa nepočíta s hľadiskom. Nepočíta sa, že by sa tam mali diať
zápasy, čiže preto vlastne tuná berieme, že je to vlastne doplnková telocvične tak ako to
pán riaditeľ povedal a nepredpokladáme nároky na zvýšené parkovanie, zároveň ale
musím povedať, že s pánom riaditeľom riešime aj túto problematickú otázku v rámci
toho územia, ktoré tam je. Takže snáď som asi zodpovedal všetky otázky, ktoré som si
poznačil a ktoré by sa mali týkať tejto športovej infraštruktúry.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie pána
riaditeľa ja sa mu chcem poďakovať aj touto cestou za jeho prácu a to, čo robí vlastne
pre šport u detí aj že sa vlastne dal na takýto projekt, že za touto víziou si dlhodobo ide.
Keď sa tu bavíme o tej multifunkčnosti tak, aby bolo jasné teraz trošku zažartujem nie,
nefunguje to tak, že v zime to bude ľadová plocha a v lete detský bazén to tak nie, čiže
je to vyslovene, len na korčuľovanie a na hokej. Dávam do pozornosti, že je fajn, keď
budeme mať, čo najviac športovísk, či už pre deti alebo pre strednú generáciu, tak že ja
rozhodne aj tento projekt podporujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pri tej sume ešte možno jedna malá poznámka v
rámci technológií a toho procesu, ktorý máme nastavení predpokladáme, že už
dokážeme ušetriť okolo 30 % oproti tej PHZ-tke, čiže tá suma bude omnoho nižšia,
minimálne 500 až 600 tis. si veríme, že dokážeme stiahnuť v rámci projektu. Pán
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poslanec LÖrinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. S pánom riaditeľom sa poznám dlhodobo, lebo
ma pozná ešte od malého chlapca a chcem povedať, že toto v žiadnom prípade nie je
osobné a veľmi si vážim prácu pána riaditeľa, že sa pustil do tohto projektu. Práve z
tohto dôvodu som navrhoval v uznesení je písané, že nechávame 40 tis. na projektovú
dokumentáciu, ktorú na druhej strane ako poslanec nechápem ako mesto mohlo začať
investičnú akciu a dať peniaze na projekt bez toho, že by to bolo schválené v rozpočte,
ale pán riaditeľ moja predstava bola taká, že jednoducho mestský rozpočet je napätý a
nemáme 2,4 milióna na takúto halu, lebo ten úver bol určený na vysokú infraštruktúru a
my hľadáme milión dôvodov ako sa nedá nájsť pozemok na veľkú trojhalu. ja by som
nadškrtol takýto scenár, že tých 40 tis. viete využiť na prípravu projektovej
dokumentácie tohto roku získať povolenia, získať kompletnú projektovú dokumentáciu
a keď vyjde ten napr. fond na podporu športu, čo spomínal pán riaditeľ, tak to
financovať externe. Myslím si, že každý v zastupiteľstve zdvihne ruku ak niekto príde
a povie, že 50 % nám dá štát a 50 % zaplatíme my, ale 2,5 milióna je jednoducho veľa,
keď vezmem, čo dávame na iné infraštruktúry. Nič iné v tom nie je.
p. Polaček, primátor mesta: Stále si kladiem otázku, či chceme športovať na projektových
dokumentáciách alebo na skutočných športoviskách. Pán poslanec Seman.
p. Seman, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel reagovať na pána riaditeľa
a neviem tu bola otvorená otázka pozemkov na multifunkčnú športovú halu, keďže sám
som si bol pozrieť v Lotyšsku tú multifunkčnú športovú halu a ja som očakával to, že
bude postavená vedľa futbalového štadióna a zrazu viem, že tam stavajú tie tréningové
ihriská, o ktorých ani pán predseda športovej komisie nič nevedel, my sme o tom nič
nevedeli a zrazu sa tam rozhodlo, čo sa tam bude stavať, takže neviem. Tento pozemok
som vlastne myslel, že bol plánovaný na túto multifunkčnú športovú halu a nie na tieto
futbalové ihriská.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Aj ja som mal taktiež
možnosť rozprávať s pánom Hvozdovičom medzi šiestimi aj ôsmimi očami a jeho vízia
v rámci dá povedať hokejových Košíc má pointu má zmysel, že fandím jeho názorom
a to už som sa chcel v súvislosti na pána riaditeľa Čopa dotknúť v jednej veci. Opäť táto
iniciatíva prišla zo strany vedenia mesta to je fajn, ale ja si nepamätám, že by sa toto
riešilo niekedy na komisii športu a preberala sa nejaká vízia alebo priorizácia práve
takýchto projektov, pretože áno musíme pozerať na to, že koľko financií na to máme,
takže keď už hovoríme o tom, že tu sa neprebrali iné veci, tak treba aj na toto upozorniť.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte aby sme dokončili kolečko. Bola tu taká
dezinformácia alebo otázka smerom ku areálu, kde stojí futbalový štadión teda KFA a
akási dezinformácia smerom ku tým tréningovým plochám na to máme tu pána
predsedu predstavenstva pána námestníka prosím dajme mu slovo, aby túto
dezinformáciu vyvrátil. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja musím reagovať na kolegu pána poslanca Semana,
pretože neviem o akej nevedomosti o tréningových plochách on hovorí, že nevie.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník dostal slovo, ďakujem pekne. Pán námestník
pokračuje, nech sa páči. Ako predseda predstavenstva KFA, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Môžem počkať pol hodinu, kým sa dostanem na slovo
a opäť obnovím diskusiu o multišportovej hale, môžme sa aj tak dohodnúť, nech sa páči
pán starosta ako sa Vám páči, len upozorňujem, že tu ste poslanec, nie starosta.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník máte slovo prosím dokončme túto informáciu je
závažná, pretože tieto plochy nikdy neboli určené na žiadnu multifunkčnú halu vždy
boli projektovo nastavené v rámci projektu na to, aby sme mohli splniť požiadavky, pán
námestník ma opraví už neviem, či UEFA 3 alebo 4 jednoducho tieto projekty, ktoré
súvisia zároveň s tréningovým procesom mimo samotného futbalového štadióna sú
nutnosťou alebo povinnosťou, nejak takto by som to povedal určite by to bolo lepšie
ozrejmené, pán poslanec LÖrinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som, len chcel poznamenať, že prečo ako
predseda komisie športu s tým mám problém, lebo pred dvoma rokmi sme schválili úver
na 10 mil., ktorý sa mal čerpať. Bola zriadená komisia feasibility study kde je členom aj
pán riaditeľ. Už pred rokom bolo vedenie mesta v Lotyšsku osamote vytypovalo typ
haly a určili sa tri pozemky, už pred rokom bol vylúčený 1 pozemok alternatívne vedľa
Cassosportu, druhý pri Luníku IX a ešte bol aj tretí určený je to v zápisniciach komisie
feasibility study. Za rok sme sa nedokázali pohnúť ani tým, že by ÚHA povedal, že
tento pozemok. Ja dám ešte aj štvrtý návrh Petzvalova opustený areál 60 tis. metrov
štvorcových kde nám chátra náš majetok, tam môžeme postaviť na tú halu potrebujem
20 tis. m² tam máme 6 tis. m² a my len hľadáme dôvody ako sa nedá. Ja som po dvoch
rokoch prepáčte, ale frustrovaný, lebo nerobíme to, čo sme si povedali, namiesto toho
robíme poza bučky úplne iné aktivity a my sme postavení poslanci do role štatistov,
odhlasujte lebo vy ste tí zlí, ktorí nechcú atrakciu, ale my sme sa na týchto veciach
nikdy nedohodli.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec LÖrinc po prvé predsedom tejto komisie ste vy a
teda máte plné právo hocikedy túto komisiu zvolať, rok ste to neurobili a hádzať vinu na
všetkých to je také typické. Po druhé samotná Základná škola Petzvalova síce má
obrovský areál možno aj 20 tis. môže mať aj 60 tis. ako ste spomenuli nie som si istý,
ale voľná plocha teda nezastavaná plocha v tom najväčšom priestore, ktorý tam je sa
pohybuje od plota k plotu pri dolnej časti ako je telocvičňa keď si vieme predstaviť
obrázok na úrovni 8 tis., tzn. je nie tam priestor na multifunkčnú halu, ktorá bola
vyčíslená na priestorovú potrebu do 20 tis. štvorcov okolo 20 tis. štvorcov teda
Petzvalova je nepoužiteľná v tomto priestore na toto, čo ste povedali, áno pracujeme na
tom ako by sme to vedeli využiť. Dokonca práve smerom k športu, ale na túto
multifunkčnú halu je žiaľ nepoužiteľná a nemáme v tejto chvíli, máme rozrobené, akým
spôsobom sa dostať k pozemku, ale ak chceme o tých plochách, o ktorých sme
rozprávali, že chceme musíme ich buď kúpiť alebo vysporiadať alebo jednoducho teraz
sa rokuje, áno neďaleko Všešportového areálu, ale nie je jednoducho v tejto chvíli
atmosféra na to, aby sme dokázali vyrokovať, čo už výmeny pozemkov alebo ďalšie
kúpy. Je to finančne náročné, nie sú to uzavreté procesy, ale jednoducho nedajú sa zo
dňa na deň urýchliť jednoducho je to o dohodách mnohokrát dvoch strán kde sa hľadá
areál, správne riešenie, ale v tejto chvíli platí fakt, že nemáme 20 tis. štvorcový priestor,
a teda nevieme ani projektovať takéto haly, pretože môžte projektovať, keď ten priestor
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poznáte a poznáte, celú infraštruktúra, aby ste mohli takúto budovu nakresliť
naprojektovať urobiť všetko okolo toho. Čiže cieľom to skončí tak, že zakonzervujeme
peniaze a sa nepohneme, lebo nemáme kde preinvestovať, nemáme ich kde nechať
projektantov nakresliť. Nech sa páči, reagujte.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Problém tohto zmýšľania je, aby som vysvetlil
ostatným, že vy sa vyslovene špecifikujete na hranatý alebo obdĺžnikový pozemok,
ktorý bude čistý na zelenej lúke a bude mať 20 tis. m² a z toho 200 na 100, ak sa
nemýlim a to je ten projekt z Lotyšska, ale veď na to presne majú byť peniaze v
rozpočte vyčlenené na projektovú dokumentáciu a v prvej fáze projektovej
dokumentácie na overovaciu štúdiu, ktorá môže pracovať aj s inými pozemkami veď
nemusia mať identickú halu ako v Lotyšsku môžeme mať aj svoju, čiže prosím
hľadajme ako sa to dá a ja som z toho sklamaný, že po roku od návštevy Lotyšska
nemáme ani peniaze v rozpočte na projektovú dokumentáciu a bohužial pán primátor
môžete si robiť koľko chcete srandu, že nebudeme športovať na projektových
dokumentáciách a to isté aj s aquaparkom máme zatiaľ len skice nemáte nič a
prezentujete to ako veľké víťazstvo, tak ja hovorím, že začnime robiť skice, tak ako sa
dieťa učí chodiť tak každý projekt vzniká zmysluplnou projektovou dokumentáciou
štúdiou a potom realizačným projektom. Toto je začiatok alfa omega a keď my v treťom
volebnom roku nemáme ani začiatok, v tomto volebnom období nebude postavené nič z
toho, čo sme si hovorili.
p. Polaček, primátor mesta: Začínam chápať rozdiel medzi aktivizmom a negativizmom,
ďakujem pekne. Je 15:28 o 30 minút sme pretiahli - technická prestávka jednu hodinu
o 16:30 budeme pokračovať.
- - - prestávka - - p. Polaček, primátor mesta – Tak ako sme sa dohodli. Poprosím poslancov, aby zaujali svoje
miesta v zmysle rokovacieho poriadku, aby sa prezentovali a potom ako nás bude
nadpolovičná väčšina budeme pokračovať. Poprosím vás, aby sme mohli pokračovať
16:30 už bolo, ďakujem pekne. Prosím pokračujeme, ak ste sa neprezentovali, urobte
tak. Prezentovaných je, ďakujem pekne zasunutých je 33 kariet verím, že aj
prezentovaný zároveň. Prosím kolegovia urobme prezentáciu mnohí nie sú na svojich
miestach, aby sme sa posunuli, ďakujem pekne. Skôr ako budeme pokračovať, prosím
rozumiem vám všetkým, že chcete diskutovať o rozpočte nerozumiem síce prečo ste
nevyužili online alebo individuálne možnosti so mnou diskutovať alebo s magistrátom
ako odbornými referentami, prosím vás, aby sme nepredlžovali rokovanie, aby sme
naozaj neskončili o polnoci, aby naozaj z nás Košičania nemali zlý dojem a ak máte
návrhy, ktoré ste neprečítali dajte ich nám, aby sme ich mohli pozrieť a mohli sa na nich
pripraviť, ak si chcete tajiť a nechať na svoje vystúpenie naozaj mrháte časom nás
všetkých najmä Košičanov, ktorí z nás majú zlý pocit. Dlhé mesiace sme sa mohli o
rozpočte diskutovať. Nech sa páči pán poslanec Filipko pokračuje.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia
milí hostia, dovoľte zatiaľ len taký všeobecný názor k predloženému materiálu aj
k návrhom. Som rád, že niekto zapracoval moje návrhy alebo časť z nich. Škoda, že
som sa to nedozvedel skôr až večer o ôsmej a musel som zase do noci prerábať svoje
návrhy do neskorej noci, mohli sme troškou ušetriť čas alebo ináč zadeliť. Čo sa týka
rozpočtu nie je to tak dávno, keď tu odznievali také podobné vyjadrenia, že na
magistráte je prezamestnanosť a že v meste je dosť peňazí, len netreba kradnúť alebo
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ulievať. Zaujímavé, že situácie názory sa menia, čo sa týka návrhu pána Schwarcza. Pán
primátor pred siedmimi dňami sme sedeli s pánom Schwarczom u vás vedeli ste, že
niečo také sa chystá a snaha bola komunikovať, ja osobne som sa 2-krát stretol ku
niektorým návrhom alebo možnostiam riešenia hľadania kompromisov zatiaľ som v
stave, že som ustúpil z niektorých mojich návrhov, ale niektoré ešte predložím, lebo sa
mi zdá, že mohli by ísť. Čo sa týka ambiciózneho rozpočtu alebo neambiciózneho
škoda, že niektoré aktivity, ktoré sa tam dostali sa dostali spôsobom rozhodnutia hore,
hlavy mesta a poslanci potom spoločne s ním nerozhodovali. Ja za neštandardný postup
prípravy zámerov a rozhodnutia považujem napr. urobiť organizačnú zmenu +36 ľudí a
potom postaviť poslancov pred hotovú vec a zvýšiť program 10 alebo rozbehnúť zámer
a povolenia pre korčuliarske ihrisko v mestskom parku najprv 400 tis., dnes vyzerá na
660 tis. bez nejakého schválenia zámeru poslancami, no potom to presne takto vyzerá
ako to vyzerá alebo začať vydávať nejaké mestské periodikum bez prerokovania zámeru
s poslancami a potom sú na to reakcie k týmto zámerom sú predkladané potom
pozmeňovacie návrhy niektoré aj ja predložím v ďalšom vstupe, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nadviažem na vás len jednou informáciou pani
Iľaščíková vy ste tiež hovorili o platoch, pýtala sa na počet ľudí v roku 2020. V roku
2020 bolo prijatých nových 7 ľudí, všetkých 7 ľudí v rámci projektu UIA, tzn. je to
projekt, ktorý koordinujeme spolu s CIKE a K13. Časť peňazí alebo nákladov na týchto
ľudí je hradený z eurofondov to je celý rok 2020. Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja sa len vrátim k tým návrhom a chcem
byť korektný, rozprával som počas prestávky s pánom Ondríkom a dostal som
relevantnejšie čísla bol tam komunikačný problém, keďže tie čísla boli pre mňa
pripravené, len sme si neskoordinovali stretnutie. Tá hrubá mzda zamestnancov
magistrátu, hrubá ja som povedal čistá je okolo 1400 Eur priemerná, áno s tým, že ja
chcem zopakovať to, že pointa toho, celého je naozaj v tom, že z deklarovaných peňazí,
ktoré z úveru mali ísť do školstva, tam ide približne o tretinu až štvrtinu menej. Ak by
tieto peniaze našiel magistrát alebo boli tam posunuté, ja by som absolútne neriešil, ich
žiadanie hľadanie na mieste, ktoré je síce citlivé, ale opakujem netušil som, či mám brať
z dopravy, zo sociálnych vecí z iných položiek, takže áno, tuná som ich našiel ako
určitú rezervu, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči, faktická.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Schwarcz stáli sme
pri vás ja aj s pánom riaditeľom, keď sa predkladali tieto návrhy na úvery a jeden z
úverov bol výhradne určený na športovú infraštruktúru a neviem si predstaviť, teda
akoby sme z tejto položke ako vy ste to naznačili v jednom z predchádzajúcich vstupom
mali brať a druhý úver bol definovaný na tri účely a vy ste pritom stál a my sme vám to
vysvetľovali. Nebol tam určený pomer, tzn. neviem načo sa teraz vlastne hneváte.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak ja sa budem držať rozpočtu, ktorý osobne
nepovažujem za transparentný, ale dobre nebudeme sa o tom teraz vadiť. Tak k návrhu,
ktorý predložil pán námestník Gibóda chcem povedať, že podporí ten návrh, aj keď si
myslím, že mali by sme rozlišovať, čo sa týka a akým spôsobom budeme podporovať a
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prípadne dotovať rôzne občianske združenia, lebo na podporu občianskych združení
máme rôzne grantové schémy, čo sa týka napr. kultúry a športu a do rozpočtu sa nám
občas dostane občianske združenie, ktoré ide úplne mimo systému aj v tom návrhu, pán
námestník, čo si predložil je tiež, nechcem menovať jeho meno, pretože nechcem, aby
vyznelo buď zlý alebo dobrý, ale ide mi o ten princíp. Keď tu máme grantové schémy
dodržujme to a každý kto chce sa uchádzať z občianskych združení o nejakú finančnú
podporu má na to grantové schémy. Som rád, že tu viacerí kývu hlavou, čiže to je prvá
vec k tomu, keď chceme, dobre, podporujme samosprávou, či už mestom, mestskými
časťami zriadené niektoré subjekty, to beriem. Môžeme to robiť tak, lebo sú to platené
vlastne z verejných peňazí mrzí ma, že rozpočet, ktorý sme dostali nevidím na roky
2021, 2022, 2023 riešenie parkovacej politiky v rámci celého mesta Košice. Proste
nevidím to tam a mám také obavy, že táto parkovacia politika sa v meste asi riešiť
najbližšiu dobu nebude a nechystá. Teraz si dovolím prejsť k svojmu pozmeňujúcemu
návrhu, mám jeden som dneska skromný, čiže ja som si dovolil v programe 3 zelené
mesto je návrh dvoch súm v rámci participácie obyvateľstva, čiže sa jedná o
participatívny rozpočet a je návrh v rozpočte, že 50 tis. na bežné výdavky a 50 tis. na
kapitálové výdavky ak to chceme urobiť formou participácie musíme k tomu mať
schválené pravidlá, čo sa týka participatívneho rozpočtu, tak ako je to v mestských
častiach, čiže na toto zastupiteľstvo bude niekedy v apríli alebo v máji musieť prísť
nejaký materiál, ktorý bude určovať kto bude o tom rozhodovať ako bude rozhodovať
do akých oblastí je možné čerpať tieto finančné prostriedky atď, čiže predpokladám, že
ak prejde celý proces a všetko by išlo relatívne hladko aj tak v mesiaci júl, august sa
najskôr k tomu dostaneme, čiže reálne sa o tom budeme mať možno niekedy
v septembri, preto by som si chcel dovoliť navrhnúť jednu vec máme tam dve sumy
50 tis. na bežné výdavky a 50 tis. na kapitálové výdavky, čo sa týka bežných výdavkov
navrhujem, aby táto suma prešla na fond zdravia a vysvetlím prečo, pretože tam ten
systém už máme schválený a vieme v podstate na tieto granty vypísať grantovú schému
do pár dní pár týždňov, čo pri vašom návrhu nie je zaručené ani za niekoľko mesiacov
konštatujem proste neberte to zlom, preto navrhujem, aby tých 50 tis. z bežných
výdavkov išlo do fondu zdravia a tých druhých 50 tis. nech ostanú v kapitálových
výdavkoch a nech sa začnú čerpať až vtedy, keď budú schválené pravidlá
participatívneho rozpočtu v mestskom zastupiteľstve, v tom bude pozostávať celý môj
pozmeňujúci návrh, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči s faktickou pán námestník a pán
poslanec Djordjevič následne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem, pán poslanec máte
pravdu. Súhlasím s vami napriek tomu, že som tento návrh predkladal tak si myslím, že
niektoré veci, ktoré máme v rozpočte by mali spadať do rôznych grantových schém,
ktoré by sme si mali zadefinovať aj na kľúčové podujatia a potom je to povedať si, že čo
sú tie kľúčové projekty, ktoré by sme mali podporovať z rozpočtu mesta priamo
a rozhodovať sa o tom, ale práve na tú diskusiu aj vyhodnocovanie tých subjektov, ktoré
podporujeme a vlastne vidieť odpočet tej činnosti, ktorá za to vzniká, ak je ten prínos. Ja
nevravím, že vždycky som aj ja s tým osobne spokojný, ale každý návrh je a každá
práca, ktorú tu odvádzame je aj o určitých kompromisoch v politikách, ktoré tu
prijímame. Čo sa týka grantovej schémy pán poslanec chcem podotknúť iba, že aj dnes
napr. stojíme vďaka tomuto neschválenému zatiaľ rozpočtu za grantovým schémami,
ktoré čakajú práve na to, keď bude tento rozpočet schválený, aby sme sa mohli v nich
rozbehnúť a tak nevidím rozdiel v tom, čo ste navrhol vy v tom, čo je v návrhu
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rozpočtu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja iba veľmi stručne by
som rád pripomenul svojmu poslaneckému kolegovi, keď som začiatkom zastupiteľstva
navrhoval isté zmeny aj v rozpočte, vo VZN-kách a on bol na druhej strane barikády
ešte. Tak ma zakaždým upozorňoval, že nebolo prejednané finančnou komisiou, nebolo
v žiadnej komisii, nebolo odporúčanie mestskej rady, vy ste kde ten návrh teraz vytiahol
z vrecka, zo saka alebo skade. To, čo má znamenať, my sme tu čo, vy tu budete tak
z brucha, teraz ktorý ešte z vášho klubu dneska dá dajaký pozmeňovák, vy si z nás
všetkých robíte prdel.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: V roku 2006 prestali mestské časti dostávať od mesta financie za daň
z nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb. V podmienkach Starého Mesta to
znamenalo ročne asi mínus 1 mil. Eur, čiže za to obdobie od roku 2006 až k dnešnému
je to takmer vyše 14 mil.. Tak isto dostávali aj iné mestské časti, v súčasnosti to tak
funguje v Bratislave, že každá mestská časť dostáva 50 % a ja to už hovorím asi
devätnásty rok. Sú tu pamätníci, ktorí mi to potvrdia pán Hlinka, pán Berberich alebo
pán Jakubov, neviem kto ešte je tu tak dlho, ale jediným a by som povedal férovým a
čestným riešením by bolo, aby mestské časti dostali nejakú čiastku nemusí to byť tých
50 %, ja si myslím, že okolo tých 25 - 30 % by nemal byť problém pre mesto, aby to
dalo mestským častiam, aby si tie mohli rozhodovať podľa toho ako to chcú ich občania
ako to rozhodnú poslanci. Ja viem, že to je iné tak centrálne nariadiť a rozdeľovať, zažil
som to zažil som, aj keď sme mali financie, aj keď sme nemali a teraz by som apeloval
predovšetkým na starostov, lebo tí vždycky budú nejaký by som povedal tak v
úvodzovkách vazali, keď zahlasujú za niečo, tak potom dostanú tie financie, teraz je to
ešte jednoduchšie ako bolo v minulosti, kde čo sa tam dá presunúť, ale to nie systémové
riešenie, pretože to garde to vždycky obráti a potom nemusia dostávať o 4 roky a v
konečnom dôsledku trpia tí občania, čiže dať tie peniaze nájsť v sebe tú vnútornú silu a
všetko bude fungovať, pretože aj vtedy, keď mesto dávalo tie peniaze pred tým rokom
2006 poďme dozadu aj 5, 4, 3 atď. mesto fungovalo a všetko bolo a sa rozvíjalo.
Naopak keď to mesto prešustrovali tie financie, tak Staré Mesto v mestu požičalo
magistrátu aj na výplaty alebo zaplatilo nejakú rekonštrukciu na Kováčskej atď., čiže
nájdime tú odvahu a poprosím predovšetkým starostov.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník, nasleduje pán poslanec Vrchota.
na poslanca Gregu faktická.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pán poslanec ako
bývalý starosta oceňujem tu to váš prínos do diskusie o rozpočte mesta chcem len aj vás
aj kolegov upozorniť, aby sme zatiaľ nestrácali čas s touto diskusiou z jedného jediného
prostého dôvodu, nakoľko už bolo aj medializované ohlásené, že Ministerstvo financií
Slovenskej republiky chystá návrh zmeny financovania samospráv na Slovensku, tzn.,
ak sa chceme niečím zaoberať tak sa s tým zaoberajme až potom, čo budeme vedieť aká
zmena sa pre nás pripravuje, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota reaguje na pána poslanca Gregu.
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p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, táto zmena určite bude nejaká
potrebná, teším sa osobne nato ako budeme rokovať o vytvorení tej komisie, ktorú som
navrhoval prerozdelenie kompetencií a poďme sa venovať rozpočtu, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Súhlasím, že poďme riešiť rozpočet. Pani
poslankyňa Iľaščíková nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len nadviažem, aj keď trošku
inak, chcela by som ešte vyzvať poprosiť aj pána kontrolóra súvisí to s rozpočtom, týka
sa to účelových dotácií pre mestské časti tak, že chcela by som vás poprosiť, aby mu
bolo udelené slovo ja som si potom osvojila jeden návrh, ktorý pán kontrolór predložil,
takže potom by som sa prihlásila a prečítala.
p. Polaček, primátor mesta: Ako znie otázka, lebo rozprávate v hádankách. Skúste ju položiť,
nech tomu rozumieme všetci.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nerozprávam v hádankách, teda som spomínala, že všetkým
nám prišiel cez víkend sme od pána kontrolóra, týka sa to tých účelových dotácií ako
som spomínala, čiže by som chcela poprosiť o vyjadrenie, lebo tie zistenia v tomto
maily boli trošku také závažné nechcem to zbytočne viac rozvíjať, lebo potom by som
veľmi nepekné slová musela použiť.
p. Polaček, primátor mesta: Čiže využívate priestor, že rozprávame o mestských častiach.
Pozerám o diskutujúcich myslím si, že asi o mestských častiach tak rozprávať nebude,
čiže možno by sme to mohli uzavrieť. Teraz pán kontrolór ja som tiež obdržal od vás
požiadavku ohľadom mestskej časti Myslava tak povedzte, keď môžete, ďakujem.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení
poslanci, vážený pán primátor nebola to moja požiadavka, bol to môj návrh, ten návrh
vychádzal z toho, že aj napriek zisteniam, ktoré sme mali pri kontrole používania
finančných prostriedkov účelových finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté z
rozpočtu mesta mestskej časti Myslava, mestská časť Myslava adekvátne nereagovala
na naše zistenia do konca myslím si, že reagovala pani starostka spôsobom, ktorý nie je
vhodný pre verejného funkcionára, z toho dôvodu som navrhol znížiť mestskej časti
výšku príspevku, ktorú dostane práve formou účelových finančných prostriedkov z
rozpočtu mesta. Ten návrh som dal k dispozícii návrhovej komisii pánovi Berberichovi,
je u neho. Spočíva v tom, že mestskej časti Myslava bude znížená výška príspevku od
2.530 Eur, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, nech sa páči pani poslankyňa.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Čiže ja by som, len prečítala ten návrh, ktorý vyšiel.
p. Polaček, primátor mesta: Čiže ak správne rozumiem, máte záujem si osvojiť tento návrh
pána kontrolóra, ak vám môžem odporučiť bolo by vhodné, keby ste sa prihlásila do
diskusie, tam niekde by to patrilo. Ďakujem veľmi pekne.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Len to neviem zrušiť.
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p. Polaček, primátor mesta: Prosím, aby technici zrušili procedurálne návrhy a vy prihláste do
diskusie, ďakujem pekne. Pán poslanec LÖrinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem, na základe upozornenia pána poslanca Hubu a po
konzultácii s finančným oddelením sťahujem svoj druhý návrh, týkajúci sa ZŠ Považská
a prerozdelenia financií na Košickú Arénu. Je pravda, že zákon neumožňuje poskytnúť
tieto finančné zdroje pre OZ-tko, čiže je to terminus technicus. Za seba chcem len
povedať ešte 2 veci možno ešte. Prvá je, ZŠ Považská bol by som rád, aby sme hľadali
všetky možnosti, ktoré budú v budúcnosti na to, aby nebola financovaná stopercentne,
ten projekt len z našich zdrojov. Bolo by fajn, ak by sa vedeniu mesta alebo pánovi
riaditeľovi podarilo získať nejaké externé zdroje. Podľa tých informácií, ktoré mám
bude na to doba. A čo sa týka druhej veci, podpora Steel Arény bohužiaľ nie je to
možno urobiť z týchto peňazí vychádzam z informácií, že Steel Aréna sa nachádza vo
veľmi ťažkej finančnej situácii a ak sa nepodarí získať ďalšie finančné zdroje, nie je
vylúčený ani koniec profesionálneho hokeja v meste Košice. Také informácie mám,
verím že také informácie má aj vedenie mesta Košice, ktoré je zastúpené v tejto
organizácii. Bol by som rád, aby sme možno raz dostali informáciu, akým spôsobom
chceme teda pomôcť, a či vôbec chceme pomôcť. Podľa týchto informácií, ktoré mám
ja tak už jar 2021 je kritická pre HC Košice aj pre Steel Arénu, ale prednostne ma
zaujíma náš majetok, čiže Steel Aréna. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec za váš výrok ohľadom týchto vecí.
Môžem vás ubezpečiť, že nie je cieľom mesta stopercentne do všetkého vrážať peniaze
a hľadáme teda rôzne možnosti. Teda verím, že aj v tejto veci sa to podarí to je jedna
vec, keď ste otvorili tému Steel Arény, nie sú to ľahké záležitosti. Mesto je 33 %
podielnikom v tejto hale treba si uvedomiť, že hodnota tejto haly je niekde na úrovni
okolo 18 mil. Eur, to znamená hodnota majetku mesta, aj keď my nemáme majetok
v občianskom združení my máme hlasovacie práva, majetok vlastní občianske
združenie. Je to taký hybrid, ktorý bol vymyslený pred dvadsiatimi rokmi. Spoločnosť
spolu so spoločnosťou U.S.Steel hľadáme riešenia máme otvorené dve verzie rokovaní
úplne v treťom sektore mimo štátu a hľadáme spolufinancovanie na to, aby sme vyriešili
tento veľmi zlý stav, je to však v rovine nekonečných diskusií. Na druhej strane žiaľ, ak
sa nám nepodarí naplniť možnosti v našej tréningovej hale, tak je tu ešte 1 alternatíva
minimálne na nejaké preklenutie a tým, že vstupujeme do obnovy Angels Arény a
verím, že sme už blízko toho, aby sme získali stavebné povolenie v tejto veci, tak
možno budeme riešiť, akým spôsobom pomôcť basketbalu a na nejaké obdobie využiť
túto tréningovú halu, ale to nerieši samozrejme finančné problémy samotnej Steel
Arény, ale verím že nájdeme spolu s U.S.Steel-om riešenie, o ktorom dlhodobo
diskutujeme. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči faktická.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, faktická poznámka na
kolegu LÖrinca, tak nakoniec v sobotu, čo sme si večer písali tie mailiky som mal zasa
pravdu, že tých 400 tis. sa jednoducho do Steel Arény dať nedá, tobôž nie z toho úveru,
ale to je už jedno, kto mal pravdu, kto nie. Som rád, že ste tento návrh stiahol, ja si
myslím, že v zahraničí nie je problém pri hľadaní strategických partnerov a keď s tým
nemá problém ani slávny Bayern München, teda v Bayern Mníchov a má partnera pre
arénu myslím si, že ako pán primátor povedal určite je treba hľadať nejakého externého
strategického partnera aj pre túto halu, no a už len tak na záver vám poviem, lebo
povedali ste, že Steel Aréna má problém, ale tých 400 tis., ktoré ste navrhovali zatiaľ
nemáte, lebo to len ste skonštatovali, čiže a) no a b) by som vám mohol takto odporučiť,
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že kolega vedľa nemá problém pán Schwarcz, nemal problém nájsť milión, čiže on vám
určite do konca zastupiteľstva tých 400 tis. pomôže nájsť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja chcem povedať, že sú na
takéto veci rôzne externé spôsoby financovania napr., aktuálne má ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu má vyhlásenú výzvu v rámci fondu na podporu
športu, kde sa aj takéto projekty môžu predložiť a uchádzať sa o financovanie.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem kvitujem, že pán
poslanec LÖrinc zobral argumenty, ktoré sa týkajú jeho druhého návrhu a dúfam, že ho
presvedčia argumenty, čo sa týka jeho prvého návrhu. Je veľmi jednoduché škrtnúť v
nejakom návrhu 400 tis. a dať ich na projekty, ale chcem podotknúť, že v rámci toho, čo
je tu uvedené opäť projektová dokumentácia na športovú multifunkčnú halu nemáme
reálne miesto, ak chceme kresliť halu kreslime ju aj s parkovacími miestami s
parkovacím domom, kreslime ju aj s nejakým presscentrom alebo bez presscentra, to sú
otázky, ktoré pri nejakej vhodnom umiestnení tej haly by sme si mali klásť, možno by
to znamenalo úsporu v rámci kreslenia tej haly, ale to dnes nevieme odhadnúť, čo sa
týka projektovej dokumentácie projektu na realizáciu skateparku, ja som za to, aby sa v
Košiciach zrealizoval skatepark, ale neverím tomu, že v Košiciach dnes vieme zobrať
realizačnú dokumentáciu a zároveň v tomto roku zrealizovať skatepark. Možno pán
poslanec u vás na káve, ale neviem, že či sa to dá aj v realite. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Lesňák v diskusnom
príspevku.
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Toto bude taký prvý vstup asi
budem mať viac, ale ja poviem viac s čím som pri tomto rozpočte nespokojný teraz
vystúpim z titulu poslanca za volebný obvod číslo 14. Pán primátor v rámci svojej
kampane ste mali nejaký volebný program a musím bohužiaľ konštatovať, že s titulom
na tieto dve mestské časti Vyšné Opátske a Košická Nová Ves sa absolútne nenapĺňa.
Zostavuje už tretí rozpočet a vo vašej kampani bolo citujem z vašej brožúrky, v našich
mestských častiach Košická Nová Ves a Vyšné Opátske vidíme veľké rezervy v
občianskej vybavenosti, verejných komunikáciách a príležitostiach na voľnočasové
aktivity šport. V Košickej Novej Vsi podporíme vznik chýbajúceho kultúrneho domu a
ambulancie všeobecného lekára, či rekonštrukciu telocvične. Vo Vyšnom Opátskom
zabezpečíme dokončenie dlhotrvajúcej rekonštrukcie budovy starej obecnej školy,
presadíme úpravu chodníkov tak, aby boli dostatočne široké aj pre mamičky s kočíkmi.
Výzvou je aj projekt prepojenia oboch mestských častí prostredníctvom cyklochodníka
historickej cesty cez Heringeš, s prípadným vznikom náučného chodníka. Páni nechal
som vám dva roky času, aby ste sa zorientovali v tom, čo ste popísali v tejto brožúrke,
musím smutne konštatovať, že pri treťom roku vzniku rozpočtu ste tieto dva mestské
časti vynechali. Môžte mi oponovať, že som sa nezapájal do vzniku rozpočtu, ale
bohužiaľ nebol som oslovený. Takisto nemám informáciu, že by ste zavolali starostov
zmienených mestských častí, aby ste naplnili tento váš podotýka váš volebný program,
keď som v minulosti prišiel s tým, aby ste riešili prepojenie obchodného centra
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ShopBox s mestskou časťou Dargovských hrdinov cez Clementisovu ostal som
nevypočutý. Keď som žiadal opravu verejnej komunikácie 34, 10 smerom na Zdobu,
kde dnes je zástavba Panorámy. Ostal som nevypočutý, že je to v pláne. Pán Čop
môžete mi zodpovedať, kedy bude tá cesta v pláne? Možno sa snažíte prehodiť na kraj,
ale treba to odkomunikovať, ja to neviem, aspoň nie oficiálne iba sa domnievam, taktiež
zakopem aj za Furču, dole bola zmena stará Sečovská cesta cez Slivník, pozemky patria
mestu teleso cesty nevysporiadané samá jama, veľa ľudí to momentálne využíva hlavne
v zimných mesiacoch ako alternatívnu prechádzku alebo obchádzku, keď sa stane
havária v trojuholníku Heringeš, Panoráma, Zelená stráň. Poprosím zodpovedať otázku,
kedy sa dočkáme vo volebnom obvode číslo 14 vami prezentovaných realizácií alebo
tak vízií. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia
skúsim sa vojsť do troch minút a odprezentovať oba moje pozmeňujúce návrhy. V tom
prvom ako som posielal aj mailu ide skôr o taký poistný návrh, ktorý znie v časti A.
schvaľuje Programový rozpočet mesta Košice na rok 20/21 sa pripája čiarka a tieto
slová: so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia. Možno len ako poistka, aby sa nestalo, že niektorí schválený pozmeňujúci
návrh bude nepodpísaný alebo vylúčený a nebude to riadne odôvodnené, ale verím, že
sa to nestane je to len taká drobná poistka a druhý pozmeňujúci návrh sa týka vlastne
tabuliek, ktoré sme dostali k rozpočtu. Máme vlastne viacero dokumentov k rozpočtu,
jeden je samotný návrh uznesenia a ďalšie tabuľková, textová časť potom máme aj
tabuľky, ktoré sa volajú plán opráv ciest chodníkov atď. na rok 2021 a tam je tabuľka
číslo 4 Plán realizácie cykloinfraštruktúry tam by som chcel vložiť jednu drobnosť a to
je projektová dokumentácia na cyklochodník prepojenia Americká trieda,
Magnezitárska, ktoré nebude stáť určite viac rokov 1.500 - 2.000 Eur práve kvôli tomu,
že je to tak nízka suma odkonzultoval som to s pánom riaditeľom magistrátu a ustúpil
som v tom, že nebudem tieto finančné prostriedky nikde hľadať presúvať jednoducho to
len doplním do tabuľky a verím, že tak nízka suma sa nájde, takže prečítam návrh: v
prílohe číslo 4 v tabuľke cykloinfraštruktúra, cyklochodníky vlastné prostriedky
projektová dokumentácia, realizácie plán na rok 2021 sa dopĺňa typ komunikácie
združený chodník mestská časť Ťahanovce ulica Magnezitárska prepojenie sídliska
Ťahanovce v súbehu s Americkou triedou od NDS strediska údržby na ulicu
Magnezitárska po ukončený chodník pri zastávke MHD EcoPoint Magnezitárska 2B,
popis zadanie projektovej dokumentácie v stupni pre vydanie stavebného povolenia a
realizáciu stavby dĺžka 0,4 km. Ešte možno taká krátka dôvodová správa, momentálne
sídlisko Ťahanovce 40 rokov stále pešo sa na hlavný ťah vlastne do mesta nedostanete,
skončíte pri NDS-ke a tam musí chodec prebehovať cez štvorprúdovku, preto tento
návrh. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Rovinský a pán
námestník.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Možno ste si všimli, že som držal bobríka
mlčania, ale nedá mi, aby som sa neozval. Tuná je tento problém teraz, ja ťa chápem
Laco len na druhej strane tu sa deje taká vec potom, že my oberáme primátora jeho
právo podpísať alebo nepodpísať, respektíve dostaneme to takejto podoby, že buď
podpíše všetko alebo nič, lebo my viažeme to, lebo jedna vec je, že my máme právo
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schváliť a primátor má právo podpísať alebo nepodpísať a ty dávaš podmienku, že
vlastne musí to brať ako celok, čo podľa môjho názoru môže byť aj pre nás
kontraproduktívne, keď máme dajaké dielčie návrhy, ale možno si to rozmyslel.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec mňa mrzí, že v
tomto návrhu, ktorý ste nám zaslal a avizoval 9. februára, tak v tomto emaili ste použil
niekoľko viet, mrzí ma to práve preto, pretože ste predseda jedného z poslaneckých
klubov a zároveň ste členom mestskej rady. Ak takýto poslanec použije vo svojom
emaily na všetkých poslancov kde avizuje zmeny rozpočtu, že zdroj z objektívnych
dôvodov zatiaľ neprezradím a potom ho de facto vlastne ani nenájde pre ten svoj návrh,
respektíve si nedá tú námahu a neviem, či takýto návrh na zmenu uznesenia, keď tam
nie daný zdroj je vôbec vykonateľný a potom tam uvedie vetu mrzí ma, že nemôžem
komunikovať otvorenejšie, ale verím, že ma chápete, ja vás nechápem pán poslanec.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči diskusia.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovom, páni skúsme sa držať faktov a nie, kto čo komu
napísal atď. ja sa vrátim. Tak odpoviem pánovi Djordjevičovi. Pýtal sa, že prečo to
nebolo prerokované na komisii životného prostredia. Tak komisia životného prostredia
zasadala pán Djordjevič 3. februára, kde sa čisto prejednával len rozpočet mesta Košice
v otázke, čo sa týka našej komisie, môj pozmeňujúci návrh bol preto predložený tu,
pretože na uvedenej komisii zástupca magistrátu k uvedenej položke nevedel povedať
takmer nič, že vlastne o čo to ide to len konštatujem, čiže my sme mali potom
zastupiteľstvo mať 8. februára o päť dní neskôr, kde sme mali prerokovať rozpočet.
Rozpočet sa preložil na dnešný deň, a preto som to dneska navrhol, čiže to je taká
stručná genéza toho, prečo to tak bolo atď. K pánovi námestníkovi Gibódovi, pán
námestník ja som svoj návrh dal v dobrej viere možno za tým hľadáte niečo zase
konšpiračné alebo že niečo proti niekomu, ale naozaj ak chceme na mestskom
zastupiteľstve v máji schvaľovať nejakú zelenú grantovú schému a rozhodovať všetky
tie veci, čo sa týka rozhodovacích právomocí budeme to robiť v máji, ak to urobíme v
máji a náhodou sa na tom mestské zastupiteľstvo uznesie, tak potom v júni sa zverejní
výzva v júli sa môžu prijímať všetky žiadosti, v auguste v septembri sa to môže
vyhodnotiť, čiže stratíme 6 mesiacov, preto ja som dal daný návrh, aby sa polovička z
tej sumy presunula na fond zdravia, lebo zelená grantová schéma a fond zdravia vo
viacerých veciach sa prekrížia majú proste spoločné ciele, čo sa týka zelenej
problematiky v životnom prostredí a tak ďalej, čiže môj návrh bol v dobrej viere, aby
teraz použijem výraz pána primátora sme zbytočne zakonzervovali peniaze a budú tam
stáť tak ako sa to robilo pri projektoch. Ešte keď sme pri rozpočte ja tam mám jednu
položku, s ktorou mám takú vnútornú dilemu poviem úplne otvorene a myslím, že s
touto filozofiou sa mnohí poslanci nestretli a to Správa mestských komunikácií v
rozpočte vyčlenená čiastka 50 tis. Eur, ale z toho projektu, čo vlastne zverejnil pán
primátor minulý týždeň škoda, že nie pred rozpočtom, ale minulý týždeň, keď si
spočítame všetky náklady, tak to sú desiatky miliónov, čiže ja sa teraz pýtam ak my
dneska schválime 50 tis. Eur na Správu mestských komunikácií de facto požehnáme
tento niekoľkomiliónový projekt, ktorým podľa mňa väčšina poslancov nie je
stotožnených, čiže poprosil by som otázku ohľadom tých 50 tis., či je toto spúšťačom
toho celého alebo načo budú využité skôr tieto peniaze týchto 50 tis., lebo môže sa stať,
že na budúci rok neschválime peniaze na realizáciu nákupu všelijakých sypačov atď., čo
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s tými 50 tis.? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými nech sa páči pán námestník, pán poslanec Djordjevič
a pán poslanec LÖrinc.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja vás sa musím poopraviť pán
poslanec. Grantovú schému jej samotnú výzvu na prekladanie v prípade kultúrnej
grantovej schémy neschvaľuje zastupiteľstvo schvaľuje následné tie projekty, ktoré boli
vybraté v rámci tej grantovej schémy a ich následnú podporu, čiže v tomto prípade
pozdržanie, ktorého vy sa obávate nenastane. Naopak ja sa obávam toho, že to načo má
byť zamierená táto grantová výzva na tieto zelené projekty sa nezhoduje s tým
zámerom, ktorý má v sebe Fond zdravia. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani Kažimírová ma upozornila, že napr. pri
klzisku v parku pri 5. zmene rozpočtu sme dali 40 tis. na projektovú dokumentáciu a
magistrát pochopil to tak, že akože súhlasíme s tým, aj keď na pôvodné ihrisko malo ísť
200 tis., potom 400 tis. teraz 660.000 Eur, a že už ako keď teraz tu neschválime, tak
zmaríme investíciu. Čo sa chcem vyhradiť veľmi jasne z môjho pohľadu Správa
komunikácií mesta Košice je dobrý projekt, ale podľa toho v časovej osi
harmonogramu, ktorý sme dostali v tomto roku sú plánované investície 2,7 milióna, ja s
tým nesúhlasím a myslím si, že taký veľký projekt by malo schvaľovať zastupiteľstvo.
Čiže dúfam pán primátor a poprosil by som o odpoveď, že teda nie je to tak, že keď
schválime tých 50 tis., že ideme do toho a potom poviete, že však ste to schválili.
p. Polaček, primátor mesta: Nie, nie je to tak pán poslanec tých 50 tis. je na to, aby sme mohli
si nechať urobiť si ďalšie ekonomické analýzy. Myslím si, že by to mali robiť tretie
strany a nie magistrát, pretože ukazujete, že nedôverujete úradníkom mesta, takže je
dôležité, aby sme to dostali od tretích strán, aby sme dokázali urobiť dostatok
argumentov aj právnych aj ekonomických aj ďalších, že jednoducho tento podnik
jednoducho dokáže byť v istom horizonte nie prvý deň, ale v istom horizonte slovo
ziskový pre samosprávu nie je to správne, ale jednoducho, aby sme dokázali v istom
momente povedať, že návratnosť takejto investície má zmysel, potrebujeme takéto veci
pripraviť nastaviť. Na to, aby sme sa mohli posunúť ďalej je to veľmi dôležitý moment
a to je schváliť zriaďovateľskú listinu a ďalšie dokumenty, ktoré s takýmto podnikom
súvisia, ale istým spôsobom áno dáte nám mandát na to, že poďme ďalej rozprávať,
poďme ďalej to pripravovať, má to zmysel pripraviť podklady pripraviť ďalšie odborné
dokumentácie, ktoré žiaľ pri takomto veľkom podniku nedovolíme si nemať. Myslím si,
že je to dôležité, že to každý bude brať pozitívne, že radšej investovať pár 1.000 Eur
možno Technická univerzita, UPJŠ Ekonomická fakulta, ktorá nám pomôže pripraviť
dostatočne kvalitné materiály, aby sme si povedali, že to zmysel má my sme to dostali
do istého rozmeru. Myslíme si, že to má zmysel nastaviť a samozrejme potrebujeme
blokovať položku na základe toho, že ak si povieme v istom momente a verím, že v
tomto roku že to celé zmysel má, aby sa vyčlenili aj ďalšie prostriedky na samotné
založenie prípravu, ktoré má svoje výdavky, čiže je pred nami mnoho krokov a verím,
že niekedy možno v závere tohto roka si povieme, áno máme dostatok dokumentov na
to, aby sme si povedali, že to zmysel má alebo si povieme, že to teda zmysel nemá a
povieme si, že tak ako sme to robili doteraz alebo možnože nejak inak treťou cestou
sme takéto služby v meste realizovali, ale myslíme si, že z tých ukazovateľov, ktoré
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máme dnes k dispozícii, že to má zmysel, ale samozrejme nie zajtra, ale tá krivka
nábehová má svoju dĺžku, preto je to takto. Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Vážený pán primátor, dámy a páni budem asi troška dlhší. Mám 2
návrhy na uznesenie troška dlhšie s komentárom už keď sme som zakladal tento klub
som konštatoval, že naším cieľom je aj upozorňovať na niektoré veci, ktoré sa nám
nepáčia, respektíve boli prezentované kedysi v minulosti ináč ako sa dejú, chcel by som
upozorniť bez toho, aby som konkrétne pomenoval niekoho ospravedlňujem sa, ak sa
niekto cíti v tomto príbehu ako dotknutý nikoho konkrétneho neuvádzam. Dámy a páni
už v lete minulého roku, keď sme mali mať to mimoriadne rokovanie zastupiteľstva
ohľadom predstavenstva respektíve prelamovanie veta, istá nemenovaná osoba
obvolávala poslancov, že nemusia chodiť na mimoriadne rokovanie tzv. nejaké
odhováranie od neúčasti, lebo už aj tak viacerí neprídu strašne ma to lámalo dať podnet
už vtedy pre etickú komisiu, či to je v súlade so všetkými princípmi. Teraz mám opäť
indície a nechcem nikoho menovať, keďže nemám dôkazy o akom si obvolávaní
niektorých poslancov, aby nepodporili môj návrh na úpravu kompetencií primátora
jedno percento pri zmenách rozpočtu dokonca s nepriamym upozornením, že kto
zahlasuje za tento návrh, tak asi bude mať problém v budúcnosti. Dámy a páni ja verím,
že väčšina z vás má dostatok odvahy a podporí aj moje návrhy a vychádzajúc z toho, že
dnes treba schváliť rozpočet urobil som ťažké kompromisy v mojich návrhoch a
prerobil som ich, primátor ich má už v rukách tie, ktoré budem predkladať priznám sa,
že som mal pripravené oveľa tvrdšie slová budem sa mierniť a v záujme, aby sme už
nevyvolávali vášne budem veľmi korektný a používať fakty. Rozhodovanie v tomto
meste je založené na dôvere dvoch orgánov mesta primátora a zastupiteľstva,
kompetencie je možné pridávať alebo uberať, keď sa pozriem na zistenia z minulých
období najprv repre fond potom zistenia pri dohodách potom zisťujem, že nadácia Pro
Cassovia 2 roky po sebe sa vôbec nezaregistrovala na príjem dvoch percent daní, potom
zachytávam nejaké zlé informácie o Košice Turizmus z nejakého prostredia teda mali
prenajaté priestory pri vedeckej knižnici, kdesi to sa vytýkalo, teraz som zistil, že znova
majú prenajaté na Hlavnej iné priestory a som v rozpakoch posunúť tieto peniaze vôbec
pre Košice Turizmus, ale predložím k tomu uznesenia, čiže teraz som čítal rozhodnutie
Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré skonštatovalo, ťažké porušenie zákona o
verejnom obstarávaní mestom Košice pri nákupe rúšok respirátorov, som v rozpakoch
ako pomôcku som si zobral citát zo svätého písma z biblie je v evanjeliu podľa Lukáša
je taký zaujímavý text: Kto je verný v najmenšom je verný aj vo veľkom a kto je
nepoctivý v malom je nepoctivý aj vo veľkom. To nie sú moje slová, preto som
pôvodne navrhnúť obmedzenie primátora pri nakladaní s rozpočtom jedno percento, ale
chcem urobiť veľké gesto a bude to na 2,5 % prednesiem návrh, navyše do toho
uznesenia dopĺňam aj bod D., ktorý v podstate umožňuje primátorovi v čase nejakej
skutočne náhlej núdze alebo mimoriadnej udalosti urobiť také opatrenia v rozpočte, aby
zachránil pred nešťastím možno alebo pred dopadmi nešťastia iných ľudí. Dovoľte
pôjdem ku návrhom rozpočtu samotnému dopravného podniku sa nechcem veľmi
venovať, lebo dopravný podnik si to zaslúži jedno samostatné rokovanie doprave a
dopravnému podniku možno fakt treba zvážiť samotné financovanie urobil som gesto
pán primátor ma požiadal, aby som zo svojho návrhu vypustil priamu dotáciu teda
priame peniaze pre dopravný podnik, aby som mu nesťažil vyjednávacie pozície s
vládou urobil som to, vybral som to z návrhu, ale nechám si niekde v rezerve dozviete
sa, akým spôsobom a čo sa týka mnohých čísel faktov ohľadom dopravného podniku
sedeli sme s pánom primátorom 2-krát v poslednom období, hovorili sme o nejakých
prísľuboch o prezentácii vízii nejakého rozvoja dopravného podniku, žiaľ nemali sme
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pred sebou tie čísla vytiahol som si ich bolo by zbytočné, aby som aj zaťažoval, keď ich
nevidíte ja to spracujem a pošlem vám to, takže dopravný podnik určite nabudúce
niekedy mimoriadne. Čo sa týka návrhu na úpravu a doplnenie návrhu na uznesenie k
rozpočtu v prvej časti zotrvávam na mojom pôvodnom návrhu, kde chcem odstrániť
taký neštandardný proces tzv. akceptácie požiadaviek mestských častí samotným
primátorom a chcem navrhnúť, aby účelové dotácie finančné prostriedky boli
poskytované priamo mestským častiam, samozrejme po schválení v miestnom
zastupiteľstve a podaní vhodnej žiadosti na ten účel, na ktoré sú určené. Ďalej budem
čítať návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
právnych predpisov schvaľuje po prvé na tretej strane v časti a) bod číslo 3 uznesenia
účelové finančné prostriedky pre mestské časti zmenu textu v treťom odstavci druhom
riadku nasledovne: nahradenie slova akceptácii novým textom schválením v miestnom
zastupiteľstve ostatný text ostáva bez zmeny. Návrh číslo 2, teda bod číslo 2 môjho
návrhu na štvrtej strane v časti B. uznesenia splnomocňuje primátora mesta Košice v
bode číslo 3 sa v plnom rozsahu pôvodný text nahrádza novým textom nasledovne za a)
presuny prostriedkov v príjmovej časti schváleného rozpočtu, pričom sa celková výška
príjmov rozpočtu mesta nezmení, za b) presuny prostriedkov vo výdavkovej časti
schváleného rozpočtu v rámci jedného programu do 2,5 % toto je môj kompromis,
pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov nemení a medzi jednotlivými programami
do 2,5 % tiež kompromis pritom limitom je suma celého programu v rámci, ktorého sa
presun alebo z ktorého sa presun vykonáva, uvedený limit platí na sumu všetkých
presunov počas celého rozpočtového roka, bod c) zo splnomocnenia podľa časti b) o
presunoch medzi jednotlivými programami vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu
sa vyníma presun z programu číslo 6 bezpečnosť, o ktorom rozhoduje mestské
zastupiteľstvo. Preruším čítanie návrhu vysvetlím, niektorí moji kolegovia rozporovali
navýšenie financií pre mestskú políciu, chceme ho tam nechať, ale chceme, aby nebolo
možné primátorom robiť zmeny z programu 6 a vynímať financie z tohoto programu iba
na základe rozhodnutia zastupiteľstva o tom je ten bod c). Ďalej pod d) bude o tom, čo
som spomínal ak nastane nejaká mimoriadna situácia alebo živelná udalosť alebo niečo
skutočne mimoriadne nemyslím tým na Covid, aby primátor mohol operatívne v
momente ako mu finančníci pripravia zmenu, aby mohol nakladať do výšky 0,2 %
celkového rozpočtu to je suma cca 470.000 Eur je dostatočné na rozhodnutia riešenie z
jedného dňa na druhý, čiže text za d) v prípade náhlej núdze a potreby poskytnúť
okamžitú pomoc z dôvodu mimoriadnej udalosti živelnej pohromy havárie prírodnej
katastrofy alebo inej podobnej udalosti obyvateľa alebo obyvateľov mesta Košice
vykonať nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov maximálne do výšky 0,2 %
v rámci celkových príjmov výdavkov a finančných operácií, bod číslo 3 návrhu
vysvetlím, pôvodne som chcel navrhnúť, aby primátor na zastupiteľstve informoval o
všetkých zmenách rozpočtu, keďže som sa dozvedel, že oni sú zverejnené na webe
akurát my nevieme o tom, že boli tam zavesené môj návrh hovorí vlastne iba o tom, aby
sme od mesta získali informáciu, že primátor vykonal zmenu je zverejnená na tomto
linku, teda bod 3 môjho uznesenia na piatej strane pred poslednú vetu sa vkladá nový
bod D. s nasledovným znením: žiada primátora mesta Košice informovať poslancov
mestského zastupiteľstva formou elektronickej správy, o zverejnení zrealizovaných
zmien rozpočtu, ktoré budú vykonané podľa bodu B. to je komplet môj návrh a chcel by
som, aby sa hlasovalo o ňom ako an bloc. Druhý návrh na uznesenie to nie je
pozmeňovací návrh k rozpočtu je samostatným návrhom teoreticky, môže sa o ňom
hlasovať po celkovom schválenie rozpočtu, lebo je samostatné uznesenie k tomuto bodu
a rieši v podstate rozpočtové opatrenia už k tomuto rozpočtu, tzv. viazanie finančných
prostriedkov, viazanie rozpočtovaných prostriedkov na konkrétnych položkách, pôjdem
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postupne návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
právnych predpisov po prvé schvaľuje za a) rozpočtové opatrenie viazanie
rozpočtových výdavkov nasledovne: Program číslo 10 - Podporná činnosť, Podprogram
1 Správa mestského úradu – MMK, položka číslo 1 Mzdy (v tom štátne prostriedky na
prenesené kompetencie) viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 2,34 % zo sumy
8.850.000 Eur (t. j. 207.090 Eur), položka číslo 2 Poistné príspevky do poisťovní
viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 2,78 % zo sumy 3.350.000 Eur (t. j.
93.130 Eur) na vysvetlenie, to je moja rezerva na nepredložený návrh 300 tis. pre
dopravný podnik, pán primátor mi sľúbil, že do konca apríla túto otázku rozlúskneme,
ak pomoc od vlády nepríde ja si uplatním tých viazaných 300 tis., za b) rozpočtové
opatrenie - viazanie rozpočtových výdavkov nasledovne: Program číslo 8 Plánovanie,
manažment a kontrola, Podprogram 1 Výkon funkcie primátora a námestníkov
primátora, položka číslo 3 Komunikácia s verejnosťou viazanie rozpočtových výdavkov
vo výške 45 % zo sumy 85.000 Eur (t. j. 38.250 Eur) ďalej Podprogram 4 Marketing
mesta, položka číslo 1 Prezentácia a propagácia mesta viazanie rozpočtových výdavkov
vo výške 45 % zo sumy 70.000 Eur (t. j. 31.500 Eur) na vysvetlenie ide zhruba o sumu,
ktorá by mala byť venovaná na vydávanie nejakého mestského periodika, pán primátor
to s nami zrejme prerokuje v návrhu nasleduje k tomu ešte uznesenie, ak sa o tom
dohodneme toto viazanie bude takisto iba dočasné, bod c) rozpočtové opatrenie viazanie
rozpočtových výdavkov nasledovne Program číslo 2 mesto kultúry a športu Podprogram
7 Cestovný ruch položka číslo a vypadlo mi číslo to je 1 organizácie Košice Turizmus
členské, viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 50 % zo sumy 160 tis. (t. j.
80.000 Eur) vysvetlím opäť iba dočasné viazanie chceli by sme získať možno viac
informácií o Košice Turizmus, keďže nejaké informácie sa okolo toho krútia verím, že
bude predložený materiál, čo sa týka pokračovanie v bode 2 uznesenia žiada primátora
mesta Košice predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva za a) materiál o zámere
vydávania mestských novín občasníka alebo periodika, ktorého súčasťou budú
alternatívne návrhy názvu kvalitatívneho a formálneho prevedenia štruktúry obsahu
rozsahu, rozpočet, spôsob financovania a vytvorenie redakčnej rady a podobne, za b)
správu o hospodárení činnosti a aktuálnom stave v Nadácii Pro Cassovia za roky 2019,
2020 až po súčasnosť, za c) správu o hospodárení činnosti a o aktuálnom stave oblastnej
organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus na roky 2019, 2020 až po súčasnosť.
Koniec návrhu, čím skôr tie správy dostaneme a materiály, môže sa odblokovať
viazanie rozpočtu skutočne korektný návrh. Návrhy odovzdávam zastupiteľstvu a
úprimne ďakujem, že ste si ma vypočuli v takom kľude tichu, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne s faktickými pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Vidím, že sa tu rozmohlo, že
niektorí poslanci a taký dlhoročný skúsený dokonca moji predchodcovia na pozícii
námestníka primátora nemajú dôvod prezrádzať svojim kolegom respektíve im zasielať
tieto návrhy, že nemajú dôvod komunikovať otvorenejšie. Mňa najviac pán kolega na
tom zaujalo, čo ste povedal pri viazaní prostriedkov pre dopravný podnik a to tú
formuláciu, ktorú ste použil vy, ja si uplatním, pán poslanec mali sme túto diskusiu pri
dopravnom podniku a mám pocit, že práve teraz ste ukázal, kto sa postavia do pozície,
že tu bude riadiť veci v tomto meste alebo v dopravnom podniku. Ja sa len vyjadrením k
jednej časti vášho návrhu a to ako prepáčte kolegovia ako predseda oblastnej
organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus pán poslanec neviem, aké informácie
vám chýbajú, pretože ste ma nikdy neoslovil nejaké informácie chýbali o tejto
organizácii. Ja neviem, aké informácie nie sú tuná verejné. Máme tu niekoľkých
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poslancov v dozornej rade máme tu zástupcov, ktorí sa mohli zúčastniť aj na verejnom
napr. stretnutí, kde sa prezentovali závery a úspechy respektíve práca činnosti tejto
organizácie ja neviem, čo vám nie je nejasné, výročné správy sú zverejňované sú
zverejňované dokumenty objednávky faktúry stále neviem, čo je vám nejasné.
Nerozumiem prečo prídete s takouto partizánčinov rovno na zastupiteľstvo a tvárite sa
aký ste bohorovný a ešte tuná cituje tie veci, ktoré cituje. Ako mňa to mrzí, ale toto ako
ste ma chcel alebo ste dúfal, že ma vytočíte, lebo sa vám to nepodarilo, lebo ste len
ukázali ako málo svojej vlastnej aktivity venujete tomu, aby ste sa porozprával s
kolegom poslancom o tom, čo sa deje, aby ste si vôbec opýtal tieto informácie, ak by tu
bolo milión žiadostí o tom, že chcete informácie o tejto organizácii a my vám ich
nedávame chápem tento váš návrh, ale v opačnom prípade ja tento váš návrh vlastne
neviem pochopiť. Ja neviem, aké informácie vám chýbajú, lebo ste sa nikdy s tým
neozvali, že vám niečo chýba, že ste niečo, čo zachytili v novinách toto je ten bod, ktorý
vás trápi a mimochodom suma, ktorá uvedená tam je polovičná oproti
predchádzajúcemu roku aj roku pred tým to po prvé, vychádza z určitého štatútu
organizácie, kde sme sa zaviazali posielať 50 % vy viete, čo to je pre organizáciu, keď
jej škrtneme 50 % príspevku zo strany mesta. Viete, aké úspory na zamestnancoch sme
museli k tejto veci vykonať neviete, lebo ste sa o tieto informácie nezaujímal, tak prečo
tu predkladáte takýto návrh, keď vôbec ste sa nezaujímali o tieto veci len robíte škodu
o to vám ide o nič iné iba robiť škodu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, kolegovia ovládajte sa. Príspevok 15
minútový prekonaný rekord pána Schwarcza a potom 3,5 minútová faktická, bravo.
Reagujem tu na kolegu v prvom rade. Bol vyhlásený vládou a stále trvá mimoriadny
stav a mne sú tieto opatrenia, ktoré okliešťujú štatutára podporujem, ale môžeme sa k
tomu vrátiť neskôr. Ja neviem, či je teraz dnes práve najlepšia doba, ale okej, keď sa
niečo stane budete zodpovedný vy nie ja, ale keď sa tu bavíme o tom, že niekto
obvolával alebo neobvolával poslancov dajaká osoba, aj keď teraz malo byť
zastupiteľstvo pred týždňom doma tiež sa obvolávalo, že zrušme zastupiteľstvo,
neschválme rozpočet atď. Keď poprosím 20 sekúnd navyše, aby som to stihol, aby som
sa neplašil. Keď hovoríme o to nejakých zákulisných hrách, no nechtiac som si tu
vypočul po hlasovaní o znížení platu starostu ako prišiel pán poslanec LÖrinc za pánom
Filipkom a keďže sa pán Petrovčik zdržal, tak bola povedaná taká veta zrejme o pánovi
Petrovčikovi na margo Starého mesta, že zrušme to múzeum, čiže zrejme dotáciu
domnievam sa, že dotáciu, čiže tam Petrovčik je neseriózny, tak poďme sa mstiť
všetkým Staromešťanom, že to je momentálne tá vaša spolupráca vašich dvoch klubov.
Čiže zrušme mu dotáciu, lebo pán Petrovčik je neseriózny. Ja sa nečudujem, ale trošku
lepšie poznám, čiže nepoužijem výrok z biblie, ale to je taký prípad, keď tu obviňujeme
tých hore, čo sedia, že majú zákulisné hry, že obvolávajú, tak to je ako keby zlodej
kričal chyťte zlodeja.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko, niekedy na jeseň ste
oznámili tu na mestskom zastupiteľstve, že primátora podporovať nebudete. Boli to
silné slová alebo ste ich použili trochu inak, ale ja sa nechcem k tomu vracať. Ako
povedal pán námestník búchaním do stola ja si uplatním svoju požiadavku nie je na
mieste. Prosím nebuďte osobný nemusíte mať radi nemusíte mi priať úspech v pozícii
primátora, ale myslite prosím na to, že kroky proti mne nie sú proti Jarovi Polačekovi,
ale proti úradu primátora a mestu Košice. To čo sa snažíte teraz urobiť je oklieštiť
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právomoci mesta, oklieštiť právomoci, ktoré v tejto chvíli sú potrebné na to, aby sme
dokázali fungovať. Vaším cieľom je oslabiť pozíciu primátora a potom sa to s týmto
úradom jednoducho bude niesť. Viem, že to právo máte, ale prosím všetkých zvážte, či
osobná animozita voči mojej osobe od pána poslanca, ktorý založil klub, aby mohol
viesť voči mne vojnu je naozaj potrebná, aby sme ohrozili fungovanie mesta. Viazanie
položiek, ja si to ešte musím pozrieť, lebo to je opäť uznesenie z ďalšej série uznesení,
ktoré nikto nevidel. Áno, ťažko sa potom na to pripraviť a hádzať slová a argumenty.
Hovorí o tom, že zablokujeme približne pol milióna eur z rozpočtu mesta. To znamená,
že sa nedá plánovať, fungovať, že proste musíte rozmýšľať v týchto položkách keď je
tam viazanie na polovicu, tak na polovicu, To nie je, že výkon na polovicu, musíte
všetko dať na polovicu a nemôžete niektoré rozhodovania jednoducho riešiť. Prosím
robme konštruktívne návrhy, nerobme konštruktívne, ktoré sú proti alebo ktoré
úmyselne znižujú mandát, ktoré istým spôsobom provokujú a robia pre obyvateľov
tohto mesta nie dobrú náladu aj samotné oklieštenie v rámci právomocí na zníženie
právomocí v rámci nakladania s rozpočtom obzvlášť v tomto období, keď je potrebné
veľmi operatívne naozaj veľmi operatívne reagovať na nevyhnutné potreby súvisiace s
mimoriadnou situáciu, či už v oblasti bezpečnosti, či ochrany zdravia, sociálnych vecí,
ale aj v materiálno-technickom zabezpečení sa proste javí ako naozaj v tejto chvíli
nehodné. Možno o tom viesť diskusie, ale prosím neohrozujme mesto. V minulosti bolo
úplne v poriadku, keď primátor tohto mesta nakladal v rámci rozpočtu hodnotou 100 %
ja osobne som si ju znížil na 10 a považoval som to za správne. Podľa analytiky, ktorú
som si dal spracovať sa prevody pohybujú za posledných 10 rokov sa pohybujú medzi
tromi až siedmimi percentami. Nikdy nikto z vás nevytkol, že by presun v rámci
schválených programových zmien, alebo programového rozpočtu bol zneužitý. Nikdy
ste to neurobili, tak mi prosím vysvetlite, prečo potrebujeme urobiť z Košičanov
rukojemníkov v prípade kritickej situácie a dneska sme v núdzovom stave. Prosím
nerobte to, bavme sa, ak nie 10, 9, 8, 7, ale prosím vás toto nie je o Jarovi Polačekovi.
Toto je o desiatkach zamestnancov, ktorí si svoju prácu robia svedomito a prichádzajú
mnohokrát s riešeniami, ktoré jednoducho si vyžadujú takéto zmeny. 99,9 % týchto
zmien mnohokrát nie je ani z mojej hlavy a potrebujeme riešiť opatrenia. Títo ľudia žijú
s týmito Košičanmi a robia také veci, aby dokázali toto mesto riadiť. Ja ho manažujem,
ale títo zamestnanci a úradníci riadia a dávajú dobré nápady, aby sme sa pohli a
mnohokrát sú nevyhnutné opatrenia a veci, ktoré musíme. Už dnes viem, vážení
poslanci a poslankyne pardon, že budeme musieť urobiť veľmi súrnu a rýchlu zmenu,
ale nevieme dneska povedať v akej výške v rámci nášho karanténneho mesta a
nerozprávame o desiatkach tisíc, ale v stovkách tisíc eur. Už dnes vieme, ale
nedokážeme túto zmenu odhadnúť, pretože sme spustili riadne karanténe mesto a
musíme veľmi rýchlo reagovať, pretože nám proste náklady, ktoré sme mali definované
jednoducho úplne nevychádzajú tak ako sme to predpokladali. Vo finále nám to štát
preplatí, lebo je na to uznesenie vlády, ale musíme skorigovať nastaviť a pripraviť veci.
A my nevieme dnes odhadnúť, či sa bude jednať o 100 tis., 150 tis. alebo 200.000 Eur,
aby sme takúto zmenu urobili. a bude je treba urobiť veľmi rýchlo, toto je už o ľuďoch
toto nie je o mne. V rámci faktických pani námestníčka, pán poslanec Strojný a pán
poslanec LÖrinc.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán
poslanec Filipko dotkli ste sa témy mestských novín ja by som k tomu chcela povedať
toľko, že je to spôsob informovanosti občanov, ktorý vyplýva z ústavy zo zákonov za
vydávanie mestských novín je zodpovedný jedine a to je štatutár mesta alebo obce tak je
to aj napísané v legislatíve, takže si myslím, že toto nie je téma na fórum pre mestské
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zastupiteľstvo. Nie, na pána Filipka. Môžem dokončiť?
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, tak som skončila.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, však máme otvorenú diskusiu úplne v pohode, tak
sme si schválili.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Môžem dokončiť?
p. Polaček, primátor mesta: Áno, nech sa páči.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: No a veľmi ma mrzí, že pán poslanec zneužívate
citáty z biblie na to, aby ste prezentovali svoju politiku alebo aby ste politikárčili, ale ak
ste to už takto urobili ja mám pre vás tiež jeden citát z biblie ak môžem, to je z knihy
Levitikus: Nehľadajte pomstu ani nenávisť voči nikomu z ľudí, ale milujte svojho
blížneho ako seba samého. Tak sa skúste zamyslieť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný poslanec MZ: Faktická poznámka. Na teba pán primátor faktická, ty si už dneska
viackrát povedal jednu vec, s ktorou súhlasím. Nebuďte osobný, súhlasím s tým nemali
by sme byť ja o to snažím možno by bolo vhod, aby pán námestník nebol osobný viem,
že to dokáže, ale ja k tebe jednu prosbu, ale nebuďme osobný, ale pán primátor neber
všetko osobne, nie každý návrh položený v pléne je proti tebe, aj keď si to ty tak
niekedy myslíš. Ty to tak niekedy vnímaš nie je to tak, nemusí to byť hneď primárne
proti tebe a ja verím, že vo väčšine prípadov ani nie je.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja skúsim nezainteresovanému
divákovi vysvetliť o čo sa jedná. Rozpočet mesta je približne 240 mil. ročne, primátor
má momentálne kompetenciu sám obísť zastupiteľstvo ako osoba a presúvať 10 %
rozpočtu, to znamená jedna osoba môže obísť 41 poslancov a presunúť 24 mil., ak by
bol prijatý návrh pána Filipka 2,5 % z 240 miliónov je to 600 tis. Eur. To znamená
primátora ako sám môže obísť schválené položky a presunúť 600 tis. Eur. Ja osobne si
neviem predstaviť situáciu, kde z dňa na deň musíme zaplatiť 600 tis. Eur a poviem aj,
aby som nehovoril, len do vetra ja ako štatutár mestskej časti, ktorá hospodári s
rozpočtom vo výške dvoch miliónov eur mám kompetenciu presunu medzi položkami
10.000 Eur, tzn. 0,5 % rozpočtu nie 2,5, 0,5. Bez problémov fungujeme ani raz sa
nestalo, že by som musel volať našťastie poslancov, aby to nebolo vyriešené a chcem na
konci dať do pozornosti článok z Korzáru z roku 2014 kde sa toto isté preberalo, čo sa
týka pána Rašiho. Vystúpil tam pán Gaj mal 0,1 %, pán Grega ako starosta mal 2
percentá, pán Bauer mal 0,5 % ako starosta dokonca aj pán Berberich tam navrhoval
vtedy 5 % z rozpočtu. Čiže je to bežná prax zastupiteľstva ako si definuje tú hranicu
medzi tým, o čom chce rozhodovať zastupiteľstvo a o čom chce rozhodovať primátor.
Ja si myslím, že to, že dávame voľnú ruku rozhodovať do 600 tis. je dostatočne veľká
voľná ruka na to, aby nad 600 tis. rozhodovalo zastupiteľstvo.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja som chcela reagovať na vás, nakoľko
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je v podstate na pána predsedu klubu, v ktorom som zaútočil, že sme klub proti vám a je
to nejaká pomsta. Za seba a verím, že aj za kolegov môžem povedať, že pri stretnutiach
nikdy z úst pána Filipka nevyšlo niečo také, že ideme proti primátorovi a zakladáme
klub kvôli tomuto, takže ja si vyprosím, aby ste takéto vyjadrenia používal na nás na
členov tohto klubu ja si myslím, že každý by mal prijať kritiku ak je oprávnená,
prípadne to, čo teraz tam Filipko navrhoval a týka sa to obmedzenia používania presunu
finančných prostriedkov je to bežná prax ja tak isto osobne za tým nič nevidím a ja si
myslím že ak je potreba o niečom rokovať vždy vieme zvolať aj online čo dúfam, že sa
už do budúcna bude dať a vieme na prípadnú potrebu nejakého množstva finančných
prostriedkov a presunu týchto prostriedkov reagovať hneď a myslím, že 2,5 % je dosť
veľká suma, ktorou viete narábať. Neviem povedzte mi, v minulom roku tiež bol
núdzový stav. S akou najväčšou položkou alebo s akou najväčšou sumou ste riešili
presuny medzi jednotlivými kapitolami rozpočtu alebo programami chcela by som to
vedieť aká najväčšia suma, ktorú ste museli riešiť bola? Aby sme si to porovnali.
p. Polaček, primátor mesta: Pozrite už len za každý víkend sme minuli takmer pol milióna eur
na testovanie mali sme 6 víkendov za sebou tieto opatrenia proste treba prijímať riešiť,
keď rozprávame len tuná, to čo mi teraz napadlo. Ale môžme sa na to pozrieť
a v priebehu zastupiteľstva vám nájdeme na to odpoveď. Pán poslanec Lesňák, nech sa
páči, čiže len tu sme riešili 3 mil..
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja opravím svojho predchodcu predrečníka,
tých 2,72 a pol percenta robí 6.000.000 Eur nie 0,6. Takže máte tam komfortný vankúš,
na ktorý môžete spadnúť aj z desiateho poschodia keď to poviem takto obrazne, ale pán
primátor akonáhle ste v úzkych začnete rozprávať pomaly monotónne, zoberiete si na
obranu Košičanov, pre ktorých robíte. Robíme všetci pre toto mesto a presne možno aj
tá nedôvera niektorých ľudí, ktorí vás v predvolebnom boji podporovali vyplynula z
toho, že ste si robili, čo chceli. Škoda, že ste na tých Košičanov nemysleli, keď ste
prepili 87.000 Eur z repre fondu. Škoda, že vám ich vtedy nebolo ľúto. Možno aj toto je
jedno polienko do toho ohňa do tej vatry, aby ste boli pod väčšou kontrolou.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec z 3.000 Eur urobiť 80 tis. to sa darí vám
a niektorým, proste preháňate. Nech sa páči poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, že mať možnosť rozhodovať nie o
10 %, ale o 2,5 to nie je žiadna katastrofa ani žiaden problém ja som to tak isto zažil mal
som nejakých 0,2 alebo 3 a nič sa nestalo, tak sa zvolalo zastupiteľstvo a keď to bolo
nutné tak sa to muselo schváliť, čiže je to jedna vec, druhá vec by som chcel povedať,
že aj s tým klubom ja som do toho klubu nevstúpil preto, aby som tam bojoval proti
vám, ale preto, aby to mesto začalo konečne fungovať, lebo to nie tak ako sa hovorilo a
do tretice si myslím, že keď ma niekto iný názor, však nemôžeme mať všetci rovnaký,
to neznamená, že je proti všetkému ako to tu bolo povedané, že politikárči.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len možno pre diváka vysvetliť, že
nerozprávame o presune tak ako to pán poslanec povedal, lebo je tu ešte zázračná veta,
že v rámci programu a teda rozprávame o úplne iných sumách z pohľadu toho ako to
pán poslanec navrhol. Tak ako je napísané to uznesenie, čiže keď rozprávame v rámci
programu a nejaký program má 700 tis., proste je to takto. To je ten problém. Pán
poslanec Knap, nech sa faktická.
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p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne,
kolegovia vo svojom predslove dali požiadavku, aby padali konštruktívne návrhy, tak
hneď som jeden dostal od občana Košíc, kde k riešeniu napríklad športovej
infraštruktúry nám doporučuje jednodňový autobusový zájazd do mesta Bytča, ktoré v
2019 pripravilo projekt multifunkčnej športovej haly. V 2020 mestskí poslanci schválili
projekt a financovanie z úveru a v tomto roku bude multifunkčná športová hala pre 11
tis. obyvateľov tohto mesta postavená. Na ten počet obyvateľov dostatočná
multifunkčná športová hala, tak to si občania predstavujú konštruktívne návrhy, že keď
máme problém s tým, aby sme schválili jeden z projektov nech vycestujeme do mesta
Bytča získame informácie ako to riešiť a do dvoch rokov to možno aj postavíme, lebo
zatiaľ prešiel rok 2019, 2020, 2021, ale ten reálny projekt výstavby, o ktorej sa hovorilo
haly z Lotyšska je niekde, len vo vízii, takže to je názor občana Košíc, ktorý dáva tento
tip, aby sme sa niekam pohli ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nie je problém robiť projekty, keď máte pozemky, ale výpredaj v
tomto meste bol v minulom období a dnes ucelené pozemky v tomto meste nie a treba
na to nie 1000 nie 10 tis., ale milióny eur a chcete 20 tis. štvorcov. Pán poslanec
Djordjevič do diskusie, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, tak ja sa prvýkrát hlásim v diskusii a nebude to
ani 15 minút sa zvyknem zmestiť stále do troch a keďže ani návrh nebudem dávať, len
chcem povedať niektorým poslancom, že majú pocit takej krivdy, že neboli za
zatiahnutí do koncepcie rozpočtu. Nuž my ostatní, ktorí sme neboli ani KAN ani
Fungujúce Košice, viacerí ste z toho klubu vystúpili sme taký pocit mali alebo máme už
tretíkrát, ale na druhej strane musím povedať, že naozaj tie pozvánky z kancelárie
primátora na stretnutia chodili. Je už otázne koľko by z tých projektov poslancov bolo
naozaj prenesených do zastupiteľstva. Ja za seba môžem povedať, že tie letné terasy
som predniesol a naozaj boli zahrnuté v pláne a našťastie aj schválené. Čiže zahral som
sa trošku na takého, viete rád sa šprtám v tých faktúrach a také 211-tky zasielam,
primátor to teraz komentoval, že som taký detektív tak, aby som nebol nič dlžný povesti
a aby si tu niekto nemýlil pojmy s dojmami, že sa tu idem zaspávať tento rozpočet alebo
nebodaj vedeniu mesta. Niečo prednesiem, ale v princípe ja s týmto rozpočtom nejaké
obrovské alebo principiálne problémy nemám avšak budem čítať položky, kde možno
dám niektorým kolegom aj návod kde by sme mohli zoškrtať, nakoľko mám niektoré
výhrady. Napr. som dal skontrolovať aj výdavky spojené s Covidom, no tu keďže som
bol aj presvedčený aj som sa teraz presvedčil o tom, že väčšinou výdavkov teda takmer
všetky prepláca štát tak ich alebo doteraz preplatil tak ich nebudem ďalej rozvádzať.
Komunikácie mesta o tom zrejme bude debata na inokedy to by sme sa to natiahli na
ďalšie 2 hodiny, ale samozrejme aj tam mám na ten začiatok problémy, lebo naozaj ako
pán kolega predo mnou spomenul bolo by tam potrebné naliať milióny. No a teraz by
som ešte chcel k tým Covidovým podotknúť, no dobre preplatené bolo, takže nateraz
prehltnem tú jednu položku naozaj bola tam 120 tis., tento tovar momentálne by sa dalo
kúpiť za 3 tis. neviem prečo sme sa tak ponáhľali, ale štát preplatil buďme radi
poďakujme sa. Tentokrát som sa ani nevenoval toľko jedlu a pitiu a zatiaľ som
neskúmal konkrétne skeny bločkov a ak môžem poprosiť predĺženie času a naozaj už sa
druhýkrát do rozpravy neprihlásim, chcel by som to povedať, že nastalo to samozrejme
zlepšenie, čo sa týka repre fondu, aj keď samozrejme z tých konkrétnych posedení
bločky neboli, ale verím tomu, že sa poučili aj tí, ktorí tieto veci pripravujú a že sa tam
také množstvo alkoholu nezmestilo. Mám výhrady napr. ku 150-tim ružiam, ktoré boli
poslané do Strediska sociálnej pomoci dámam. Ja keby som bol štatutár tohto mesta,
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zaplatil by som to z vlastného vrecka, lebo toto je pardon som kresťan bohapustá
kampaň starým dámam poslať z repre fondu 150 ruží, ten fond nie je na to. 300 kusov
ruží na MDŽ, tiež sa mi nepáči, 4.000 Eur za bagety pre záchranné zložky s nálepkou na
bagete Jaro Polaček, primátor mesta Košice. No, hovorím veľmi chytľavé a nákazlivé,
lebo potom pán Petrovčik si berie vzory a vykonáva takéto svinstvá tiež. Dobre, ale
hovorím nie je to také, aké to bolo rok 2019, čiže zatiaľ žiadne šokantné veci to nie sú.
Hovorím sú to veci neetické. Nepáči sa mi z položky komunikácia s verejnosťou napr.
8.700 Eur bolo za reklamu v médiách ako si treba umývať ruky a byť 2 m, čo bolo
vlastne vo všetkých médiách aj v televízií, čiže zbytočný výdavok. No a dostávame sa k
spomínaným sedemdesiatim tisícom, hej za noviny ja som sa vyhradil aj v médiách voči
týmto novinám, nakoľko som aj na úrovni mestských častí aj na úrovni mesta, aj keď ja
deklarujem, že za primátora kandidovať najbližšie 2 roky nepôjdem a možno nikdy, aby
som aj tých, ktorí sa zasmiali upokojil tak som proti takýmto používaniam verejných
zdrojov na seba prezentáciu som apriori proti takýmto veciam. Ja vás veľmi pekne
prosím zvážte a nechajte si to odobriť zastupiteľstvom, lebo ak by náhodou toto všetko
ako je teraz navrhované v rozpočte dnes prešlo ja by som bol rád, aby ste to zvážili, ale
vy ste sa zrejme rozhodli a viete, že ja som dobre informovanou osobu a viem, že už
materiál prešiel aj pre druhé číslo uzávierkou a je pripravený na tlač. Dobre, to je zase
viem svoje a prijatí novinári z KOŠICE DNES do redakčných rád, takže viete máte ešte
priestor na to, aby ste týmto nerozhnevali poslancov a bol by som rád, ak by niekto
upravil samostatne túto položku škrtnúť, lebo pán Filipko trvá na en bloc schvaľovaní a
tu celkom nie som stotožnený, no ale už v závere chcem ešte podotknúť, že čo som
vypátral, mne sa nezdalo tých 80 tis. ako Jožo Karabin sa pýtal na maratónsky klub na
tú dotáciu a dal som si vytiahnuť, že aké položky oni zúčtovali, Dúfam, že poslanci ich
to zaujíma a počkajú ešte jednu minútu. Ja som sa pýtal, že 80 tis. zaúčtovali v tomto
roku a žiadajú nás aj v 2021 o 80 tis.. No, vážení počúvajte 80.000 Eur organizátorom
medzinárodného maratónu mieru konkrétne 19.000 Eur je na 9 tis. šatiek pre účastníkov
MMM, čiže 9 tis. účastníkov nedostalo, lebo bolo účastníkov 200. Teraz kde sú tie šatky
na sklade mesta alebo dakde inde ja viem, že tam je vytlačené 2020, ale nič sa s tým
nedá robiť, čo to vyhodíme však to potom rozdajte aspoň do detský domov nech tam
aspoň dievčence majú nejaké šatky. 9 tis. všetci dostali? 9 tis. aha okej, 2.500 medailí za
5.640 Eur potom je tam pardon 19.000 EUR to sú redakčné pardon, bežecká ľadvinka
za 17.400 Eur a 5 tis. kusov. Ja neviem kto tie peniaze overoval, keď máte vedomosti
povedzte mi ako ste to vyriešili, lebo, keď je tam ľadvinka a tam treba prelepiť len
jedno písmenko, tak nemusíme tých 17 tis. možno toho roku míňať, no viete nezdá sa
mi to a nie som s tým celkom stotožnený, ako aj 1400 tričiek, 1300 tričiek pre
organizátorov medzinárodného maratónu mieru v sume 7884 a to nie je subjekt ako
mesto organizátor, ale mesto tých osemdesiattisíc dalo, takže poprosím, keď máte k
tomu viac informácií niekto mi povedzte ako bolo s týmito položkami vynaložené a
samozrejme aj v cieľovom servise, že tých 200 bežcov vypilo 606 radlerov vypilo, lebo
tie je to také. Dúfam, že som vás pobavil a zatiaľ toľko ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči poslanec Grega s faktickou na pána
poslanca Djordjeviča.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Boli tam spomenuté tie noviny, tak k tomu by
som tiež chcel povedať aj svoj názor. Ja som tiež robil niekedy v novinách aj v Korze
ešte v tom prvom aj v rozhlase potom som pred rokom bol šéfredaktorom jedných
miestnych novín a chcem k tomu len jednu vec povedať a bol som aj predsedom
redakčnej rady v Starom meste, ale vždy keď boli takéto noviny redakčnú radu tvorili a
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musia tvoriť poslanci, oni o tom predsa rozhodujú to nie je nástroj starostu alebo
primátora aj naposledy aj u nás som bol rádovým členom redakčnej rady, tak ja by som
žiadal, aby sa toto napravilo a redakčná rada musí byť tvorená predsa z poslancov, aby
to bolo proste vyvážené, aby sa tam každá mestská časť dostala, nie aby to bolo proste
len o jednom. Ja neviem kto tvorí ...
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec neviem prečo máte
vždy potrebu robiť z tohto tuná kolotočárinu alebo proste šouku. Tí zdravotníci, ktorí
dostali bagetu ďakovali mestu Košice a mesto im ďakovalo prostredníctvom primátora
mesta Košice. Ja som vás nevidel, aby ste zo svojej aktuálne 700 eurovej odmeny
poslanca kupoval ruže pre seniorov. Super gratulujem, tak sa ospravedlňujem. Chcem
vidieť dôkaz, že ste to tak naozaj spravil, keď vy si pýtate dôkazy. Čo sa týka tých
medailí opäť neopýtal ste sa niekoho len tuná hádžete veci. Ja viem teraz už, že ste sa
neprihlásil na ten maratón, lebo keby ste sa prihlásil tak ako každý prihlásený by ste
dostal tú šatku aj tú ľadvinku áno, to je za prvé a za druhé medaily boli vyrobené tak,
aby boli použiteľné práve vzhľadom na aktuálnu situáciu aj na budúci rok sú veľmi
pekné, takže môžte byť kľudný tie veci boli vyúčtované správne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec Strojný, následne pán
poslanec LÖrinc.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán kolega páčilo sa mi ako si pred tou celou
estrádou najprv nezabudol zdôrazniť, že aby si nebodaj niekto nemyslel, že ideš hájiť
vedenie mesta. No neviem, či to nie je zbytočná poznámka, lebo od zastupiteľstva k
zastupiteľstvu sa váš vzťah s pánom primátorom vyvíja veľmi k dobrému k lepšiemu
mňa to úprimne teší nebude toľko nenávisti v tomto zastupiteľstve, gratulujem vám.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja tri poznámky k vystúpeniu kolegu
pána Djordjeviča. Prvým je maratón, ja som plne za to, aby sme podporili maratón tak
ako bolo urobené minulého roku spolu s ostatnými športovými klubmi, ale poviem
otvorene, že ostal som veľmi sklamaný, keď som si prečítal to vyúčtovanie. Ja si
neviem predstaviť ako k tomu prídu iné organizácie keby videli, že takéto náklady,
ktoré boli vyúčtované a boli odvrátiteľné v čase, kedy sme vedeli, že sa neuskutoční
maratón v tom formáte ako každý rok, a predsa boli nakúpené, byť na mieste iných
organizácií asi by ma to dosť štvalo, čo sa týka redakčnej rady vydávanie občasníka
samosprávy je absolútne legitímny nástroj, ale takisto súhlasím s predrečníkom, že je
potrebná redakčná rada, ktorá bude vyvážená a bude zložená zo zástupcov všetkých
politických strán a nezávislých klubov a odborníkov na túto tému, čiže čakám, že takýto
návrh na budúce zastupiteľstvo príde a tretia poznámka ja viem, že chceme všetci
pomáhať a to je taká vec kedy sa vieme všetci ukázať, ale nálepky na bagetu alebo na
teplých polievkach, ten kto videl tie teplé polievky a tie nálepky naozaj vieme využiť
peniaze na poďakovanie aj ináč ako na takéto nezmysly.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič keď už máte také
exkluzívne informácie aj o novinách a už ste povedali aj to, čo viete navyše, tak určite
vám neušlo a mohli ste už kolegom povedať pravdu, že tým pádom aj mať informáciu o
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redakčnej rade o všetkom, čo s tým súvisí, lebo vy viete v tomto prípade viac ako všetci
tuná, ale tak to je. Pán poslanec Hlinka nech sa páči.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa chcem zmieniť, keď hovoríme o
medzinárodnom maratóne mieru, že ak si spomínam organizátori pripravovali celý
minulý rok ten maratón na kapacitu cca 10 tis. súčasníkov, tzn. že vyjednávalo sa s
regionálnym úradom verejného zdravotníctva za akých podmienok vôbec ten maratón
bude spustený to znamená, že tie suveníry a všetky veci, ktoré s tým súvisia boli
nakupované a dané do výroby na očakávaný maximálny počet účastníkov, našťastie 2×
po 1000 to znamená v sobotu, nedeľu po 1000 bolo umožnené, aby ľudia sa zúčastnili
aktívne toho maratónu. Preto dnes nemáme hodnotiť efektivitu alebo vôbec účelovosť
tých prostriedkov, pretože je to mimo debaty. Máme dnes návrh rozpočtu na rok 2021 a
s výhľadom na roky 22, 23 preto si myslím, že také detaily tu riešiť skutočne čas plynie
a ešte stále sme ďaleko na to, aby sme začali rozhodovať, čiže hlasovať. Poprosím o
väčšiu racionalitu, pretože je to aj trápne pred verejnosťou takto značku
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach zhadzovať, dehonestovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Malá vsuvka ešte dva týždne pred
samotným štartom vôbec nebolo jasné ako to celé bude a boli to veľmi napäté chvíle.
Pani poslankyne Iľaščíková nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Tak ja sa vrátim k tomu návrhu osvojenému, ktorý som si
osvojila od pána hlavného kontrolóra mám vedomosť o tom, že pán kontrolór tento
návrh odovzdal návrhovej komisie je tak, či? Tak ho dám, ale ja ho prečítam týka sa to
účelových prostriedkov pre mestskú časť Myslava, kde pán kontrolór navrhuje krátiť
tieto účelové prostriedky o určitú sumu v rámci porušenia finančnej disciplíny, čiže v
rámci programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023 navrhujem doplniť bod
3 účelové finančné prostriedky pre mestské časti na kapitálové výdavky a to na
rozvojové projekty mestských častí bežné výdavky a to na zabezpečenie údržby a
opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy
alebo do nájmu mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb určených
výhradne pre občanov mesta a to 20 tis. pre mestskú časť Barca, Džungľa, Kavečany,
Lorinčík, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves, Krásna, Pereš, Poľov, Šebastovce, Šaca,
Ťahanovce. To bolo navýšené? S tým, že opravujem tú sumu na tie navýšené
prostriedky, čiže 40 tis. pre mestskú časť pre tie malé mestské časti, pre Luník IX
42.530 Eur pre mestskú časť Myslava 17.470 a pre tie veľké mestské časti 80.090 ja to
ešte upravím podľa toho návrhu, ktorý bol predložený pánom Balčíkom, aby sedeli tie
sumy, ale ide o to, že vlastne preto mestskú časti Myslava budú krátené tie finančné
prostriedky za porušenie finančnej disciplíny a to v sume akú uviedol pán hlavný
kontrolór, informoval nás o tom v maili, ktorý sme všetci obdržali cez víkend. Ďakujem.
A ešte by som chcela k tým nálepkám na bagetách atď.. Tiež súhlasím s kolegami, že
nie je vhodné možno používať meno, ale ak je to financované z rozpočtu mesta Košice
tak možno malo by tam byť iba uvedené mesto Košice a nie meno a primátor mesta
Košice, čiže ja by som poprosila možno pre budúcnosť, aby nevznikali potom rôzne
sváry, aby ste sa možno tak troška nad tým zamyslel pán primátor, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. Ja si myslím, že mesto má štatutára a
nedá sa to nevidieť.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem. Pani poslankyňa
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Iľaščíková, predkladateľka návrhu neviem, že či mám pred sebou ten istý návrh, ktorý
ste prečítala, pretože v tom návrhu, ktorý som ja videl je navýšená suma pre mestskú
časť Luník IX. Poprosím vás o zdôvodnenie tohto dôvodu navýšenia, prečo k tomu
došlo a viete pani poslankyňa ani tomuto mestu neďakujú predstavitelia iných
organizácií iba mestu Košice, ale ďakujú menovite primátorovi aj jeho menom, takže
neviem, čo je na tom zlé ak mesto Košice prostredníctvom svojho štatútu niekomu
poďakuje a verte, že tým ľuďom to urobilo dobre. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Budete musieť asi ísť na svoje miesto, aby ste mohla reagovať.
Nech sa páči, keď teraz ste ochotná aj vysvetliť.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja som sa stotožnila s návrhom pána hlavného kontrolóra, čiže
v tej otázke, ktorú ste mi položil, prečo navýšenie pre Luník IX, tak možno bude lepšie,
ak to pán kontrolór vysvetlí. Nakoľko ja som sa s týmto stotožnila, ale pán kontrolór
povie, že prečo, prípadne z akého dôvodu vlastne navrhoval pre Luník IX navýšenie.
Dúfam, že nenarážate na to, že možnože pán starosta z Luníka IX - on ani o tom
nevedel, o tomto návrhu. Čiže vôbec to nie je nejaká dohoda, ako klubu, v ktorom sme.
Ešte raz upozorňujem, ja som sa stotožnila s návrhom pána hlavného kontrolóra, ktorý
tento návrh pripravil mimo rokovania alebo pre rokovania s poslancami. A ešte ste sa
niečo pýtal?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči. Pán poslanec Grega má faktickú
ešte na asi pani Iľaščíkovú, kolegyňu.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som tiež zareagoval, to čo hovorila pani
kolegyňa, že na tej bagete, no, no proste, neviem. Naozaj je to smiešne a dá sa veľmi
ľahko tomu vyhnúť, hej, veď stačilo tam napísať, áno. Venuje mesto Košice. Poviem to,
MČ Košice – Staré Mesto kedysi darovala na transfúznu stanicu kreslo a nebolo tam že,
venoval to Süli, ale bolo tam vypísané, venuje MČ Košice – Staré Mesto, starosta,
všetci poslanci boli akože vypísaní. Takže toto by som nerobil a poviem to, čo som
znova hovoril, treba si možno častejšie prelistovať toho Mňačka „Ako chutí moc“.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som navrhoval, prosím vás, aby si
všetci prečítali Murphyho zákony. Je to veľmi pekná kniha, ktorá hovorí o nás ľuďoch.
A ku tým bagetám, ja navrhujem také pekné riešenie, že na každej bagete by bol
niektorý poslanec, niektorá poslankyňa a prosím vás, mňa keby ste mohli na
vegetariánskej, hej?!
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím...
p. Rovinský, poslanec MZ: Ale však to je taká blbosť. Sa budete tu o tom hodinu rozprávať.
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, vyzerá to ako voľná zábava už. Ja by som vás
poprosil, aby ste sa v rokovacej sále trošku ukľudnili. A pokračuje pán poslanec Šaňa s
faktickou.
p. Šaňa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Neviem reagovať na pána
námestníka, lebo proste on reagoval faktickou na pani kolegyňu Iľaščíkovú. Teda teraz
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reagujem na vystúpenie pani Iľaščíkovej. Ja chcem povedať jednu vec a to, že najprv
poďakujem pani kolegyni Iľaščíkovej, že si osvojila takýto návrh od pána kontrolóra.
A aj pánovi kontrolórovi chcem poďakovať, že niekto sa nájde, kto myslí aj na tých
slabších a vôbec som o tomto nevedel. Priznám sa, že mňa to prekvapilo, že niekto
myslí na nás aj bez toho, aby sme sa prosili. A mestská časť bude vďačná za každé euro
naviac, ktoré príde do mestskej časti, hlavne v tomto období, keď bojujeme
s pandémiou. A budem vďačný aj kolegyniam a kolegom, ak takýto návrh podporia.
Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja myslím na tie potreby tých
najslabších ako hovoríte pán starosta, ale musím si dovoliť opäť zareagovať na
kolegyňu a poprosím aj ostatných kolegov, ak si osvojujete niekoho návrh, tak prosím si
osvojte aj dôvody a celú argumentáciu. Je dosť smutné, ak poslanec mesta nevie
vysvetliť, čo sa za tým návrhom skrýva. Pani poslankyňa, ja viem, čo sa za tým
návrhom skrýva, len škoda, že ste to nevedela povedať, potom predlžujeme diskusiu.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný má slovo a prosím pravdepodobne mnohí z
vás vôbec nedávajú pozor, počúvať sa navzájom, skúste sa navzájom rešpektovať.
Určite sa posunieme rýchlejšie aj z dôvodu, že tu máme pandémiu a nejak to
nerešpektujeme. Nech sa páči, pán poslanec.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor. Fakt kolegovia, len chvíľočku, nezdržím
vás. V mojom predošlom, kde som dal návrh, som bol obvinený, že som si nedal tú
námahu, aby som na to našiel finančné prostriedky. No, nie je to pravda, ja som na to
našiel nie 1.500 Eur, ale 90 tis. a mám 3 návrhy, kde viem z každej položky zobrať
30 tis.. Neurobím to. V tejto budove na treťom poschodí som bol presviedčaný o tom,
že to urobiť nemusím. Ja som ustúpil, neurobím to, ale tieto návrhy pripravené mám. Ja
som veľmi dobre pripravený, pán námestník, neskúšaj ma, prosím ťa.
p. Polaček, primátor mesta: Hej. Sú to procedurálne návrhy, pani poslankyňa?
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Keďže som nedostala možnosť reagovať, myslím, že sa patrí,
keďže som mala vystúpenie a pán námestník reagoval faktickou na mňa.
p. Polaček, primátor mesta: Ale toto je procedurálny návrh. Máte pani poslankyňa
procedurálny návrh?
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Obvinil ma z niečoho. Obvinil ma, dovolíte, ja som...
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prihláste sa do diskusie, diskusia je voľná. Procedurálny
návrh...
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ale ja som hovorila, aby ste mi dali možnosť, aby som
233

reagovala, myslím, že je to slušné.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, so všetkou úctou, prihláste sa prosím do
diskusie. To je procedúra, procedúra. Procedúra slúži na úplne iný akt v rámci
zastupiteľstva a rokovacieho poriadku. So všetkou úctou prosím, prihláste sa kľudne,
budem rád. Pán poslanec Vrchota má tiež procedurálny návrh alebo diskusný
príspevok?
p. Vrchota, poslanec MZ: Procedurálny návrh mám. Mám procedurálny návrh taký, že keďže
tých pozmeňovacích návrhov je veľmi veľa, rád by som, lebo niektoré sa podávali,
niektoré sa sťahovali. Rád by som potom, keď dokončíme diskusiu, aby sme všetci
dostali zoznam predložených pozmeňujúcich návrhov a potom by bola hodinová
prestávka pred hlasovaním.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že to dáme do polnoci. Návrh, čiže teda procedurálny
návrh bol vyslovený, aj keď ja nie som si istý, či som úplne porozumel, ako to, že mám
robiť kópie, tomu rozumiem.
p. Vrchota, poslanec MZ: Aby sme dostali kópie všetkých pozmeňujúcich návrhov pred
prestávkou a následne...
p. Polaček, primátor mesta: Prestávka bude za sedem minút...
p. Vrchota, poslanec MZ: ...pred hlasovaním. Ale to je potom na ďalej, keď budeme pred
hlasovaním.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol, aj keď nemusíme, vieme to urobiť takto,
ale bol vyslovený, nech sa páči. Hlasujte.
Hlasovanie 67 -

za: 17, proti: 0, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: Čiže schválili sme si túto procedúru a ešte som tam videl
s procedúrou aj pána poslanca Djordjeviča, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: V poriadku. Tak ja dúfam, že už každý predniesol a počas toho
ako rozprávam sa ešte samozrejme môže prihlásiť do rozpravy. A keďže už naozaj tu
začínajú osobné útoky a neviem, nejaká nevraživosť tu panuje, ja by som veľmi bol rád
a vôbec to nemyslím ako výsmech nejakým kresťanom, ale naozaj, keď bude prestávka
príďme jeden k druhému a naozaj sa majme radi a pokojne si dajme, jak hovoria, hovorí
sa v kostole znak pokoja, lebo veľmi zlá atmosféra a ľudia tu píšu, ako sa správame
k sebe. Čiže poďme hlasovať o tých 230 či 240 mil. pre mesto Košice a ukončme
diskusiu. Ale samozrejme faktické áno, nech sú, nech sa vyjadrí, keď sú obvinenia tak,
ako pani poslankyňa povedala, ale už sa neprihlasujme, čiže prihlasovanie stopnúť.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie 68:

za: 16, proti: 8, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Teším sa ďalšej diskusii. Pán poslanec
Karabin má ďalší procedurálny návrh. Sa nám to trošku rozbehlo.
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p. Karabin, poslanec MZ: Prepáčte, ani ja som sa nehlásil, ani kolega. Neviem, čo je s tým
hlasovacím zariadením.
p. Polaček, primátor mesta: Ani poslanec Kandráč, nie? Dobre. Pán poslanec Sekáč? Nie. Ešte
tam. Aj pán poslanec Sekáč nemá procedúru? Ďakujem pekne. Čiže pán poslanec
Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže vráťme sa naspäť k rozpočtu. Ja teraz zhrniem moje nejaké
otázky, možno mi pán riaditeľ bude vedieť zodpovedať, prípadne finančné. Takže mesto
kultúry a športu, všimol som si, že opäť je tam poníženie príspevku na K13. Tá začínala
v roku 2019, ten váš prvý rok rozpočtu na 2,2 miliónoch, potom išla na 1,9, teraz je tu
1,6 milióna na jej činnosť. Chcel by som vedieť prečo. Či je trestaný nepohodlný
riaditeľ alebo sú tam nejaké iné relevantné dôvody? Potom tu máme otázku, či skutočne
potrebujeme to, tu ľadovú plochu, či nám nestačí iba multifunkčné ihrisko na tom
starom mestskom parku. Možnože pán starosta Hlinka by vedel rozprávať koľko je
problémov s prevádzkovaním otvorenej ľadovej plochy hore na juhu, v T-system parku
alebo už neviem ako sa teraz volá. Potom tu mám, otázka: skutočne nám treba, škoda,
že Angels aréna sa už ťahá dva roky, jej rekonštrukcia, odkedy prišiel ten prvotný
návrh, bol párkrát prepracovaný architektmi. Otázka moja znie. Či bude to po prestavbe
tá Angels aréna efektívnejšia. To znamená, či jej prevádzka bude pre mesto lacnejšia
alebo naopak, komu to rieši akú situáciu, lebo máme informácie, že bude mať kapacitu
900 divákov. Na euroligu potrebuje ten náš košický tím aspoň 1500 ľudí. Je tam nejaká
výnimka, ktorá musí byť splnená. Takže komu to bude slúžiť do budúcnosti? Ja poviem
z vlastnej skúsenosti, hrával som hádzanú. V tej hale chýbajú takzvané dobehové,
doskakové plochy. Keď sa tam hraje futsal, hádzaná je to, je to o zdraví. Neviem, či sa
zvýšia tie parametre. Či sa tá tribúna posunie. Bolo by dobré asi ten projekt trošku viac
prezentovať. To sú otázky. Potom tu mám otázku: Zelené mesto. Tu ma trápi, tu ma
trápi stále z roka na rok zvyšujúce sa poplatky, respektíve vyčlenené peniaze na odpad.
Keďže vieme, že pán primátor v minulosti veľmi často kritizoval tú spoločnosť Kosit,
ktorá ten, tú, ten odpad rieši v Košiciach. Dokonca, v rámci zase kampane, mojou
snahou je vrátiť akcie firmy Kosit naspäť do rúk Košičanov, aby sme mali priamy dosah
na verejné služby spojené s čistením a údržbou mesta. Pán primátor, poprosím
informáciu, v akom štádiu sa nachádzame o prípadnom prinavrátení dvadsaťdeväť
percentného podielu akcií, pokiaľ je to ešte vôbec relevantné. Potom, čo sa týka
investičné akcie plavárne a kúpaliska, tobogány v areáli Červenej hviezdy. Je tu
naplánovaná investícia za milióny Eur. Prosím, doložiť, doložiť povolenie ministerstva
vnútra, resp. ministerstva financií o tom, o združenej investícii, že mesto môže
investovať do tohto proste, do týchto, do tohto areálu a že to bude v nejakom podiele 50
na 50. Pokiaľ, pokiaľ nie, poprosím, aby sa to pozrel pán kontrolór. Pokiaľ nám nebude
takýto, takýto dokument predložený. Budem ešte pokračovať, mám toho viac. Lebo
idem priamo k rozpočtu. Vravel som, že sú tu aj iné veci...
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte pán poslanec, ale diskusia bola uzavretá, nemáte teda
nárok na druhý príspevok.
p. Lesňák, poslanec MZ: Však bolo bez obmedzení.
p. Polaček, primátor mesta: Ospravedlňujem sa. Môžete rozprávať ďalej. Ja sa
ospravedlňujem.
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p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem. Už raz ste mi neodpovedali na otázku a už mi písali, hej,
že čakajú obyvatelia mestských častí Vyšné Opátske, Košická Nová Ves na vašu
odpoveď.
p. Polaček, primátor mesta: A pán poslanec, nemohli by ste tie otázky dať písomne?
p. Lesňák, poslanec MZ: Ako viete čo, ja som vám ich dával písomne, ale mi prišli odpovede,
ktoré ma neuspokojili, hej, včera takže, bohužiaľ.
p. Polaček, primátor mesta: Toto tam nebolo určite.
p. Lesňák, poslanec MZ: Niektoré som si nechal, lebo vy ste tiež rád sa prezentoval na dve
a pol hodiny.
p. Polaček, primátor mesta: Pán, poslanec ako prosím, chápte to ako naozaj ústretovosť. Tých
otázok ste nasekali veľa. Ja som si nestíhal všetky popísať, ak by ste mi ich dali do ruky,
kľudne vieme sa tomu venovať. Ono sú veľmi jednoduché. Dostali by ste bez
problémov odpovede aj na stretnutiach, na ktorých som vás vyzýval asi desaťkrát
v rámci posledných dvoch, troch mesiacov.
p. Lesňák, poslanec MZ: Mňa ste nevyzývali.
p. Polaček, primátor mesta: Ak by ste ich dali písomne. Ja sa do toho pustím hneď teraz.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ja som na tie stretnutia prestal chodiť, lebo moje, moje pripomienky
neboli akceptované, takže zbytočne budem o 7:15 ráno vstávať, páliť benzín, nechávať
manželke rozvoz detí, keď viem, že nič nevyriešim. A takto som aspoň v deji a budete
musieť, budete musieť teraz zodpovedať tieto otázky. Takže ešte raz poprosím o doklad
o združenej investícií a o povolení, že môžeme do Červenej hviezdy investovať. Veľmi
by ma zaujímalo, ako chcete vysporiadať nájomné vzťahy, hej, sú tam dve spoločnosti
na mestskej plavárni a v areáli, ktoré investovali nejaké finančné prostriedky
v minulosti, majú nájomné zmluvy. Čo s tým? Lebo ideme tam rafnúť 2 mil. Eur. Však
ste sa zobudili, robili ste reštart športovej infraštruktúry. Neviem, štyria ste na tom
sedeli, pokiaľ mám informácie. Takže je to dosť také, dosť také všeobecné. Ďalej, no tie
ceny odpadu ma veľmi zaujímajú. To už dva roky je téma, na ktorú zase ste strčili hlavu
do piesku. Hlavná vec, že keď ste zvykli sedieť, ste kričali o koľko je to predražené, ako
je to nerentabilné a bla bla bla. No a tak zase výsledky vašej práce, no nič moc.
Parkovanie, stratégia parkovania, to už povedal kolega Lipták, k tomu sa len vrátim.
Chýba to na rok 2022, 2023. Neviem, je tam nejaká rezerva na nezaplatím ani cent
EEi-čku alebo budeme platiť milióny? To by ma tiež veľmi zaujímalo.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, so všetkou úctou, skúste sa drbať rozpočtu.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ja sa držím rozpočtu
p. Polaček, primátor mesta: Lebo môj predvolebný leták je super, ale skúsme rozpočet riešiť.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ten rozpočet by ho mal trošku kopírovať, keď tam boli nejaké veci,
áno. No a posledná, teraz tá posledná dôležitá otázka. Dopravný podnik. Vidím, že sedí
236

tam pán Ing. Čop, ktorý je členom alebo neviem predsedom predstavenstva už v tých,
v tých konfliktoch, v tom, kto kde sedí v tom dopravnom podniku, už ani nestíham to
sledovať. Veľmi rád by som počul pána Čopa, žeby nám niečo povedal k tomu
dopravnému podniku okrem tomu, že ide okrem toho, že idete vyjednávať na
ministerstvo financií peniaze. Okrem toho, že zase jednáte už druhým rokom alebo
prvým rokom. Aká je tá situácia v tom podniku? Aké máte prijaté riešenia? Však
dostávate za túto funkciu tiež nejaké peniaze. Ja by som ako mestský poslanec, aby som
sa zase nemusel 211-tkou dopytovať, by som bol veľmi rád za nejakú stratégiu, taktiež
udržateľnosť mobilnej, udržateľnosť mobility v meste Košice. Dali ste tam 100 tis.,
pritom posledná udržateľnosť stála mesto 1 mil. Eur. Chcete vrátiť trolejbusy páni, to
bola tiež vaša téma. Kedy tie trolejbusy budú v Košiciach? Bol tu jeden dobrovoľnícky,
jeden parciálny, ale ešte nevidím iniciatívu, aby ste vôbec urobili ten prvý úvodný krok
na obnovenie trolejbusov. Takže to bola doprava. Bezpečnosť. V roku 2019 ste v rámci
bezpečnosti chceli navýšiť policajné zložky mestskej polície (MsP) o 40 členov. Vtedy
mala polícia 232 členov, dnes má 270. Máme rok 2021. Dali sme vám relevantné zdroje
na to, aby ste zvýšili počet policajtov. Teraz žiadate navýšiť o ďalších 25. Ešte ste
nenaplnili tú prvú štyridsiatku, respektíve, 40 a už idete naplniť +25, hoci reálne ste
prijali 28 do služby. Aspoň takúto poslednú informáciu, že momentálne má MsP 260
príslušníkov. Veľmi, čo ma prekvapilo a zarazilo, čo sa týka kapitoly 10. Myslím, že je
to interná správa, pokiaľ sa nemýlim. Moment. Interné služby, podporná činnosť,
podporná činnosť, to sú zamestnanci magistrátu. Prišiel nám ako poslancom mesta
strohý mail, kde ste nám napísali: 1. 2. vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra
a budeme naberať zamestnancov. Oddelenia útvaru hlavného architekta +10, referát
parkovania +10, referát dopravy dvaja noví ľudia, oddelenie právne majetkové štyria
noví ľudia, oddelenie strategického rozvoja šiesti ľudia, oddelenie riadenia vnútorných
procesov päť ľudí a referát riadenia obchodných spoločnostiach a mestských
spoločnosti jeden nový človek. Pán primátor, ak by ste boli vy na našom mieste 4 roky
dozadu, boli by ste spokojní s takýmto návrhom od predchádzajúceho primátora, keby
vám hodil návrh rozpočtu a povedal by, že ideme zvýšiť počet zamestnancov o 38, teraz
mi to len chváľte, lebo ste si tu prišli dať kávu, zjesť jeden keksík Mila. Môžete mi
odhlasovať, že prijmem 38 zamestnancov a choďte domov. Ako pán Polaček, je mi
ľúto, ale robíte tie isté veci, ktoré ste kritizovali na predchádzajúcom vedení, ak nie ešte
horšie. Ja predpokladám, že sú prijatí, lebo je zmena od 1. 2., takže to je iba dohad.
Ďakujem veľmi pekne za tento vstup, za možnosť vystúpiť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Veľmi malá vsuvka, pán poslanec. Naozaj som
veril, že budete ohľaduplní voči svojim kolegom a budete sa snažiť, aby toto rokovanie
bolo konštruktívne. Toto, čo hovoríte sme mohli a teraz naozaj s plnou vážnosťou už
dávno prejednať, či už online alebo fyzicky pred týmto zastupiteľstvom. Ak mi dáte tie
otázky, ja sa do nich vrhnem ako, asi ste ich položili ste ich asi 40, možno viac.
Pomôžte mi, dajte mi písomne, ja to dnes vám ešte všetko zodpoviem, lebo sú veľmi
jednoduché a zbytočne istým spôsobom blokujeme všetky, ale urobím, len mi to prosím
dajte ruky. Pán poslanec Berberich má procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel iba upresniť tú
procedúru, ktorú navrhol kolega Marcel Vrchota, aby sa tie návrhy dostali do
elektronickej podoby, naskenovať a poslať kolegom. Takže takto to navrhujem, aby sa
to trošku urýchlilo. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána
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poslanca Berbericha.
Hlasovanie č. 69 -

za: 23, proti: 0, zdržali sa: 9

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, faktickú mal pán námestník, len tým, že som preskočil
tú procedúru, čo som to nechtiac vymazal, sa ospravedlňujem. Čiže, nech sa páči, pán
námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán poslanec,
kolega Lesňák, ja síce nechodím na stretnutia pána primátora o 7:15 s poslancami alebo
so starostami, ale veľmi dobre viem, že poslanec alebo poslankyňa, ktorej tento termín
nevyhovoval, si vedel dohodnúť s pánom primátorom aj v inom čase a každý bol
vyzvaný aj na to upozornený. Ja rozumiem, že vám nevyhovujú niektoré veci, pretože
nesedíte tu vy za týmto predsedníckym stolom a pravdepodobne vám nevyhovujú aj
niektoré odpovede alebo nie sú tie odpovede také, aké by ste vy dávali na nich, na tieto
otázky tieto odpovede, ale to neznamená, že vám nechceme dať tie odpovede. Čo sa
týka organizačnej štruktúry, no magistrát mesta Košice a primátor vás informovali, aký
je zámer riešenia personálnych kapacít pre budúci rozvoj tohto mesta. Asi nie je možné
predsa prijímať ľudí na pozície, ktoré nemáte takzvane rozpočtovane kryté. Bol ste
starostom, viete, čo to znamená a viete, čo znamená 1/12. Myslím si, že nemusím vám
to vysvetľovať. To znamená, ak nemáme finančné zdroje na týchto ľudí, tak by sme tam
nemali prijímať týchto ľudí. Čo sa týka zeleného mesta, pán poslanec, neviem, či ste bol
prítomný na tom videohovore alebo nebol, ale hovorilo sa tam aj o odpadovej stratégií,
aj o dôvodoch, prečo a ja osobne by som bol radšej, keby sme boli ďalej, ale pracuje sa
na tejto stratégii, aby sme na základe nej mohli postupovať ďalej v budúcnosti. A to sú
všetko veci, ktoré ste mohli získať na ne odpovede na týchto stretnutiach a nie robiť tu
kampaň, tak ako tu robíte. Lebo na rozdiel od nás, predchádzajúce vedenie nedávalo
možnosť na tieto stretnutia. My túto možnosť dávame každému a ja som to
niekoľkokrát zdôraznil, že sme všetci ochotní sa stretnúť s každým z vás. To, že niektorí
z vás nemáte o to záujem, nám tu potom nevyčítajte v zastupiteľstve, že my vám
nevoláme každý deň, ako ste sa vyspali s prepáčením a že či dneska prídete už konečne
na to stretnutie. Lebo mňa už toto nebaví. Všetci nám tu vyčítate, že sa s vami
nechceme rozprávať o veciach, a pritom je tu kopec termínov, kedy máte na to prísť,
priestor, tak už skúste aj vy vyvinúť tú aktivitu. Ďakujem. Mimo zastupiteľstva.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Bolo tu v predchádzajúcom
príspevku hovorené o športovej infraštruktúre a pozemkoch a konštruktívnych
návrhoch. Tak jeden z nich je, že aktuálne je v ponuke vedľa košickej futbalovej arény
pozemok o rozlohe 43 716 štvorcových metrov a cena pozemku je v závislosti na
podmienkach nielen kupujúceho, ale aj zámeny pozemku. Keď vieme meniť pozemky
pri cestných infraštruktúrach, možno vieme stavať športoviská aj v lokalite bývalého
Všešportového areálu, ak sa jednalo vôbec a rokovalo aj o tejto možnosti. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Jedná sa o hodnotu cca do 5 mil. Eur. Mesto nedisponuje takým
pozemkom, aby ho vedelo vymeniť. Dámy a páni, vážené pani poslankyne, vážení páni
poslanci, je 18:40, máme pred sebou druhú technickú prestávku. Vidíme sa o 19:45, aby
sa to dobre pamätalo.
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- - - technická prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prezentujte sa, aby sme mohli pokračovať. Vážené pani
poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, zaujmite miesta v rokovacej sále podľa
rokovacieho poriadku, aby sme mohli pokračovať. Kolegovia, prosím, všetci si zaujmite
svoje miesta, nie sme teraz na poradnom orgáne, dali ste odborné svoje návrhy,
následne o nich budeme diskutovať a odborné útvary budú následne robiť pripomienky.
Ak dovolíte, by som rád začal. Nie sme tu na trhu. Ak máte návrh - návrhy na
uznesenia, verím, že ste si ich odborne prešli aj predtým, pán poslanec. Pán poslanec
Filipko, prosím, sadnite si na svoje miesto, nech môžeme pokračovať. Nie ste tu na trhu,
aby ste si dohadovali ďalšie svoje odborné návrhy, ktoré ad hoc vyrábate. Poprosím aj
kolegov, aby zaujali svoje miesta a mohli sme pokračovať, aby sa mi mohli venovať
a mohli sme ďalej diskutovať. Ďakujem pekne. Prosím, utíšime sa v rokovacej sále
a budeme pokračovať. Ak správne rozumiem, technici, prihlásených do rozpravy je
pätnásť diskutujúcich? Aha. Pán poslanec, pán poslanec Blanár, máte slovo.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja, predpokladám, že sa zmestím do
tých troch minút. Takže v prvom rade by som chcel pripomenúť nám všetkým
poslancom, poslankyniam, kolegom, kolegyniam, že v roku na sklonku roka 2019, keď
sme riešili plán, resp. dane z nehnuteľností a mali sme tu zástupcov z U. S. Steel-u, tak
sme boli upozorňovaní, že pre U. S. Steel je to položka späť zhruba na 7 mil. a že
následne, ak tento, tieto dane prijmeme, bude U. S. Steel mať problém financovať šport
v Košiciach. Prešlo nejaký čas a naozaj tento, tento problém tu je, samozrejme nielen
COVID, ale aj U. S. Steel. Ja som pri daniach oznámil konflikt záujmov, môžem aj
teraz povedať, som zamestnancom U. S. Steel-u. Nadväzujem teraz na to, že nečudujme
sa, že jednoducho v tomto rozpočte, ak nevidíme položku pre Steel Arénu ako finančnú
pomoc, že určití moji kolegovia sa snažia Steel Aréne pomôcť svojimi návrhmi.
Jednoducho bolo to konštatované už, či už hovorím pred tým rokom a pol, či už pri
poslednom stretnutí v našom zastupiteľstve, kde sme tuná mali zástupcov U. S. Steel-u
a Steel Arény, HC Košice, že jednoducho finančný problém tam je. Takže ja by som
chcel podotknúť, ja samozrejme podporujem akýkoľvek peniaze, ktoré by mali ísť do
Steel Arény z mesta, ak sme spoluvlastníkom. Hľadajme na tomto rozpočte
financovanie Steel Arény. Ďalšieho, čo by som bodu, ktorého by som sa chcel dotknúť
v tomto rozpočte je ľadová plocha v parku. Som členom štyroch komisií, minimálne dve
komisie v priebehu roka 2020 by mali tento bod mať niekde v programe. V priebehu
celého roka sme ani na komisii dopravy a výstavby, ani na komisii športu ľadovú
plochu v Mestskom parku nepreberali, ani detaily, ani podrobnosti, ani hrubý náčrt.
Dozvedel som sa o tomto zámere vôbec, až keď prišli prvé nástrely rozpočtu. Takže
nemám problém s tým, aby tam vzniklo multifunkčné ihrisko, táto plocha je
nevyužívaná a je to v parku, aby tam bolo letné využitie danej, danej plochy. Mám
problém s ľadovou plochou, ako poslanec MČ Juh môžem povedať, že MČ Juh Alejovú
jednoducho prevádzkuje už dosť dlhú dobu a táto ľadová plocha, ktorá tam je slúži
celým Košiciam, všetkým Košičanom. Takže nie, ja osobne nevidím význam budovať
ďalšiu otvorenú ľadovú plochu, keď ju v Košiciach máme. Možno ju treba pomôcť viac
spropagovať, ale táto plocha tu je, je nové chladiace zariadenie, nové podotýkam, má
asi 3 roky. Vymenili sme komplet chladiace zariadenie, máme novú repasovanú rolbu,
ktorú sme zaobstarali minulý rok, čiže jediné, čo nám na tejto ľadovej ploche chýba je
prestrešenie, aby táto ľadová plocha mohla slúžiť svojmu účelu aj v čase, keď svieti
slniečko, keď vonku prší a je január a keď sneží. Takže na to sme jednoducho
požadovali peniaze z mesta a za 10 tis. Eur sa minulý rok spracovala projektová
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dokumentácia na prestrešenie ľadovej plochy. Tento projekt bol uhradený z mestských
peňazí. Je to projekt pre stavebné povolenie. Takisto mi chýba, keď už chceme robiť
ďalšiu otvorenú ľadovú plochu v parku, prečo nejdeme prestrešiť to, čo máme, aby to
malo lepšiu ekonomiku. Ekonomiku myslím to, že aj spotreba elektrickej energie, aj
využiteľnosť plochy, kde sa vyberá symbolické vstupné a mestská časť aj tak nedokáže
mať vyrovnaný rozpočet na tejto ľadovej ploche. Takže ja osobne mám problém s tým,
že vyčíta sa tu poslancom, že prichádzajú so svojimi návrhmi z večera do rána, ale
rozpočet bol tiež pripravovaný v tajnosti a hodiny, niekoľko týždňov dozadu. V
priebehu roka takáto plocha alebo takáto investícia za 400 tis. nebola minimálne na
týchto dvoch komisiách vôbec spomenutá. Z toho dôvodu ja upozorňujem, že nebudem
hlasovať za takýto rozpočet, kde ľadová plocha takto má vyrásť a veľmi rád, preto ani
dnes nepredpokladám žiaden návrh o prestrešení ľadovej, ľadovej plochy na Alejovej,
pretože očakávam, že sa dohodneme na komisiách tohto roku a že táto, tento projekt a
táto investícia pre rok 2020 MČ Juh bude mať význam. Pretože v opačnom prípade
hovoríme, že chceme korčuľovať alebo chceme športovať na projektoch, ale my projekt
máme, máme ho zaplatený a na realizáciu projektu na prestrešenie pre MČ Juh,
hovorím, podotýkam pre všetkých Košičanov treba 300 tis.. Tak očakávam, že keď už
sme vyhodili 10 tis. do šuplíka na projekt, že to chceme aj zrealizovať, lebo nevidím to,
ani debata na to nebola žiadna. Asi toľko, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, s faktickou.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, mám tu, tú minútku. Ďakujem pekne, pán
primátor. Ja len jednu vec. Pán kolega Blanár, takmer každý týždeň o 7:15 ráno máte
možnosť ísť primátorovi mesta a baviť sa aj o rozpočte, baviť sa o všetkom komplet, čo
sa týka vecí verejných v Košiciach. Nič v zlom, chodíme tam traja, štyria. Riešime tieto
veci, preto aj občania, ktorí ma vidia napríklad písať na telefóne niečo atď. alebo riešiť
niečo, tak sa ma pýtajú, či píšem na telefóne alebo sa venujem zastupiteľstvu. Venujem
sa jednému, aj druhému a to z dôvodu, že máme veci prekonzultované a na toto
zastupiteľstvo som pripravený a som prišiel pripravený tak, aby som mohol odsúhlasiť
alebo odhlasovať tento rozpočet mesta, ktorý je veľmi potrebný. Takže poprosím klub
KAN, aby konečne začal konštruktívne pracovať a venoval sa, by som povedal veciam
verejným a nie populistickým návrhom. Toto, čo som videl od pána Schwarcza, to bolo
niečo nehorázne a ešte podmieňoval to tým, že dúfam, že to podporíte, lebo keď nie, tak
ste vlastne ako keby proti školstvu. To snáď nemyslí vážne. Toto sa mne nepáči. Ako
jednoducho ja tento rozpočet..., áno, áno ja tento rozpočet podporím. Súhlasím, každý
poslanec má právo ako rokovať. Každý poslanec má právo navrhovať, ale toto, čo tu
vidím, to je niečo nehorázne. Nehorázne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Blanár, ja som od vás tiež očakával
nejakú ohľaduplnosť, nielen že ste dostávali od sekretariátu maily ale aj osobne som
vám volal, osobne som vám niekoľkokrát volal, ste mi telefón nedvihli. Ťažké je potom
diskutovať. Nie sekretárka, ja som volal. Tak potom ako? Pán poslanec Djordjevič, nech
sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Takto, reagujem
na kolegu, pán primátor,...
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím. Ak dovolíte, prepáčte pán poslanec. Ja vám vrátim čas.
Pán vedúci, pán zástupca Richard Dlhý. Naozaj je tu hluk, nepočúvame sa navzájom.
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Nepočujeme sa. Nie je teraz už priestor, aby sme aj počúvali, aj diskutovali
o predložených návrhoch. Bude vyhlásená prestávka. Ja neviem teraz povedať, či
polhodinu alebo hodinu, podľa toho aké nám dáte návrhy. Už som vás vyzval pred
tromi hodinami, aby ste nám dali všetky návrhy, stále prichádzajú nové. Čiže budeme
musieť urobiť adekvátnu prestávku, kolegovia, aj vy páni poslanci, pani poslankyne,
pardon. Aby sme si ich mohli zosúladiť, zoradiť, vykomentovať. Čiže jednoducho takto
to bude. Čiže nie je teraz priestor na to, aby sme o nich diskutovali, budeme diskutovať
vtedy, keď na to bude čas, aby sme ich pozreli odborne. Nedá sa robiť všetko naraz. Ja
potrebujem, aby ste ma všetci počúvali, aby sme vedeli a videli aké ďalšie návrhy
padnú, o nich potom aj rozprávať ďalej. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Sa
ospravedlňujem.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, nič sa nestalo. Hej. Rešpektujeme
vôľu väčšiny, väčšina zvolila neobmedzenú diskusiu, takže zatiaľ ju máme, ale
samozrejme budem reagovať na pána poslanca, lebo samozrejme aj ten názor väčšiny sa
v samotnom hlasovaní preukáže a tak isto aj tieto argumenty už boli aj zo strany
oponentov prednesené, čiže keď nebudú pribúdať nové návrhy, verím tomu, že už sa
nebudeme ďalej zamotávať. Jak prídu, napr. aj teraz bol tu naznačený nejaký zámer
mestskej časti, že ne, takto, pán Blanár kritizoval, že a dajme tomu aj z tohto pohľadu
oprávnene, že na komisii športu nebol zámer klziska v parku prediskutovaný, ale tak
isto nebol prediskutovaný ani zámer kolegu, jeho kolegu, poslaneckého kolegu z klubu
KAN pána Lörinca, ktorý v sobotu tiež prvýkrát spomenul projekt projektovej
dokumentácie a samotnej realizácie skejtbordového areálu. Čiže tak, jak vy poviete, že
magistrát vystrelil, tak on vystrelil pred troma týždňami. Vy ste vystrelili v sobotu. Čiže
aký je tam rozdiel? Žiaden. Teraz vy hovoríte o nejakom prekrytí, kde je projekt
mestskej časti, ktorá mestská časť dala na 10 tis.. Ja som tiež o ňom nevedel. Čiže v
tejto úrovni sa neobviňujme, že kto jak komunikuje. A vy máte právo na ten názor a
takisto aj dať ako pozmeňovák a keď budete mať 21 poslancov, abo koľko je tu
prítomných sa schváli, však proti, kvôli tomu sa tu teraz nemusíme nenávidieť, že má
dakto opačný názor. Však keď nebudete chcieť, za rozpočet v predloženom znení
nebudete hlasovať. Však to je celé. Však dajme to trošku, skľudnime naozaj do tej
roviny, keď sa, keď niekto niečo predloží, oponentúra, a neurážajme sa tu navzájom. To
je celé.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný. Už nie, ďakujem. Nech sa
páči, v diskusii vystúpi pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som rád, že pán primátor má nového hovorcu
v osobe pána Djordjeviča. Ja, ja si dovolím podporiť to, čo hovoril Erik Blanár, čo sa
týka ľadovej plochy v Mestskom parku a poviem prečo. Všešportový areál, ktorý má
tiež ľadovú plochu sa trápi s tým, že vlastne sa im ten, tá ľadová plocha topí, lebo je
stále teplejšie a preto chcú napr. to zastrešiť a my takú istú ľadovú plochu bez
zastrešenia ideme urobiť v Mestskom parku a budeme mať presne tie isté problémy. K
rozpočtu ešte pár poznámok. Creative Industry moja obľúbená téma a chcem poprosiť o
jednu vec a možno by pán hlavný kontrolór sa tiež mohol na to pozrieť. Som zásadne
proti tomu, aby sa verejné prostriedky používali na dotačné programy pre komerčné
firmy, ktoré pôsobia na trhu a len preto, že sa zahrajú na art, dostanú zľavnené priestory
a dostanú aj finančné dotácie a vlastne konkurujú ostatným subjektom, ktoré robia
presne to isté na trhu. Čiže narúšajú trhové prostredie atď.. Tam by sa mala dať naozaj
hranica, že čo je naozaj podpora art a čo je naozaj podpora podnikateľských,
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neoprávnená podpora podnikateľských subjektov. Súhlasím aj s tým, čo hovoril pán
Ivan, pán Filipko. Kolegovia z klubu vedia, ktorí sú v orgánoch Košice turizmus. Ja
naozaj Košice turizmus tiež považujem za organizáciu pre vyvolených, ale stránka Visit
Košice je taká web stránka, že keby podľa nej by som mal prísť navštíviť Košice, tak si
musím zobrať týždennú dovolenku, aby som si vlastne urobil rešerš tej stránky a došiel
do Košíc, tak dôjdem. Vydávanie občasníka bez redakčnej rady považujem za ignoráciu
mestského zastupiteľstva z vašej strany a môžete si, môžete sa tu oháňať ústavou,
bibliou a kadečím. Proste vydávať nejaké mestské periodikum bez toho, aby bola nejaká
redakčná rada, ktorú by schválilo mestské zastupiteľstvo, to ako neexistuje nikde podľa
mňa, len v Košiciach. Vrátim sa späť k svojmu participatívnemu rozpočtu. Nesúhlasím
s tým, čo povedal pán námestník Gibóda. Ja stále tvrdím jednu vec, že keď budete
chcieť nabehnúť na tú zelenú grantovú schému. Je to grantová schéma a sám ste mi
poslal materiál, sám si mi poslal Marcel materiál pol hodinu pred rokovaním
zastupiteľstva, dokončenie schémy a vytvorenie poroty. Preto sa pýtam, kto bude
kreovať tú porotu, ktorý orgán v tomto meste povie, že ty, ty, ty, ty, ty budeš sedieť v
porote a budeš rozhodovať? Preto som dal tú ponuku, aby sa polovička z tých 100 tis.
Eur, čo je 50 tis. bežné výdavky, 50 tis. kapitálové výdavky, aby prešlo na fond zdravia,
lebo tam to vieme hneď naštartovať a viacej nechcem rozvíjať túto debatu, lebo to, čo
porozprával pán primátor na online diskusii k tejto téme, bolo celkom smutné, ale to
nechcem rozvíjať. Čiže poprosím, kto bude kreovať tú porotu, to menovite. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, tak ako som už
musel reagovať pri pánovi poslancovi Filipkovi. Neopýtate sa, nemáte záujem,
neadresujete otázky a potom adresujte nejakú v nejakých floskuliach kritiku. Dotácie
pre tých, ktorí konkurent, konkurujú iným na trhu. Len neviem, zaujímal ste sa o tých,
ktorí napr. boli teraz vybratí v rámci tej dotačnej schémy? Adresoval ste mne alebo
predstaviteľom CIKE otázky alebo poukázal ste na možné princípy alebo konflikty?
Keď narážate na ten fotografický kruh, kurz, ktorý vám tak leží v žalúdku, lebo vy ste
fotograf, tak to je vaša osobná animozita. Ja už ju nemám chuť riešiť. Po toľkých
rokoch ju nemám chuť riešiť. A čo sa týka webstránky Visit. Ja vám rozumiem, aj preto
tu webstránku plánujeme prerábať v tomto roku a ďakujem za spätnú väzbu, ale myslím
si, že vaša kritika opäť tak, ako v prípade pána Filipka, je neodôvodnená a vedľa vás
sedia ďalší dvaja kolegovia, ktorí vám môžu dať informácie, ak nie sú dostatočné.
Kľudne sa opäť obráťte na mňa, čo doteraz ste nespravil. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje v diskusii pani námestníčka. Máte
slovo.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia,
ja by som chcela trošku uviesť na pravú mieru informácie o mestských novinách, o tom,
že povinnosť informovať občanov o tom, čo sa v meste, v obci deje je povinnosťou
samosprávy. Vyplýva to z ústavy a z rôznych zákonov. O tom som tu už dnes hovorila a
ja by som chcela povedať ešte že tak, ako pán poslanec Lesňák sa tu dnes odvolával na
predvolebný program pána primátora a má ho tak dobre naštudovaný, tak som
presvedčená aj o tom, že čítal v tom predvolebnom programe aj o záväzku voči
občanom a voči obyvateľom mesta, že teda budú informovaní a aj touto tlačenou
formou vo forme novín. Čo sa týka financií, chcela by som povedať, že v porovnaní s
mestskými časťami, mestami, obcami na Slovensku, náš výdavok na jeden výtlačok je
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skutočne asi, môžem povedať, že široko-ďaleko najnižší. Keby sme to mali porovnať
len, len s cenou jedného výtlačku v našich MČ, tam sa to pohybuje od šestnástich
centov až po 35 centov za kus. V našom prípade ide o 0,08 Eur, čo teda predpokladáme,
že ak bude schválený rozpočet a budeme môcť vysúťažiť distribúciu a tlač na dlhšie
obdobie, tak to bude ešte menej. Chcela by som povedať, že počítame aj tým, že dáme
priestor, priestor reklame a inzercii, čím si myslíme, že môžeme, môžeme pokryť až 2
tretiny nákladu na mestské noviny. Tak isto chcem povedať, že mestské noviny by
mohli nahradiť aj platenú inzerciu v súkromných médiách, kde sa ceny za stranu
pohybujú od 500 až do 2.500 Eur. Čo sa týka redakčnej rady, chcem povedať, že sme
oslovili odborníkov, okrem toho, že mnohé samosprávy už riešili tento problém a aj
rôzne stanoviská, právnikov sú také, že je výsostným právom alebo kompetenciou
primátora, starostu, mesta, obce zvoliť alebo zostaviť tú redakčnú radu. My sme sa
radili s odborníkmi, konkrétne s pánom Piškom z Transparency, ktorý nám sám poradil,
že je nanajvýš vhodné, aby redakčnú radu netvorili poslanci. Ak chceme, aby noviny
boli apolitické a aby boli objektívne, tak redakčná rada má byť zostavená z odborníkov
z externého prostredia. My sme tak urobili a naša redakčná rada je zostavená skutočne z
odborníkov môžem to aj, môžem ich tu vymenovať: Mgr. Viera Horňáková, novinárka,
PR manažérka so skúsenosťami v tejto oblasti Mgr. Eleonóra Blašková, bibliografka
Štátna vedecká knižnica, doktor, doktor Dárius Gašaj, odborný pracovník
Východoslovenského múzea, Mgr. Katarína Dufeková, politologička, doktorandka na
Katedre politológie, zodpovedným redaktorom bol pánom primátorom menovaný pán
Mikuláš Jesenský, ktorý je skúseným novinárom, má, stál pri zrode mnohých médií a je
aj nositeľom viacerých novinárskych ocenení vrátane novinárskej ceny Nadácie
otvorenej spoločnosti z roku 2014. Naozaj sa, v mestských novinách chceme dať
priestor aj poslancom, aj starostom, môžeme sa naozaj rozprávať a baviť o tom, či ten
priestor bude väčší, menší. My oslovíme všetkých vás, ale pokiaľ nám niekto odmietne
prispieť, tak s tým asi nič nenarobíme a je to škoda. Mňa osobne veľmi mrzí, že takto
pekný a transparentný projekt ideme zmariť, pretože naozaj to môže byť vizitka našej
spoločnej práce a môžeme tie informácie našim obyvateľom posunúť. Ja by som vás
chcela poprosiť, aby ste nespochybňovali tento proces, lebo sme sa naozaj snažili ho
urobiť tak, aby to malo, čo najlepší, najobjektívnejší, najtran, najtransparentnejší efekt,
takže... Myslím si, že ak niekto toto spochybňuje, tak je to čisto len pretože, že
politikárči a nemá úprimný záujem ľuďom poskytovať informácie. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickými, nech sa páči, pán
poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nestačím sa čudovať, proste to je neskutočné, čo
tu pani námestníčka teraz porozprávala. Tak si povedzme dve veci. Jedna vec je tvorba
rady a druhá vec je zloženie rady. Ja som netvrdil, že zloženie rady majú byť poslanci.
Ja som hovoril o tvorbe, tvorbe rady, že niekto by ju mal schvaľovať. Ja som zvedavý,
kto túto radu schválil, to je jedna vec. Pani námestníčka si spomínala, že reklama
a inzercia. Nemal by byť náhodou nejaký cenník na to, ktorý schvaľuje jedine mestské
zastupiteľstvo? Mal by byť, však? A vôbec je úplne nepodstatné, či stojí výtlačok dve
eurá, jedno euro alebo osem centov. Je to úplne nepodstatné. Vy ste si tento, toto
periodikum urobili tak transparentne, že väčšina poslancov sa o ňom dozvedela, až keď
to bolo v schránkach. To je tak, to je vaša transparentnosť. Očividne neviete, že je to
slovo transparentný a ešte stále mám tú otázočku, kto bude menovať tú porotu v tej
zelenej grantovej schéme, na ktorú som sa pýtal. Poprosím. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Tentokrát sa
nechám inšpirtor, inšpirovať komentármi na prednej stránke Korzára. Vyberiem z nich
dva a poprosím, čiže odporúčam vám, aby aj vy ste si ich prečítali od občana. Tak
poďme si to spočítať. Európske hlavné zelené mesto 2023, každé číslo bude mať cca 8
strán. Páni bude kumšt naplniť to zmysluplným obsahom. Bude to mesačník, 12
vydaní do roka. A to, aby ste zabudli, a to, aby ste počas roka nezabudli, kto tu má
kľúče od miešačky. Celkový náklad 80 tis. výtlačkov, ale niečo mi hovorí, že pred
voľbami pribudne náklad aj počet strán, veď bude o čom. Suma sumárum za rok to, za
rok toto mesto spotrebuje 7.680.000 strán farebne potlačeného papiera, kvalitne
potlačeného papiera. Uhlíková stopa tohto rozmeru je nekonečná, veľká, zbytočná a
myslím, že Košice sú horúcim kandidátom na eko anti počin roka v kategórii
samospráva a drvivá väčšina nákladov týchto tzv. mestských novín skončí
pravdepodobne pod schránkami alebo sa budú do nich šúchať, šúpať zemiaky. A ešte
jedna veta. Pardon. Druhá, druhý komentátor hovorí, že nadávali sme, že Raši mal v
ekonomicky dobrých časoch až päť výhovorcov. Dnes ich má toto moto, motovidlo
vyše 10 a lož je ich bežnou pracovnou metódou. Čiže taká je dôvera obyvateľov. Hej.
To je bežná vzorka. Netvrdím, že ja som sa s tými názormi stotožnil, ale ja som tam
nevidel jediný pozitívny koment na tieto noviny od mladých ľudí. A posledná vec. Za
Staré Mesto vám poskytujem jednu stránku v mesačníku Staromestské listy zdarma, ak
chcete prezentovať činnosť mesta. Ako nemôžem to povedať za seba, ale viem to
navrhnúť do zastupiteľstva.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani námestníčka, nemôžem súhlasiť s tým, ak
porovnávate cenu stránky pri výtlačkoch miestnych novín, ktoré vychádzajú v počte 5
tis. kusov a porovnávate ju s cenou stránky pri výtlačku 80 tis. kusov. Každý, kto sa
pohybuje v reklame vám povie, že táto vec, ktorú ste vyriekla je nesprávna. Proste, keď
tlačíte 80 tis. kusov máte lepšiu cenu na stránku, ako keď tlačíte 5 tis. kusov. Proste
množstevná zľava. Tak to funguje. Kritéria a kľúčové hodnotenie periodík je na stránke
Transparency International, a sú to negatívne hodnotené kritériá ako napr. neobjavuje sa
žiadna názorová polemik, polemika na politiku radnice. V tomto výtlačku nevidím ani
jednu polemiku o politike radnice. Sú tam alternatívne a kritické hlasy uverejňované.
Nevidím tu ani jeden alternatívny, ani jeden kritický hlas, časté zmienky o vedení mesta
v texte a veľký počet fotiek. To sme tu našli. Je prítomné veľké množstvo textov, ktoré
referujú o činnosti radnice, a pritom nemajú autora. To sme tu takisto našli. Nehovoriac
o tom, že to číslo ste označili 1/2021 a máte byť registrovaný na ministerstve vnútra
ISSN, ak sa nemýlim, čo ste neurobili. V transparentných samosprávach to prebieha tak,
že dáte svoj projekt na hlasovanie zastupiteľstvu a zastupiteľstvo schváli rozsah, počet
výtlačkov, redakčnú radu. To sa tu nestalo. Čiže je si stojím za tým, že nebolo to robené
transparentne, aj napriek tomu, že to slovo budete opakovať donekonečna.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja chápem, že efektívnejšie je
vydávať noviny pre 80 - 90 tis. ľudí, ako pre 5 tis.. To som veľmi rád, že ste povedali
ako pozitívum a určite viete a zasa trošku ste dali do toho nepresnosti, ale vy to robíte
veľmi rád. Prvé číslo nepotrebuje mať žiadne číslo registrácie, pretože to je vždycky
prvé a až ako druhé máte povinnosť toto číslo urobiť a dodržať všetky veci, ktoré vám
následne z tejto registrácie vyplynú. Čiže takto to funguje. Nemôžte byť zaregistrovaný,
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keď ste nevydali prvé číslo. Tam sú jasné pravidlá, ako to má fungovať a prípadne mi
ešte pani námestníčka chce niečo možno povedať, aby som doplnil. A ešte áno. Veľmi
dôležitá informácia. Ja chápem, že môžeme politikárčiť a opäť sa postaviť do toho, do
tej roviny, že či má právo mesto informovať alebo nie, ale prosím nedávajme sa do role
rozhodcov a hodnotiteľov. Sami ste povedali, že Transparency International má svoje
hodnotenia, dokonca svojich hodnotiteľov, tak prosím nechajme to hodnotiť ich. A keď
ste správne počúvali pani námestníčku, tak vám vymenovala členov rady, ktorí sú
dokonca členmi Transparency, pretože sme si nechali poradiť, pretože kritika je
oprávnená vždy z každej strany od hocikoho a práve naším cieľom je preraziť naozaj
vrcholové priečky Transparency, lebo mi na tom záleží. Takže stačí len trošku
dôverovať a netreba opäť do toho vnášať obrovský negativizmus. Pán poslanec
Djordjevič má asi procedurálny. Nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dávam procedurálny návrh na to, aby sme
hlasovali o tom, že by ste zvážil vydávanie novín.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, poprosím vás, naštudujte si rokovací poriadok. O
takejto veci hlasovať procedurálnym návrhom nemôžete dať. Nech sa páči, v diskusii
pokračuje pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja nebudem taký kritický ako kolegovia. Myslím
si, že zámer mestských novín nie je zlý naozaj v dnešnej dobe dezinformácií, keby sme
mali nejaké médium, na ktoré sa vie občan s dôverou obrátiť, že tam nájde tie správne
informácie a dôverné o meste. Bolo by to fajn, len tak, ako som vám povedal, pri
naštartovaní tohto projektu ste bohužiaľ urobili dve chyby. Prvá bola tá, že to neprešlo
zastupiteľstvom a kolegovia to oprávnene kritizujú a druhá bola tá redakčná rada. Tak
ako to povedal kolega Lipták. Schvaľovali ste si ju vy a ja nejdem spochybňovať ani
jedného člena tej redakčnej rady, ale finálne schvaľovanie obsahov bude mať aj tak na
stole pán primátor. Opravte ma, ak sa mýlim.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vrátim sa k tomu, čo som hovoril. Nič nemám
proti tomu, aby šéfredaktorom bol skúsený novinár. Miki Jesenský takým je. To je
v poriadku. To sú aj inde šéfredaktori, ale nikto ma nepresvedčí, že tam nemajú byť
poslanci, lebo tých vyberá kto? Predsa vedenie mesta. A kto ich platí? Oni. Tak budú
robiť tak, ako chcú oni. Nenadarmo sa hovorí, že tie miestne, obecné noviny sú hlasné
trúby. Som zvedavý, ako to dopadne v tom hodnotení Transparency International
potom, o čom sa píše. Znova hovorím, mali by tam byť poslanci - šéfovia klubov a
jednotlivé strany zastúpené, aby to bolo proporcionálne. O nič iné nejde, aby to nebola
len hlasná trúba magistrátu. A kto si myslí, že týmto príspevkom teraz som politikárčil,
nech hodí do mňa kameňom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak ste mali na mysli nejaké finančné nároky, tak
vás môžem ubezpečiť, že celá rada to robí bez nárokov na akýkoľvek honorár alebo
akúkoľvek finančnú odmenu. Pán poslanec Horenský pokračuje.
p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Tak v podstate už ste mi
odpovedali na moju prvú otázku, ktorou som chcel vedieť, čo sa týka členov redakčnej
rady. Ja len v krátkom takom exkurze. Na KVP-čku sme obdobie bojovali práve so
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štatutármi minulých volebných období, čo sa týka miestnych novín. A to isté
Transparency International hodnotilo naše zásady informovanosti občanov kladným
spôsobom a brali ako vzorový príklad mediálnej politiky samosprávy ako takej.
Podotýkam, že členmi redakčnej rady sú zástupcovia buď poslancov alebo neposlancov,
ktorí práve dbajú na to, aby sa z nejakého občasníka mestskej časti alebo nejakej
samosprávy nestala hlásna trúba. A na margo ešte toho, čo povedala pani námestníčka.
Áno, dávate priestor alebo možnosť sa vyjadriť poslancom. Ja som dostal túto možnosť,
ale ako druhý v rade alebo v druhom slede, pretože najprv ste otázku k sociálnym
témam poslali štyrom iným poslancom, až potom ste poslali nám, ďalším štyrom. Tak tu
by som chcel... Tu respektíve by som. Dobre.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, teraz som ja nerozumel ako, ak došlo k nejakému
nedorozumeniu, kľudne mi povedzte. Teraz fakt ma mrzí, ak ste nedostali nejakú
informáciu, ktorá bola dostupná pre všetkých. Nie, celkom nerozumiem. Pán poslanec
Grega má procedurálny návrh?
p. Grega, poslanec MZ: Pokúsim sa znova nadviazať na Miša Djordjeviča, že dávam
procedurálny návrh, aby sa ukončila diskusia, aby tí, ktorí sú prihlásení, aby došli a tie,
aby mohli byť tie faktické poznámky, pretože už sa budeme len točiť. Každý vie, za čo
chce zahlasovať a nemusíme sa tu o ničom presvedčovať.
p. Polaček, primátor mesta: Nech a páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 70 -

za: 23, proti: 0, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. To znamená, že od tejto chvíle nie je možné sa
prihlasovať do diskusie, ale ak som správne porozumel, faktické môžu fungovať. Pán
Karabin, nech sa páči, máte faktickú. Poslanec Karabin, sa ospravedlňujem za
oslovenie.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Reagujem na pani
námestníčku. Kolegovia, naozaj, nemám nič proti novinám. Mám problém s časom
a spôsobom. Noviny mali vyjsť, až keď schválime uznesenie, schválime tam, kto bude
v redakčnej rade, ako často budú vydávané, s akým rozpočtom. Následne by sme mali
prijať náš mestský rozpočet. No žiaľ v meste Košice to robíme presne naopak. Hej.
Otázka je, ako budú platení členovia, členovia redakčnej rady. Túto nám zodpovedal
pán primátor, nebudú, nebudú platení, hej. Problém s príspevkami poslancov. Podľa
akého kľúča koľko slov, koľko viet, koľko strán. Ja neviem, keď nás je tu viac ako
štyridsať, taký Džordžo sa kedy dostane na rad. Neviem. Možno o tri roky. Netuším.
Ďalej k novinám. Kolegovia, ja, ja jedny noviny financujem od roku 2014. Píšem
o nich, píšem v nich články o Pereši, o Lorinčíku. Vydáva ich občianske združenie,
ktorého som predsedom. Poviem otvorenie, je to bez financií samosprávy Pereša od
roku dva štrnásť. Bez financií samosprávy Lorinčíka. Je to hradené z reklamy.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči, v diskusii.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja už sa len vrátim k tomu môjmu návrhu a k útoku pána
viceprimátora. Niekedy možno stačí troška počúvať aj s porozumením to, čo hovorím.
Vedela som dôvody, pre ktoré pán kontrolór navrhoval vo svojom návrhu zvýšenie pre
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MČ Luník IX a zníženie pre MČ Myslava. Nevadí mi ako porušenie, pretože to
porušenie ešte vždycky pani starostka možno má možnosť nejakého odvolania,
nejakého, nejakého protirečenia voči tomu, čo bolo prednesené zo strany kontrolóra. Je
tam nejaký proces, ktorý by mal prebiehať. Mňa osobne zamrzelo možno iné vyjadrenie
pani starostky. Nebudem to rozoberať. A po ďalšie, pán kontrolór uvádza v tom maile,
že pán primátor bol týmto listom oboznámený minulého roku, v roku 2020. Teraz
neviem či september alebo aký mesiac. Chcem sa opýtať, čo ste v tejto veci podnikli
pán primátor, či prebehli nejaké rokovania, či bola vyzvaná pani starostka zo strany
magistrátu o vrátenie tejto sumy, či ste sa stotožnili s výsledkami kontroly hlavného
kontrolóra. To by ma zaujímalo.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, nielen primátor, ale všetci poslanci boli
informovaní pánom kontrolórom v roku 2020 o jeho náleze. Sama hovoríte, že je
možnosť dokonca na odvolanie a dokonca sama pripúšťate, že stále takáto možnosť u
pani starostky je. A preto ja naozaj v tejto veci si myslím, že pán námestník síce
nespochybňuje to, že kam tie peniaze následne dáme, ale jednoducho, ak je tu právo na
odvolanie, myslíme si, že by tie peniaze mali ostať ako keby možno v depozite. Dobre
skráťme, dotiahnime odvolania, dotiahnime si odkazy aj s mestskou časťou a keď
kontrolór, ktorý spustil túto kontrolu na základe, myslím, že to bola plánovaná kontrola,
ale nie som si úplne istý. Tak ak jednoducho nedôjde a ono zatiaľ nedošlo k tomu, aby
pán kontrolór bol presvedčený mestskou časťou, tak potom definitívne im tieto peniaze
podľa nášho názoru mali prepadnúť. Ale ak sama pripúšťate, že ma tu pani starostka
alebo mestská časť právo na odvolanie, teda im ho neupierajme a nemali by sme potom
o týchto peniazoch rozhodovať, že ich rovno niekde ideme dať. To je len úvaha. Ja vás
nechcem nijakým spôsobom presviedčať, ale len úvaha, ktorá napáda nás tu, ak teda
takáto možnosť existuje. Nech sa páči, máte faktickú.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja som sa mohla aj troška tak vyjadrila
neodborne, že odvolanie. Čiže proste existujú nejaké postupy v rámci kontroly, kde
mestská časť môže reagovať námietkami do určitej, do určitého dátumu, ktoré jej
stanoví Útvar hlavného kontrolóra. Chcem sa opýtať, z toho dôvodu som a keď som
prednášala tento návrh, s ktorým som sa stotožnila, aj s odôvodnením, som poprosila
vlastne o vyjadrenie aj pána hlavného kontrolóra, čiže ešte raz by som to urobila, aby
pán kontrolór nás informoval v rámci tejto veci, ako sa k tomu postavila mestská časť
Myslava. Mne osobne ani, nie že nevadilo porušenie finančnej disciplíny, lebo každý
môžeme urobiť nejakú chybu. Ja si môžem myslieť, že ten môj postup, ktorý som
zvolila je dobrý, druhá strana zlý. Je to o tom, ako sa veci vydiskutujú, ale čo mne
osobne veľmi vadilo je to, že niekto ako verejný štatutár mestskej časti klame verejne a
to mi vadilo. Preto som chcela ešte vtedy v tejto veci rokovať, keď tu sedela aj pani
starostka, aby sa aj tá druhá strana pred nami mohla vyjadriť, lebo myslím, že potom je
to dôvodné aj od obyvateľov, že žiadajú aj zrušenie mestskej časti. Nehnevajte sa, je to
veľmi zlý príklad jedného štatutára, ktorý sa takto zachová voči kontrole, pretože ak
s tým nie je stotožnený, má nejaké zákonné možnosti ako reagovať, ako namietať voči
výsledkom kontroly, ale klamať, to je veľmi smutné.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa ja vám nechcem nejakým spôsobom našepkávať.
Po prvé to nepatrí v tejto chvíli tu a po druhé, ako poslankyňa mesta, ale ako občan
máte právo ísť na mestskú časť a pýtať sa a dotazovať sa miestnych poslancov, čo sa
stalo, jak sa stalo. Pán kontrolór vypracoval správu, nakoľko je nezávislým orgánom,
my mu do jeho kompetencií nezasahujeme a verím, že to potvrdí. Nikdy sme tak
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neurobili. Mnohokrát diskutujeme, ale nezasahujeme a teda, ak on má svoje závery, má
zároveň v zmysle zákona a vy to dobre viete, ste kontrolórom, možnosť posúvať svoje
nálezy na ďalšie orgány, ktoré to môžu preveriť alebo prijať rôzne opatrenia. Takže
toľko. Teda ak máte podozrenie, že tam bolo niečo spáchané, tak len treba ísť na
miestny úrad a donútiť možno miestnych poslancov sa k tejto téme vrátiť. A ešte pán
poslanec Karabin, nech sa páči, faktická.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Na vás. Idem
zase k tej téme Myslava. Poviem otvorene Myslava nehospodárne nakladá s verejnými
financiami priamo od mesta Košice. To sa tu nestalo za 14, 15 rokov, čo som starostom.
Tu riešime vážnu vec. Pani starostka Myslavy pochybila. Kolegovia, ja verím
kontrolórovi, nie pani starostke. Podľa všetkého naozaj zavádza pani starostka a klame.
Hovorím, toto sa tu nestalo za, za niekoľko rokov. To je vážna vec, viete, to sú verejné
financie. Nieže mestské peniaze dostane nejaký grant, transfér a niečo vyúčtujem
fiktívne s predraženou sumou nejakou. To sme kde? Ja by som poprosil najbližšie, nie je
tu pani starostka, nech sa tu dostaví naozaj, je tu pán kontrolór. Nech si to
vydiskutujeme. Toto je volený predstaviteľ samosprávy na čele Myslavy? Je to hanbou
a ja som tam mestským poslancom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ale nie sme v bode kontrolór a toto všetko sme
mali v roku 2020 na stole a nikomu to neprekážalo. Samozrejme pán kontrolór v rámci
svojich kontrolných opatrení, nakoľko predpokladám nedostal odpovede z mestskej
časti, prijal opatrenie, ktoré nám navrhol. To je celé a je na vás, ako sa rozhodnete.
A myslím si, že viac času tejto téme nemusíme dávať energiu. Pán námestník, nech sa
páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Napriek tomu, že ja som položil tú otázku
na predkladateľku, respektíve tú, čo si, pani poslankyňu, čo si osvojila návrh pána
kontrolóra, nebudem sa už k tomu ďalej vyjadrovať, lebo trošku sa to míňalo tej
podstate mojej otázky, respektíve výtky. Pán poslanec, ktorý sa dopytoval na porotu pre
dotačný program. Štatutár mesta na základe odporúčania príslušnej komisie mestského
zastupiteľstva tak, ako v prípade kultúrnej grantovej schémy vymenuje túto porotu.
Myslím si, že je to dostatočne transparentné a ak chcete, opýtajte sa pána kolegu
poslanca Ténaia, ako to funguje v prípade kultúrnej grantovej schémy, ak s tým budete
mať problém, som tuná pre vás tak, ako už niekoľkýkrát vám tuná aj fyzicky vystieram
ruku, aby ste prišli na stretnutie so mnou a nie mi iba vyčítali veci tuná na
zastupiteľstve. Myslím si, že v minulosti sme boli schopní spolu komunikovať.
Kolegovia, ja som tuná svojmu kolegovi poslancovi Filipkovi, ktorý nasleduje po mne,
vytkol jeho návrh v bode c, ktorý sa týkal viazania rozpočtových prostriedkov pre
organizáciu Košice turizmus. Následne aj iný poslanec vystúpil s nejakou kritikou,
ktorú doteraz, úprimne poviem, mne nebola adresovaná ani, nielen z jeho strany, ale ani
zo strany ostatných kolegov. Ja neviem, aký problém, na aký problém narážate,
respektíve, aký problém vidíte vo fungovaní tejto organizácie. Ja iba môžem povedať,
že tak ako ja, tak aj riaditeľka tejto organizácie a chcem povedať, podotknúť, že v tejto
organizácii nie je členom iba mesto, ale aj predstavenstvo tejto organizácie má
niekoľkých členov, ktorí rozhodujú o tom, kam sa táto organizácia bude uberať a ako
narába nielen s našimi prostriedkami ako príspevkom mesta, ale aj z fondov, resp.
príspevkom, ktorý dostávame od štátu. Pán poslanec, na základe tohto, mojej výtky mi
už stihol odpovedať a v rámci toho, tej odpovede povedal, že a predpokladím, že svoje
slovo dodrží v nasledujúcom svojom príspevku a stiahne túto časť zo svojho návrhu. A
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pri tejto odpovedi uviedol pán poslanec jednu vetu. Konal som unáhlene. Dámy a páni,
myslím si, že tak ako som v predchádzajúcom vstupe vyčítal svojmu kolegovi tú vetu,
respektíve jej čas, kde povedal, ja si uplatním. Tak aj v tomto prípade poukázal na to, že
konal unáhlene. Myslím si, že mnohí kolegovia konajú pri svojich návrhoch, ktoré tu
dávajú na poslednú chvíľu bez toho, aby nás o tom informovali, unáhlene. Je dostatok
priestoru a bol dostatok priestoru na rokovaniach. Ja som niekoľkokrát vyzýval svojich
kolegov na stretnutie. Ak takýmto spôsobom budeme k tomu pristupovať, že nebudeme
komunikovať otvorenejšie, že z objektívnych dôvodov tu predsedovia klubov a členovia
mestskej rady nebudú prezrádzať svoje návrhy a my tu už po niekoľkýkrát a niekoľko
hodín budeme sedieť a diskutovať o týchto veciach, tak mňa mrzí, že som členom
takéhoto zastupiteľstva. Pretože ak niekto mne bude niečo vyčítať, že ja som robil niečo
podobné, keď som sedel na opačnej strane a pán poslanec Jakubov by mohol takéto
niečo vyčítať voči mojej osobe alebo voči primátorovi. Rozdiel je ten, že my sme
nemali ten, tú možnosť diskutovať, stretávať sa, rozprávať sa, predostierať tieto návrhy.
Neboli sme ani členmi komisií. Tu je situácia opačná a vy páni a dámy, poslanci,
niektorí z vás to využívate, niektorí až nadpriemer, ale niektorí z vás nemáte záujem a
chuť a mňa to veľmi mrzí, pretože potom tuná robíme toto divadlo a občania nás za to
zákonite a po pravde častujú na internete alebo aj vo svojich možno domácnostiach
alebo keď čítajú o tom v novinách. A mňa to mrzí, že k tomuto sme dospeli. A by som
bol rád, keby viacerí páni poslanci tak, ako pán poslanec Lörinc stiahol už jeden svoj
návrh tak, ako pán poslanec Filipko už uznal a chystá sa stiahnuť a verím, že aj iné
nejaké svoje návrhy, aby ste prehodnotili ako navrhovatelia svoje návrhy a stiahli tie,
ktoré nabúravajú fungovanie tohto magistrátu, pretože je veľmi jednoduché škrtnúť z
niečoho 1 mil. tu, 500 tis. tam, 400 tu, ale vytvoriť niečo a pracovať na tom. to nie je
také jednoduché. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pánovi námestníkovi za výchovnú
zložku. Tak si povedzme trošku spätne. Páni, kedy ste začali s nami komunikovať
o rozpočte? V roku 2018 sme vás žiadali, v roku 2019 sme vás zažiadali, v roku 2020
sme vás žiadali. Začnite s nami komunikovať o rozpočte v septembri, v októbri, aby
sme v decembri presne vedeli, čo chceme. Celý rozpočet sa pripravoval tak, že vlastne
nikto nevie, čo v ňom je. Objavil sa dva týždne pred rokovaním v zastupiteľstve. To
zastupiteľstvo malo byť 8. februára. Pán námestník, tebe hovorím. A teraz hovoríte o
tom, že prečo za vami nechodíme. Komisia životného prostredia sa uzniesla na tom, že
chce, aby v rozpočte bola položka vo Fonde zdravia 30 tis. Eur. 30 tis.. Koľko ste tam
dali? 5 tis.? Je to uznesenie komisie, kde sedia odborníci, kde sedia poslanci, kde sedí
kdekto. Úplne ste odignorovali to uznesenie komisie, ale vy strašne máte radi, neprišli
by ste náhodou na pohovor s pánom primátorom k rozpočtu medzi štyrmi očami? To je
posledný telefonát, ktorý som mal k rozpočtu, tak som povedal, že nie, lebo o
transparentom rozpočte sa rokuje trošku ináč a nie medzi štyrmi očami. Rokovanie
komisie, ktoré bolo 3. februára k rozpočtu, ktoré som ja mal, tak na otázku, ktoré som ja
tam kládol a členovia komisie sme na niektoré otázky vôbec nedostali odpovede a ty
hovoríš o tom, že dávame strašne neskoro návrhy. My sme 8. februára mali rokovať
o rozpočte. Mal začať rokovanie o desiatej hodine. O deviatej hodine dvadsiatej tretej
minúte som dostal od teba email k zelenej grantovej schéme, aby som vedel vlastne, o
čom to je v rozpočte, čo tam je. Čiže nerozprávaj ty nám, že kedy sa majú posielať
návrhy, keď ty si mi to poslal 35 minút pred rokovaním zastupiteľstva o rozpočte. Čiže
asi toľko som chcel k tomu povedať. Ďakujem. A ešte jedna otázka. Ktorá komisia bude
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schvaľovať tú porotu? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čo mám povedať k tomu? Jednoducho hltáte
niektoré myšlienky, aby ich nikto nepočul. Váš klub, a ja som si to nechal naozaj
vytiahnuť, lebo jednoducho tu, tu, tu, tu nepeknú komunikáciu, ktorú vediete na
sociálnych sieťach, jednoducho treba nejakým spôsobom komentovať. Boli ste prvým
klubom, ktorý som vyzval rokovať o rozpočte a fyzicky vy ste tam neprišli. To ja
nehodnotím, každopádne váš klub prišiel. Sme sa stretli prvýkrát 3. decembra, ale kde
už sme sa išli reálne rozprávať o položkách a o požiadavkách, veciach problémoch. To,
čo proste vnímate ako poslanci. 3. decembra bol tam pán poslanec Blanár, bol tam pán
poslanec Strojný, myslím, že aj pán poslanec Lörinc. Asi takto to bolo, a ak niekto
viacej, sa ospravedlňujem, ak nepoviem správne. Tomuto všetkému predchádzalo cca
30 ďalších výziev, ktoré ste odo mňa, nielen vy, ale všetci poslanci dostali, aby sme sa
stretávali a komunikovali. Vy stále hovoríte, ako nekomunikujem. Ja už neviem viac
vám dať pomocnú ruku a možnosť diskutovať, keď každý týždeň, niektorý každý druhý
ide o to, či sa jedná o poslanca starostu alebo o poslanca, ktorý nie je starostom, má
možnosť chodiť na stretnutia, pýtať sa. Vždy je tam taká zázračná formulka, alebo teda
väčšinou, zo začiatku nebola, kde ak vám termín nevyhovuje, informujte sa. Píše vám
väčšinou asistentka, „informujte sa, niečo vymyslím, nájdeme spôsob“. My sme, ak sa
dobre nemýlim, ak sa, ak správne si pamätám, piatu zmenu rozpočtu, pani Kažimírová,
schvaľovali niekedy na prelome október – november. Vtedy sme, akurát v tom čase ešte
čakali, je veľmi ťažké, verte mi, je veľmi ťažké schvaľovať, rozprávať o rozpočte, keď
netušíte, aké budú prognózy. Sme v núdzovom stave. My sme čakali na prognózy, či to
bude lepšie, či dokážeme rozprávať s viac peniazmi. Požiadavky na rozpočet prišli plus,
ako vám to tuná pani Kažimírová pred troma, štyrmi hodinami rozprávala, boli nad
úroveň tohto rozpočtu 67 alebo 69 mil. Eur. Ale stretávali sme sa ďalej s vaším klubom.
8. januára bolo ďalšie stretnutie. Neboli ste. Boli mi to ľúto, lebo som videl na vašom
Facebooku, na vašich sociálnych stránkach, ako, ako nemilosrdne komunikujete
s verejnosťou, ako vás tu nikto nechce prijať. Volala vám moja asistentka a pozvala vás
na stretnutie. Odmietli ste. Predtým všetkým ešte minulý rok, lebo si môžeme vytiahnuť
esemesky medzi sebou. Som vás v esemeskách ja osobne vyzval na stretnutie, aby sme
komunikovali a vtedy to bolo dokonca ako s predsedom komisie. To mi ešte teraz pán
námestník pripomína. A to vám môžem tie esemesky ukázať, lebo ich máte. Čiže ja
odmietam. Je hlboké zavádzanie alebo ako môže hovoriť pán poslanec Rovinský,
hlboko „nedorozumění“, keď jednoducho strana ponúka, nemusíme Výsledkom našich
stretnutí byť vždycky zjavná dohoda a zjavný svetový mier, ale k svetovému mieru sa
pán poslanec a môžem povedať, že z tohto zastupiteľstva ste pravdepodobne jeden,
možno dvaja, ktorí úplne odignorovali stretnutie s primátorom. Nebude, jednoducho
nebude svetový mier, keď nebudeme sa stretávať, nebudeme si podávať ruky, nebudeme
sa pozerať do očí a nebudeme hľadať slová. Môže sa nám to akokoľvek nepáčiť,
môžeme si byť možno nesympatickí, ale ak chceme sa posúvať, musíme sa stretávať.
Nemôžete odtajniť, že výzvy nielen od kancelárie primátora, nielen od asistentky,
dokonca odo mňa osobne máte, tak prosím, prosím, nezavádzajme takto. To nie je
pekné. To nie je správne. Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel som o inom, ale najprv k tej komunikácii.
Pán primátor, aj posledné dve minúty tvoje je krásnym odrazom toho, prečo tu možno
sedíme do deviatej. Dve alebo tri minúty si tu niečo vysvetľuješ s pánom poslancom
Liptákom. Ako, potom ako chceš od nás, aby sme neboli osobní, aby sme navzájom si
nevymieňali tieto veci, ktoré sa dajú povedať mimo tohto plénu, keď to sám robíš. Ty si
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primátor, ty nastavuješ tu úroveň. Jedna vec. Druhá vec. Áno, mali sme veľa stretnutí,
súhlasím, aj ďakujem že, že bol tento priestor niekoľkohodinový. Ja som to dokonca
počítal na nejakých 6 až 8 hodín, ktoré sme spolu strávili vlastne od toho 3. decembra.
Je to tak, ale pán primátor nie je, nemôžeme hodnotiť úroveň diskusie na základe toho,
ako dlho trvala. Aj ja môžem byť v robote 24 hodín a neurobiť nič a bohužiaľ, to boli aj
naše stretnutia. Diskutovali sme dve hodiny, ale nepohli sme sa ani o centimeter.
Nepresvedčili sme ťa o ničom. Naopak, ty si nás dve hodiny presviedčal, že to, čo je v
rozpočte je dobré, že to tak musí byť a nedá sa pohnúť ani s eurom. A jedna otázočka,
taká možno osobná alebo súkromná. Kedy naposledy sa stalo, že by si povedal, na
ktorýkoľvek návrh, ktorý za tých 8 hodín padol, áno, dobrý nápad, toto tak urobíme. Ja
si bohužiaľ na niečo také nepamätám.
p. Polaček, primátor mesta: Môžem vybrať materiál, ktorý máme a idem z neho citovať. Mám
to urobiť? Ideme? Vymenujem všetko, ako sme sa bavili a čo všetko v rozpočte je.
Nehrajme túto hru, pán poslanec. Pán poslanec Filipko, nech sa páči, aby som
nezdržiaval zbytočne.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Moja faktická je k vystúpeniu pána námestníka. Pán
Gibóda, ja som na vás neútočil. Ja si skutočne vážim vašu prácu, ktorú ste odviedli,
napríklad a som to aj hovoril na miestach rôznych, čo ste vložili napr. do Košickej
futbalovej arény, lebo bolo vidieť, že ste vložený do tej témy. Pán námestník, tak ja vám
napíšem esemesku, že je to v poriadku, idem to zrušiť a vy ma tu znova idete opierať.
Pán námestník, tak takéto verejné školenia ja si vyprosím. Vy ste ešte nevyzreli na to,
aby ste ma tu verejne školili. Darmo, že tam sedíte hore. Sorry, takto sa to nerobí.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: Mimo vás, čo ste teraz námestníci, som zažil desiatich námestníkov.
Odkedy som poslancom, nikto sa nikdy tak arogantne a povýšenecký nesprával k nám
poslancom, ako vy, pán Gibóda. Medzi nami, no, to je tak, že až jedenásť. Medzi nami,
my sme tu rovnakí. Vy ste poslanec, aj my sme poslanci. Máte šťastie, že ten zákon je
taký, že primátor menuje, že ten bude námestník, ináč vtedy to volili poslanci, to si
uvedomte. Uvedomte si, že mnohokrát, keď ste tu sedeli, kto hlasoval s vami, keď sme
boli šiesti? Vy viete veľmi dobre. A toto, čo teraz vy hovoríte na nás, tak to sa
jednoducho nepatrí. My nie sme žiaci a všetci máme právo na svoj názor. Nemôžeme
človeka trestať za to, že má iný názor. Treba ho vedieť presvedčiť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Reagujem na pána
viceprimátora a začnem z opačnej strany. Kolegyne, kolegovia, chcel by som vás
poprosiť, dvihnite ruku vy, ktorí ste boli presvedčení o tom, že úver, ktorý sme brali na
školstvo, dopravu a sociálne veci, sme brali dominantne na opravy školských budov.
Ďakujem veľmi pekne. A naviažem na to, čo ste pán viceprimátor povedali. Ja som
zneistil, respektíve mi zasvietila kontrolka pri rozpočte vtedy, keď som si uvedomil, že
kde je ten úver v rozpočte a ako je nastavený. Keď sme boli na prvom stretnutí u pána
primátora, zavolal pani viceprimátorku, vtedy sme mali rozpočet asi deň predtým
zaslaný a ja som ho ešte nevedel čítať tak, aby som pochopil, že ž 10 miliónového úveru
je naozaj len 1,5 milióna v školstve a zvyšok je v doprave a sociálnych veciach. Pýtal
som sa na to pani viceprimátorky, pri ktorej som mal pocit, že rozprávame dvomi
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cudzími jazykmi. Asi aj kolegovia, aj pán primátor mi dá za pravdu, že nevedela mi
odpovedať, kde je ten úver a v podstate ani netušila načo sa pýtam. Takže 27. januára
som poslal mail pánovi riaditeľovi magistrátu, kde sa ho opýtam, bolo to potom, čo sme
dostali textovú časť rozpočtu, z ktorej mi už bolo jasné teda, že ako to je, lebo predtým
som mal len tabuľkovú časť. A ja som ešte dúfal, že v textovej časti sa to objaví, kde
som sa pýtal, že chcel by som vedieť presne, kam a načo šli peniaze z úveru a koľko ich
reálne skončilo, skončí v školstve na opravy budov. Dovtedy mi na to nevedel
odpovedať ani pán primátor, ani pani viceprimátorka. Akonáhle som to zistil, som to
začal riešiť. Túto odpoveď som nedostal. Nedostal som ju ani v závere predošlého
zastupiteľstva. Dostal som ju pred troma hodinami od pána, pána Dlhého, ktorý mi
veľmi jednoducho vysvetlil, že všetky kapitálky v doprave a sociálnych vecí sú z tohto
úveru a v školstve naozaj ostávajú jeden a pol milióna. A vtedy som to začal riešiť.
Prijali sme uznesenie na komisii vzdelávania a prosím pána riaditeľa magistrátu, len
kývni hlavou, či som ti v telefóne povedal, že ak tie peniaze nájdete vy, na tieto
kapitánky, tak ja nebudem nič riešiť a neprišli by na poslednú chvíľu pozmeňovacie
návrhy. Je to, tak pán riaditeľ? Áno, ty si povedal, že tie peniaze nemáme, tak som ich
začal hľadať ja a to nie je záležitosť jedného dňa. Čiže naozaj ten postup nebol o tom,
že by sme od začiatku decembra mali všetky relevantné informácie. V podstate gro sme
ich dostali týždeň, dva týždne pred zastupiteľstvom. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, len malá oprava. Osobne tu som
sedel s pani Kažimírovou, desiateho bolo februára zastupiteľstvo. Pani Kažimírová vám
to povedala, že všetky... To čo vám povedal dnes, potvrdil pán Richard Dlhý, vám tu
verejne povedala. Nájdite si to na internete, že všetko, čo je kapitálové v rámci školstva
je úver. Bolo to tak. Pani Kažimírová Vám kýva. Čiže tú informáciu ste dostali, len
možno v tom zhone ste ju nezachytili, ale to ja už nemôžem naozaj komentovať. Nech
sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja už len posledný dovetok. k tomu, čo si
povedal pán primátor, nebudem to titulovať radšej. Vieš prečo nechodím na tie
stretnutia? Ja som ti pred voľbami povedal už jednu vec, že tvoje áno nikdy pre mňa
nebude znamenať áno. To je ten dôvod, prečo nechodím na stretnutia medzi štyrmi
očami s tebou, lebo to nemá význam. A zvolávať stretnutia s poslancami na 7:15
pondelok ráno na všeobecné aktuálne témy. To sa chceš o čom baviť? Na to sú komisie.
Rozpočet mesta je odborná vec a ten rozbor, tá rozborná vec by sa mala prejednávať na
komisiách. Ja by som chcel vedieť, koľko materiálov z tohto rozpočtu bolo
prerokovaných na komisiách vrátane tej úžasnej grantovej schémy, ktorú som dostal 30
minút pred rokovaním zastupiteľstva. Čiže o tom to celé je. O tej nekomunikácii a
pozvať si, že príďte sa porozprávať ráno o 7:15 medzi štyrmi očami na nejakú tému.
Ako sorry, toto nie je spôsob komunikácie. Sú komisie, kde sedia odborníci a príďte
tam. Komisiu už som mal, nedostali sme na mnohé otázky odpovede, čiže nemám viac
k tomu čo povedať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ako klub ste boli pozvaní dvakrát minimálne, na
ktorom aj vaši kolegovia boli. Ako klub. Zasa len do toho vnášate len nejakú emóciu.
Nerobme to. A keď hovoríme o komisiách, bolo by vhodné sa naozaj k ním utiekať, keď
rozprávame o pozmeňovákoch, ktoré nikto nevidel a ešte predpokladám, že nejaké tuná
dneska sa objavia nové. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ospravedlňujem sa, pán primátor, že som to
252

nestihol v prejave a preto využil som možnosť, keď ste bol prihlásený vo vašom medzi,
medzi, vo vašom medzivstupe a prihlásil som sa faktickou poznámkou, keďže som dal
všetkým staromestským poslancom na základe mestskej, mailovej komunikácie prísľub,
že sa to priamo na zastupiteľstvo opýtam, keďže v roku 2019 mesto odmietlo
akceptovať rozhodnutie miestneho zastupiteľstva, tak sa vás spýtam ešte raz. Ak
odsúhlasíme tohto roku 2021 z dotácie mesta účelovú dotáciu na rekonštrukciu
klimatizácie sobášnej siene v budove, ktorá patrí mestu Košice, či akceptujete tento
výdavok ako oprávnený a či mu požehnáte. Nečakám to v priebehu desiatich sekúnd,
ale ocenil by som do konca zastupiteľstva, lebo naozaj zase jeden človek, ktorému
neviem prísť na meno, zvykne tam hore sedieť, už tam má svoje plány s týmto, ale
rozhodnutie poslancov je sobáška. On si ide robiť kampaň, hej, populista jeden.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja vám poviem svoj osobný názor, podľa ktorého sa
riadim od prvého dňa, odkedy som tu. Snažíme sa, aby čo najviac peňazí šlo do toho
verejného priestoru, aby šlo k ľuďom, aby ľudia ten objem peňazí videli v akejkoľvek
forme a hnevala sa na mňa pani starostka z jazera, hneval sa na mňa pán starosta
Starého mesta, hnevali sa na mňa mnohí starostovia, keď sme ich tlačili, že poďme
radšej dávať peniaze nie do budov, nie do klimatizácií a do takýchto vecí, pretože si
myslím, že takto to je správne. To je môj osobný názor. Hej. Na druhej strane
jednoducho život mi ukázal, že jednoducho nemám úplne byť tvrdohlavý a presviedčať
vás, že z pohľadu mesta je pre nás naozaj prijateľnejšie tie verejné, verejné zdroje alebo
verejné, verejnoprospešné peniaze, takto ich voláme, dávať do takýchto aktivít. Na
druhej strane, ak sa bavíme, že tieto rozhodnutia takto fungovali pred tromi, dvoma
rokmi, tak minulý rok už sme na tom netrvali, aj keď vždy sme sa snažili vysvetliť, že
bolo by vhodnejšie, to robiť inak. Ale o tej efektivite vo finále nakoniec rozhodol vždy
starosta alebo starostka, v tomto prípade. Takže toľko. Pán poslanec Strojný, nech sa
páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja už len k tomu toľko. Prosím, prosím
neriešme už či, čo bolo alebo nebolo prejednané. Dohoda nepadla, vytvorená nebola a
myslím, že jasným dôkazom je toho to, že sme tu už tretí deň k rozpočtu a že aj dnes už
atakujeme deviatu hodinu. To je jasný dôkaz toho, že proste sa tá dohoda nepodarila a ja
nehovorím, že to je teraz nejaká katastrofa, len sa podľa toho možno skúsme do
budúcna zariadiť a nie je to len stále o tom, že poslanci sú zlí.
p. Polaček, primátor mesta: Viete, dohoda môže padnúť, ak tie dokumenty máme na stole obe
strany a nie keď si posielame maily, že nepoviem, aby náhodou druhá strana nevedela,
tak sa ťažko robia dohody. Veľká úcta k pánovi poslancovi Filipkovi, nemusíme si
rozumieť, ale vyložil tie karty na stôl. Povedal áno, toto sú veci, na ktorých nám záleží.
Urobil to. Sedeli sme, hľadali sme slová, hej, ale, ale jednoducho urobil to. Je proste
dvadsať rokov v politike a vie, že proste to takto musí urobiť, aby sme sa niekde pohli,
lebo sa nedá, keď sa nemáme o čom rozprávať, diskutovať. Pán poslanec Grega, nech sa
páči.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem podporiť túto záležitosť, pretože tá
sobáška, to nie je, že Staré mesto. Tam je jedna veľká spádová oblasť. My sme sa
snažili, dali sme tam zrkadlá, koberce, ozvučenie a neviem, čo všetko, ale tam je
potrebné urobiť aj bezbariérový prístup a ja som tam odsobášil vyše 300 sobášov. Pre
mňa je to povinnosť, hej, alebo bola ako starostu, ale viete koľko, koľko tam ľudí v
zime mrzlo, pretože tá klimatizácia skôr chladila a v lete zase bolo horúco, tak treba to
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naozaj tie financie vyčleniť, lebo to nie je pre Staré Mesto, ale je to pre občanov Starého
mesta, Ťahanovce všetko toto, takže verím, že sa to tam dostane. Aj Sever, jasné.
p. Polaček, primátor mesta: Tam sme už na severe urobili bezbariérovosť, lebo to bolo aj
prirodzené a išli sme týmto smerom. Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Áno, chcem zmeniť svoj návrh, čo sa týka
samostatného uznesenia k bodu programový rozpočet. Obrátili sa na mňa aj kolegovia
poslanci, ktorí sú členovia v dozornej rade Košice turizmus a ponúkli mi komunikáciu
informácie. Priznám sa, bol som v časovej tiesni, získal som nejaké informácie a keďže
tam dávame nejaké peniaze, skúsil som to takýmto spôsobom. Áno možnože nemal som
už priestor ísť sa pýtať. Určite využijem, keď bude treba aj u pána námestníka sa
zastavím, ak nedostanem vysvetlenia na tie informácie, ktoré som doteraz získal. To
znamená, že zo samostatného uznesenia v časti 1 sťahujem bod C), teda nebudeme
viazať prostriedky na cestovný ruch Košice Turizmus a vypúšťam aj v bode 2 časť C),
nebudem požadovať správu o hospodárení, činnosti a aktuálnom stave atď.. Teda bod
C) vypúšťam. A to, že som povedal, ešte jeden koment, že si uplatním, tak ja som bol
predkladateľom, možnože to vyznelo zle, ale ja som bol predkladateľom návrhu,
poznali ste, že chcem dať 300 tis. ešte navyše do dopravného podniku, tak som sa
vyjadril, že áno, v tom prípade si uplatním a budem žiadať, aby tá položka išla do
DPMK. Ja to nežiadam pre súkromné účely, je to pre verejnú dopravu v meste. Takže
možnože som sa zle vyjadril, ale určite v tom nebol zámer. Ja, ja si to nedovolím, nie je
to pre mňa a neriadim to mesto. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník má faktickú, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja ďakujem pánovi poslancovi
Filipko aj kolegom, že pán poslanec upravil svoj unáhlený návrh. Kolegovia, poprosím,
kolegovia a pán poslanec Filipko a pán poslanec Grega, poprosím, ja som k vám
nehovoril ako námestník, ale ako poslanec. Ako poslanec, ktorý je zodpovedný a
nominovaný za mesto do určitých oblastí, medzi nimi aj ako predseda predstavenstva
tejto oblastnej organizácie cestovného ruchu. Čiže ak za mnou chcete prísť pán Filipko,
tak kľudne ako za predsedom organizácie, nie ako za námestníkom a to je fér, takto to
povedať a zároveň áno, nemám vaše dlhoročné skúsenosti pán poslanec Filipko, ale
hovoriť mi, že som nedorástol na nejakú funkciu, ktorú ste pred cca viac ako desiatimi
rokmi aj vy tuná zastávali. Chcem vám len toľko povedať, pred desiatimi rokmi som sa
s vami stretol prvýkrát a vtedy ste povedali o svojej osobe jednu veľmi, veľmi dôležitú
vec. Nepomáhate ľuďom, keď vám to politicky nevyhovuje pred voľbami alebo
celkovo. Vtedy ste to povedal o istej starostke. Ja som si to doteraz zapamätal a je to
veľký príklad toho, čo tu aj dneska robíte. Nepomáhate ľuďom a vtedy blokujete hoci aj
mesto a primátora.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči, diskusia.
p. Rovinský, poslanec MZ: Dobre, takže, vážené dámy, vážení páni, ja by som chcel uviesť
ten návrh, ktorý som uviedol už na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva. Uvediem ho
takými slovami: načo nám je plán, načo nám je program, keď... prosím vás, tak neviem,
tak to, prosím dajaké sekundy naviac...
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, kolegovia poslanci, zaujmite svoje...
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p. Rovinský, poslanec MZ: ...alebo si potom z toho urobme dajaký kabaret. Prosím, dajte
sekundy naviac.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, počkajte, prosím, prezentujme sa, nie je v sále
alebo na miestach dosť poslancov. Ďakujem pekne. Pán poslanec ešte raz od začiatku.
Nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážené dámy, vážení páni, ja som viackrát prízvukoval, na čo je
nám plán, na čo je nám program, keď ten nepovažujeme za dôležitý. My sa tu
handrkujeme o peniaze, miesto toho, aby sme sa dohodli na tom, čo chceme dosiahnuť.
Lebo to je dôležité, čo chceme dosiahnuť a čo na to potrebujeme, myslím, aké financie,
ale dohodnime sa na tom, čo chceme dosiahnuť. Čo je náš cieľ. Aký je náš program.
Ešte aj rozpočet sa volá programový rozpočet práve preto, že sleduje jednotlivé
programy. A to nám dajako uniká a my potom sa naťahujeme, že či... Otvárame tu také
nebezpečné témy, že načo je nám vôbec mesto a načo sú nám mestské časti a na čo je
nám primátor a na čo sú nám starostovia a tí poslanci tiež vôbec na čo. My máme slúžiť
mestu a jeho všetkým občanom, nie iba môjmu obvodu a mojim voličom. Tí, u ktorých
môžem očakávať, že ma aj nabudúce budú voliť. Ja sa musím vedieť pozrieť na to
z pohľadu mesta a nie z pohľadu ulice, z ktorej som sem prišiel. A mne sa zdá na kraji,
presne to isté hovorím, že existuje Čaba vyhadzovač a poslanec vybavovač. To
znamená, to je poslanec, ktorý ide preto, aby dačo uchmatol pre svoju ulicu, svoju
mestskú časť a naše poslanie je viac ako obhajovať tieto záujmy. Sme povinní zachovať
prírodu. Pán Djordjevič, to je encyklika pápeža Františka Laudato Si', prečítajte si. Hej,
sme povinní zachovať pre ďalšie generácie, ale sme povinní zachovať aj mesto pre
ďalšie generácie. Tu sa stali také, keďže predkladám návrh tak, tu sa stali také veci, že
niektoré mestské časti nám zmizli, celé Alžbetine mesto nie je, Erzsébet város pre
starých Košičanov. Hej, bolo zasanované, zbúrané. A potom ostali také dve jazvy. Jedna
jazva je územie, kde je teraz SAD-ka až po Palackého ulicu a druhá taká jazva je
takzvané asanačné pásmo. My sme povinní tento problém riešiť. A sme povinní ho
riešiť tak, aby sme nevytvárali ďalšie rany na tomto meste. Preto vás prosím, aby ste
uznesenie, ktoré som predložil, teda návrh uznesenia, ktorý som predložil aj minule,
ktorý bol odkonzultovaný so združením Docomomo. To sú architekti obhajujúci
modernú architektúru, ale aj so Slovenskou komorou architektov, aby ste podporili. A to
je mesto, Mestské zastupiteľstvo Košice žiada primátora, aby na riešenie prepojenia
Červenej hviezdy a Mestskej plavárne vypísal urbanisticko-architektonickú súťaž
a realizoval zámer až po jej vyhodnotení. My nie sme proti tomu, aby bolo, bolo toto
prepojenie realizované, ale nemôžeme si dovoliť takú vec, aby bolo realizované tak, že
by sme poškodili toto miesto do budúcnosti. Čiže myslíme si, že mali byť etapizované
práce na krytej plavárni tak, aby čím menej sa zasahovalo do prevádzky letnej plavárne.
Pán Lesňák, ďakujem, že ste tú myšlienku podporili. Ďakujem. A prosím vás...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. V rámci faktickej by ma zaujímalo, čo na tento
návrh hovorí pán primátor a hlavne či pán poslanec Rovinský máme nejaké časové
alebo finančné dopady tohto návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota.
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p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja už si pomaly ani nepamätám, kedy v tomto
bode a v tejto diskusii sa, sme sa naposledy rozprávali na tému rozpočet. To, že nás
nejakí ľudia sledujú ešte neznamená, že z toho musíme robiť kabaret. Prosím vás,
kolegovia, nerobme si hanbu a vráťme sa naozaj k faktickým veciam, k rozpočtu. Je 9
hodín. Myslím, že máme všetci aj nejakú inú robotu alebo, čo robiť v takomto čase.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Tak ja predložím pozmeňujúci návrh a nebude
sa týkať vôbec financií, o žiadne presuny nejde. Ja v zásade poviem, mne sa páči aj
návrh mesta vybudovať multifunkčné, multifunkčnú športovú halu v Mestskom parku,
páčia sa mi aj návrhy pána Lörinca, pripraviť projektové dokumentácie alebo beh
projektových dokumentácií. Áno, nie sme pripravení na rôzne výzvy, nevieme si
plánovať našu budúcnosť a mne, mne je naozaj veľmi ľúto, že sme za viac ako
polovicou nášho obdobia a nie sú po nás viditeľné výsledky. Hovorím, hovorím to
kolektívne o nás všetkých poslancoch spolu s primátorom. Namiesto toho tu
predvádzame našim voličom takéto dlhotrvajúce divadelné predstaveniam, ale ako to
bolo povedané už naposledy, aspoň sa majú na čo pozerať, keď už je ten COVID.
Dobre, prejdem k tomuto návrhu. Môj návrh nebude sa týkať žiadnych financií. To
znamená, že nepôjde k presunu žiadnych financií, skôr ide o to, že bude zachovaný aj
pôvodný návrh mesta. To znamená, multifunkčná športová hala v Mestskom parku, jej
sa to nedotkne, zároveň týmto návrhom chcem vyjsť v ústrety aj návrhu pána Lörinca,
to znamená, aby boli pripravené projektové dokumentácie a tiež hlavne to je môj zámer,
samozrejme tiež skatepark. Tento, tento zámer mnohí kolegovia poznajú, preto určite
nechcem, aby bol ohrozený, naopak ho chcem podporiť a konkrétne môj návrh spočíva
v tom, že v tabuľkovej časti návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021
- 2023 program číslo 2, mesto kultúry a športu, podprogram 9, podpora športu
a mládeže, kapitola 7, sa mení názov a znie: výstavba športovej infraštruktúry. Zmena,
vypúšťa sa, vypúšťa sa spojenie vo vzťahu k školskej športovej infraštruktúre. V
textovej časti sa tento text mení troška obšírnejšie, ale nebudem ho tu teraz konkrétne
čítať. Ide o vypustenie slov v súvislosti so školskou športovou infraštruktúrou a teda sa
rozširuje tento zámer, že naozaj je to možné použiť na akúkoľvek športovú
infraštruktúru, teda aj napr. na skatepark, ktorý by nebol výlučne pri školskom
zariadení, ale, ale slúžil by tomuto účelu a zároveň je tam ponechané, ten súlad s
koncepciou športu v meste Košice. Takže tento návrh predkladám návrhovej komisii,
keď budú ešte nejaké otázky, rada zodpoviem kolegom. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, pardon, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, hlásim sa dnes prvýkrát do rozpravy
a možno nebudem tak kolektívny ako bola predrečníčka, ale oslovím ten kolektív, ktorý
tu pred viac ako dvoma rokmi prišiel spolu a spomeniem, že máme druhý rok za sebou a
spomeniem to, že máme dnes tretie nekonečné rokovanie, tak isto za sebou, čo určite
každý cíti. Neviem, ale ako sa cíti ten kolektív a hlavne tí, čo dnes prišli hľadať, či
presúvať nejakých 100 alebo 400 tis. na plnenie potrieb a požiadaviek našich
obyvateľov. Bijú sa tu do hrude a viac-menej nielen parkovací aktivisti, ale aj, aj, aj ich
primátor, ktorému robili kampaň a dostali sa sem na jednej téme, ktorá už 2 roky ani
nezarezonovala: parkovanie. Uvažujem, či vám nenapadlo, že to, čo tu predkladáte
kolegovia, ste mohli všetko vyriešiť a dať Košičanom, keby ste splnili svoj volebný
sľub. Lebo na téme parkovanie ideme ročne do mínusu najmenej 2 mil. ročne a
256

parkovanie sa nezlepšilo. Nepredpokladám, že toto voliči očakávali. A dnes len žasnem,
pretože namiesto 8 mil., o ktoré kvôli vám prichádzame, ja dnes počúvam hodinovú
debatu o bagetách vášho primátora. To je všetko, čo som chcel dnes povedať.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel k dvom veciam.
Zopakujem, pán primátor, otázku pána Strojného, keďže sme končili predošlé
zastupiteľstvo alebo teda zasadnutie prerušené návrhom na uznesenie pána Rovinského
a ja osobne nie som doma v téme procesov ohľadom plánovania a projektovania
a podobných vecí. Na jednej strane je tu návrh, aby sa urobila nejaká architektonická
súťaž. Na druhej strane asi všetci chceme riešiť tú plaváreň, či teda je nejaká info alebo
nejaké stanovisko k tomu, či to vieme robiť zároveň alebo sa to tým pádom predĺži
samotný začiatok realizácie alebo aké je stanovisko mesta k tomu. To je jedna vec a
druhá vec. Nedá mi, vrátim sa k úveru na školstvo a k tomuto uzneseniu. Pani
viceprimátorka, chcem sa ťa opýtať, keď si povedala, že som s tebou nekonzultoval ten
návrh. Hlasovala si v komisii za navýšenie kapitálových výdavkov pre rozpočtové
organizácie v školstve o jeden a pol milióna Eur, ale nezahlasuješ za navrhované
pozmeňovacie návrhy. Tak sa ťa chcem opýtať teda, že ako si to chcela riešiť, keď pán
riaditeľ magistrátu povedal, že tie peniaze nie sú. Takže teda ako tomu mám rozumieť,
že chceš to navýšiť, nie sú peniaze, za moje pozmeňovacie nezahlasuješ, tak asi teda
máš nejaké schované riešenie. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči, faktická.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Budem reagovať v tomto
rozsahu, že podľa môjho názoru je z hľadiska procesov aj irelevantné rozhodnutie
mestského zastupiteľstva, nakoľko ja si myslím, že tieto organizácie budú podávať
protesty aj ako na pamiatkový úrad, tak aj ak pôjde o stavebnú činnosť. Tu ide len o to,
že či mestské zastupiteľstvo tomuto zdržiavaniu procesov obnovy plavárne požehná
alebo to nechá na nich. Hej. A tu už len taká principiálna otázka a teraz nech to nikto
neberie v zlom, to je len taká vtipná vsuvka na záver. Či sa chcem okúpať ešte v tom
volebnom období, za seba áno, a ako Staromešťan obzvlášť alebo na druhej, druhej
strane, či to žlté koliesko s kačičkou dozreje guma na ňom.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže ja ešte vytiahnem jednu vec z rozpočtu a je to podnik na
správu mestských komunikácií. Prišla nám prezentácia. Ja som to tak narýchlo
napočítal, materiálovo technické zabezpečenie na 4,2 milióna Eur. Kalkuluje sa tam s
nejakými vecami, počúvame ako nie sú peniaze. Ja neviem, či ste si uvedomili, že
odkedy ste prišli tu na magistrát aj s riaditeľom, ktorého ste doniesli, neustále narastajú
potreby, finančné potreby na prevádzku magistrátu, spoločností a zakladáme ďalšiu. Do
byťáku ste dali, do bytového podniku, aby všetci rozumeli, do bytového podniku ste dali
zakúpiť stroj, stroje a aby sa nabrali ľudia na vodorovné dopravné značenie. Teraz to
chcete tomuto bytovému podniku zobrať. Neviem, či je to preto, že riaditeľ je zlý,
nepočúva, alebo urobil mínus alebo ja neviem, aký je tam vzťah, lebo už sa v tom
strácam. Transparentné výberové konania asi sa nevydarili alebo ja neviem a ideme
urobiť ďalší podnik. Tento podnik fungoval v takom poriadnom režime do roku 95,
kedy mal 200 mechanizmov, 300 zamestnancov. Úplne bol zlikvidovaný v roku 2010.
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Vtedy to skončilo asi na nejakých tridsiatich zamestnancov a pár kusov techniky. Vy
teraz ste nám v prezentácii poslali, že idete kúpiť 5 komunálnych autíčok, s ktorými sa
budú čistiť zo začiatku chodníky v mestských častiach. 5 komunálny autíčok. Pre
zaujímavosť, firma, ktorá teraz robí zimnú údržbu má 15 komunálnych autíčok, 19
veľkých automobilov, s ktorými obhospodaruje komunikácie mesta Košice. Tá
prezentácia, ktorá nám prišla, bola tak strohá, že ja by som ju, ja by som to, nechcem
nikoho uraziť, kto to robil, ale proste navrhnúť podnik bez toho, aby mal nejaký areál,
hangáre, dielne, servis, vypočítané prevádzkové náklady, zachytávače ropných látok,
vlastnú tankovaciu stanicu. Je tam finišer, ktorý treba prenášať na ťahači s nadstavbou,
ktorý, ktorý nebol súčasťou plánu. Páni, nehnevajte sa, toto je diletantizmus na desiatu.
Toto tu nepamätáme a potom sa na nás hneváte, na poslancov, že sme neproduktívni
alebo, že vám robíme zle, ale takéto amatérske riešenia, to sa proste už dnes nenosí.
Keď sme to v 2010 ako samospráva úplne zarezali, toto je beh na 20 rokov a nie na dva
a pol ročný harmonogram, ako to bolo v tejto prezentácii prezentované. Jednoducho za
tento návrh nemôžem hlasovať s čistým vedomím a svedomím, keď počúvame ako nie
sú peniaze. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, pani poslankyne,
páni poslanci, dámy a páni, ja sa dnes hlásim úplne prvýkrát. Viete, niektorí moji
predrečníci tu spomenuli, že programom dneška je rozpočet a pozmeňujúce návrhy.
Musím si dovoliť konštatovať, že minimálne 30 až 40 % času sme stratili rokovaním o
kadečom inom, čo možno súvisí okrajovo s rozpočtom, ale nie priamo s tými zmenami,
ktoré tu dnes nastali. A ja som sa na začiatku volebného obdobia jednoznačne zaradil
medzi opozičných poslancov, čo je asi každému jasné, ale dnes musím povedať, že
neviem rozlíšiť, kto je tu opozičný, kto koaličný, kto podporuje vedenie, kto je proti
nemu. Ľudia, ktorí, a to som už povedal na septembrovom zastupiteľstve, z
osemdesiatich percent podporovali primátora a toto vedenie, sú dnes zhruba z
osemdesiatich percent, z osemdesiatich percent častokrát proti. Viete, v súčasnosti
schvaľujeme, alebo máme na stole tretí zákon, najdôležitejší zákon roka, tretí rozpočet v
tomto volebnom období. Keď sa riešil prvý, druhý návrh, tak bolo mi jasné, že
vzhľadom na situáciu nové vedenie, samozrejme, sú tam určité úskalia, dohody boli na
mnohom, čo možno nemuseli byť a naopak. Ale v súčasnosti sme v druhej polovici
obdobia a štvrtý rozpočet to už bude finále tohto volebného obdobia a neviem si
predstaviť, ako vôbec dopadne. Také množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme tu
dnes dostali, aj keď mnohé máme zaslané písomne, je veľmi ťažko absorbovať a
pochopiť ich zmysluplnosť. Dá sa to veľmi pekne odkomunikovať, ale som zvedavý
počas prestávky, ktorá nastane, ako si s tým poradí finančné oddelenie, ktoré musí
zvážiť, či tieto pozmeňujúce návrhy sú v súlade s platnou legislatívou, či sú v súlade s
ekonomickými pravidlami tvorby rozpočtu a či je možno ich, aj keď budú takto
schválené, pretože poslanci môžu schváliť, čo uznajú za vhodné. Poslanec nemá právnu
ani ekonomickú zodpovednosť v tomto štáte, čo je veľká chyba. Áno. A bude musieť
zvážiť, či sú vykonateľné, to finančné oddelenie a bude musieť primátorovi odporúčať,
buď podpísať tieto uznesenia alebo nepodpísať, keďže ten časový priestor bude
relatívne krátky, neviem či si to trúfne dnes možno v hodinovej prestávke finančné
oddelenie jasne lajsnuť, použijem taký ľudový výraz, že áno toto je možné zapracovať
a odporúčame, pardon, prvýkrát sa hlásim, beriem si ďalšie 3 minúty, pán primátor. Či
vôbec je to možné takto zrealizovať. A je otázka, či ak dôjde k tomu, že nebudú
podpísané niektoré uznesenia tohto rozpočtu, či sa vidíme znovu o 2 týždne, o 4 týždne
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a tak ďalej. A minimálne príprava celá rozpočtu, to zase musím povedať aj na adresu
vedenia a viem o tom, že začala relatívne veľmi neskoro, pretože rozpočet, rozpočty sa
bežne začínajú pripravovať v deviatom mesiaci, v desiatom možno bežia prvé
konzultácie, v jedenástom mali byť odkomunikované zo strany vedenia, možno už aj s
poslaneckými klubmi a takto sme mali ísť do finále roka. A sedíme tu vo februári,
chápem, že situácia je zložitá, že je COVID, ale sedíme tu pomaly koncom februára a
stále nemáme v tomto jasno. A mne tu jednoznačne zlyháva komunikácia medzi
vedením a poslaneckým zborom, vedením a klubmi a v rámci tejto komunikácie najmä
ochota komunikovať, robiť kompromisy, dať si vysvetliť veci a prijať spoločné závery.
A kým na tomto sa tento poslanecký zbor, ktorý má právo prijímať uznesenia, ktorý má
právo kontrolovať celé vedenie mesta a samozrejme tie práva sú pomerne vysoké, kým
toto nenastane, tak je možné, že aj k tomuto rozpočtu a do konca volebného obdobia, aj
k ďalšiemu budeme takto až nedôstojne komunikovať vo vzťahu nielen k sebe, ale
najmä k občanom tohto mesta. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mohol by som zase priniesť aj ja
zopár pozmeňujúcich návrhov, ale myslím si, že to je zbytočné, keď sa dohodneme na
nejakom základe a odhlasujeme to, tak to bude asi najlepšie. Určite ešte tam vidím
niektoré veci v tom rozpočte, s ktorými nie som, že úplne spokojný, ale to prinesie až
čas, tie odpovede na tie otázky, že či zachovať ten pomer tak, ako je nastavený v
rozpočte, čo sa týka peňazí na opatrovateľskú službu v mestských častiach v
konfrontácii s neverejnými poskytovateľmi. Lebo to vyzerá tak, že tí neverejní
poskytovatelia budú mať úbytok klientov. Tak isto a to sme sa dohodli aj s pánom
poslancom Schwarczom, že budeme ešte potom neskôr pracovať na tom a vyžaduje si to
taký komplexnejší návrh, čo sa týka podpory školských klubov detí a navýšenie
rozpočtu v tejto položke. Takže to je úloha do budúcna a ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. A sme na konci. Chcem sa spýtať, či každý, kto
predložil pozmeňujúci návrh alebo samostatný návrh, či ho doručil návrhovej komisii
resp. či ho doručil aj k nám tu. Ak náhodou niekto opomenul, prosím urobte to.
Približne o pol by sme mali mať hodinovú prestávku. Ako my si potrebujeme pozrieť
veci, to naozaj prosím akceptujte. Nie je to úplne jednoduché a naozaj nechceme
vystavovať rozpočet tomu, že by nebol schválený a považujem za dôležité, ak v prípade
sú tu a bolo mi naznačené, že sú nejaké problémy, aby sme sa neukvapili a preto mi
dovoľte vyhlásiť polhodinovú prestávku. Verím, že za polhodinu to stihneme urobiť.
Dobre? Ďakujem veľmi pekne.
- - - prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Prosím, zasadnite na svoje rokovacie miesta, aby sme mohli
pokračovať. Prosím, prezentujete sa. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím
zasadnite na svoje rokovacie miesta, budeme pokračovať.
Spolu s odbornými referátmi sme a zároveň návrhovou komisiou sme prešli všetky
návrhy. Návrhy sme zredukovali v tejto chvíli na 11 pozmeňujúcich návrhov smerom k
rozpočtu, pretože niektoré boli stiahnuté a následne nám ostali 3 ako keby hlavné
uznesenia. Jedno je celkový rozpočet, druhé je uznesenie pána poslanca Filipka, to
druhé, to je samostatné uznesenie, ktoré hovorí o viazaní rozpočtových výdavkov a
potom ako tretie, to úplne posledné bude hlasovanie o návrhu na uznesenie pán poslanca
Rovinského tak, ako boli v poradí, lebo on bol úplne prvý, čiže pôjde zároveň takto. To
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je smerom k tej organizácii, aby sme si rozumeli a skúsim tie návrhy vám
zosumarizovať z dôvodu aj požiadaviek a informácií, ktoré mi dali odborné referáty.
K niektorým sa ešte budú musieť následne aj právne vyjadriť, ale v tejto chvíli skúsim
aspoň vám dať základnú informáciu. K prvej, prvý, keby som náhodou nejaký vynechal,
že nám niečo chýba, prosím nech sa prípadne vyhneme takýmto problémom, tak prosím
kričte, aby sme, prípadne ak sa náhodou niečo opomenulo, aby sme dali do poriadku.
Takže prvý, prvý návrh na doplnenie bude návrh, ktorý predkladá, predložil pán
námestník s pani námestníčkou, ako z dielne mestám, kedysi sme sa pokúsili vytiahnuť,
čo najviac kompromisov, ktoré sme vedeli, že by mali prejsť, či je to zosumarizovanie
výnosov z poplatkov za rozvoj a rôzne dotácie, ktoré boli navrhované poslancami
rôznym iných ešte v rámci toho predprípravného kola. Druhý pozmeňujúci návrh je
návrh pána poslanca Lörinca, ktorý hovorí o presune kapitálových finančných
prostriedkov v rámci, v rámci multifunkčnej športovej plochy v Mestskom parku. Tu by
sme vás chceli informovať o tom, že nie je možné v rámci projektovej dokumentácii
vyhovieť tejto časti i napriek tomu, ak by to bolo schválené. Pán riaditeľ vám to
vysvetlí. Prosím pán riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ MMK: Základný problém, ktorý tuná máme je, že vlastne tuná požiadavka na
zabezpečenie projektovej dokumentácie na niekoľko športových zariadení, ktoré v
tomto okamihu narážajú na skutočnosť, že nemáme územie, kde by sme vedeli tieto
športové zariadenia umiestniť. V prípade športovej multifunkčnej haly v tomto okamihu
nevieme projektovať daný, daný objekt, kým nemáme plochu, kde by sme to vedeli
umiestniť. V tomto okamihu som presvedčený o tom, že skôr ako budeme hovoriť o
projektovej dokumentácii, budeme musieť rokovať ako mestské zastupiteľstvo o
vysporiadaní ne majetkovom, respektíve zámennou pozemkov, kde by takáto hala vôbec
mohla stať, pretože tak, ako som to niekoľkokrát zopakoval, mesto nedisponuje
plochou, ktorá by mala tú požadovanú, tie požadované parametre. To znamená,
15 tis. m² a viac. Druhá požiadavka na realizáciu projektovej dokumentácie na športovú
halu s ihriskom 40 krát 20 pri vybranej základnej škole. Tento proces je už v podstate
rozbehnutý, ak sa bavíme o tomto. Dlhodobo prezentujeme zámer postaviť podobnú
halu pri, na Základnej škole na Želiarskej. Čiže, čiže tuná sa minimálne duplujeme,
respektíve, ak to má byť ďalší projekt, tak v tomto okamihu nemáme školu, kde by sme
mali stavať takýto ďalší objekt vytypovanú, pretože, pretože bavíme sa o zadaní, ktoré
by tam malo byť, áno, čiže, čiže v telocvični, telocvične, ktoré máme vlastne pri
školách, sú zatiaľ funkčné a bavíme sa o havarijnom stave na Želiarskej, áno. Čiže
takýto stav nemáme pri žiadnej ďalšej škole a ak sa máme baviť o hale 40 na 20 a má
byť súčasť, súčasťou základnej školy, musí byť vyťažená a to je prioritne práve
vyučovacím procesom. Čiže to je, to je k tomuto ďalšiemu bodu a je tu na požiadavka
vlastne naprojektovať malú plaváreň tak, ako bolo prezentované mesto má pripravený,
prípadný projekt na výstavbu plaveckých bazénov. Otázka teraz znie, áno, mesto v
tomto okamihu má jasne prezentovaný zámer, ktorý hovorí o prekrytí vodnopólového
bazénu na ČH. Je tuná zámer vlastne na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne a v
tomto okamihu projektovať ďalší plavecký bazén, keď na to nemáme finančné krytie by
bolo maximálne nezodpovedné. Pretože povedzme si rovno projektovať, projektovať
niečo, čo za 2 roky, za 3 roky už bude neaktuálne, je nehospodárne nakladanie, podľa
mňa, s finančnými prostriedkami.
p. Polaček, primátor mesta: OK. Ďakujem pekne. Ešte by som v tejto veci poprosil pána
Berinštera, ktorý projektový líder celej multifunkčnej športovej plochy, aby vám
dovysvetloval možno veci, ktoré neboli povedané, do jednej minúty verím, že sa vojde,
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aby som, sme nezdržiavali, ale pri tejto príležitosti nebol priestor, aby sme vás možno
oboznámili s tým, čo možno nám uniká a nemáte informáciu. Nech sa páči. OK. Nech
sa páči. Môžete.
p. Berinšter, referát strategického rozvoja: OK. Takže celá myšlienka pramení ešte z
pôvodného projektu, kde už pri EHMK sa hovorilo o využití tohto miesta na klzisko.
Tento projekt sa v podstate oprášil po majstrovstvách sveta v hokeji, kde boli jednania
aj s vedením SZĽH o fungovaní takejto plochy. Posledne, myslím, že aj na
zastupiteľstve dakedy na jeseň bolo spomínané, že sa bude presúvať, že sa budú
presúvať mantinely na toto ihrisko a mám pocit, že tam proti tomu veľmi nebolo nejaké
vystupovanie, že by to tam niekto nechcel. V podstate tento priestor je momentálne
nevyužívaný. Je tam nejaký hrboľatý asfalt a na to, aký má tento priestor potenciál, je to
slabo využívané. V podstate na tomto projekte spolupracujeme aj s ozetkom Dobrý
kolektív, ktorí prišli s návrhom hlavne na letnú časť, na vybudovanie profesionálneho
ihriska pre 3x3 basket, čo je aj olympijský šport a spolu sme dali dokopy víziu ihriská s
celoročným využitím a teda ich návrh bol od toho športu cez komunitné využitie, nejaká
kultúra, letné kino, prednášky a plus zimné využitie a teda klzisko. Táto plocha a je
výhodná aj v tom, že je tam to zázemie, je tam strážna služba, je to v Mestskom parku,
teda blízkosť MHD atď., je tam parkovisko. Asi toľko. Možno z tých finančných. V
rozpočte je narozpočtovaných 400 tis., ročné prevádzkové náklady nebudú vyššie ako
18 tis. Eur ročne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. By sme radi požiadali o podporu tohto
uznesenia. Tretím pozmeňovákom, pozmeňovacím návrhom bude, pozmeňovací návrh
pán poslanca Schwarcza, kde by sme vás chceli upozorniť, že sa istým spôsobom
dostáva do konfliktu. Toto, tento pozmeňovací návrh s VZN číslo 138, kde plánom
mesta, ktorý bol aj schválený v rámci dôvodových správ aj celého tohto návrhu je
akýmsi spôsobom odstrániť diskrimináciu medzi naším štátnym školstvom a
súkromným školstvom, kedy sme alebo v tomto prípade aj cirkevným, ale, ale aj
súkromným, kedy sme niekedy pred dvomi rokmi, kedy sme, kedy sme si povedali,
akým spôsobom chceme túto disproporciu v našom meste odstraňovať. Nemusíme na
seba kričať, pán poslanec. Ďalším pozmeňujúcim návrhom bude návrh pána poslanca
Balčíka, ktorý rieši z rezervného fondu doplnenie finančných prostriedkov pre mestské
časti. Šiestym pozmeňujúcim návrhom je návrh pána poslanca Liptáka, ktorý rieši v
rámci zeleného mesta presun 50 tis. Eur bežných prostriedkov na fond zdravia. Tu len
chcem povedať, že tých 50 tis. Eur bolo nastavených tak, aby sme v rámci participácie
škôl sa pokúsili v rámci participácie rodičov a učiteľov nastaviť na každú jednu školu
projektové zadanie riešenia dažďových záhrad, aby sme do každej školy dostali taký,
takýto projekt a následne, aby rodičia a učitelia spolu s deťmi tieto projekty aj postupne
realizovali, Ďalším pozmeňovacím návrhom číslo 7 je z dielne pána poslanca Strojného.
On ho nazval poistkou, ktorá hovorí o tom, aby boli všetky návrhy zapracované, ako
jedno, jedno, jednotne k samotnému rozpočtu. 8-mym by mal byť pozmeňujúci návrh
pána poslanca, opäť pána poslanca Strojného, ktorý rieši cyklochodník,
cykloinfraštruktúru v rámci MČ Ťahanovce. A len upozorňujeme na to, že v tejto oblasti
sú nevysporiadané pozemky a teda nemusí byť tento projekt úspešný. Pán poslanec
Filipko s deviatym pozmeňujúcim návrhom rieši zníženie kompetencie primátora v
rámci presunu finančných prostriedkov v rozpočte. Tu som sa vyjadril, myslím,
nechcem vás zdržiavať a to opakovať, ale považujeme to za problémový pozmeňujúci
návrh. Pani poslankyňa Iľaščíková si predložila pozmeňujúci návrh týkajúci sa, nazvem
to sankcie pre MČ Myslava z dôvodu kontrol, ktoré previedol hlavný kontrolór, Úrad
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hlavného kontrolóra. Tu však chceme vás upozorniť pani poslankyňa, že v prípade, že
bude schválený návrh pána poslanca Balčíka, tak tento návrh bude vylúčený, pretože sa
vylučuje s tým, že pri pánovi Balčíkovi bude jasne stanovená suma pre MČ Luník IX
a tuná ju meníte, čiže nebude tým pádom, bude vylúčený, nebude čítaný. Pri
pozmeňujúcom návrhu číslo jedenásť, to je pozmeňujúci návrh pani poslankyne
Slivenskej, ktorá rieši v textovej časti aj v tabuľkovej časti to otvorenie možnosti
participovať na projektoch športovej infraštruktúry. Tu by som sa na sekundu len
pozastavil. Tento, tento pozmeňovák nám môže istým spôsobom vyriešiť aj ten
pozmeňovák, ktorý navrhol pán poslanec Lörinc, ktorý hovorí o tom, aby sme sa
venovali projektovým dokumentáciám. Tu sa otvára priestor na to, aby sme sa venovali
možno projektovým zámerom nie priamo dokumentáciám a hľadali tie najvhodnejšie
lokality a financovali ich z tejto kapitoly, čiže môže to byť prospešný pozmeňovák. A
potom ako som spomenul pôjdu tri záverečné hlasovania. Prvý o rozpočte, druhý
o pánovi Rovinskom, ja som sa pomýlil a tretí bude návrh pána Filipka ako ten druhý,
ktorý, ktorý navrhol v takomto poradí to bude všetko. Máme tu tri, tri faktické
poznámky. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. Verím, že som teda nevynechal niekoho,
ak teda súhlasíte aj s postupom a aj s tým, že všetko je prečítané a nič sme nepozabudli,
lebo toho bolo viac. Ďakujem pekne. Zdá sa, že by to malo byť v poriadku. Pán
poslanec Lörinc, nech sa páči ešte raz. Máte minútu.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som napriek uvedeným slovám trval na
svojom návrhu ako predkladateľ. Treba si uvedomiť a to všetci vieme, že každý projekt
začína projektovou dokumentáciou, najprv štúdiou, potom sieťami a potom realizačným
projektom. Ak my nebudeme mať k dispozícii projekty, nebudeme schopní žiadať
o externé financovanie v budúcnosti. Ak sa dnes nepripravíme, zajtra tu nedostaneme
žiadne peniaze. Tá nová hala, ktorú hovorím, je. Zoberiete projekt Želiarskej a dáte to
na ďalšiu školu. Tu máme ešte stále školy, ktoré majú telocvične v zlom stave a máme
pozemky. Tak isto k tej veľkej multitrojhale bol už pred rokom, pán riaditeľ, tri
pozemky, ktoré magistrát určil, trebalo len vybrať. Je to na vás, ale prosím, pracujme.
Nezastavujme zmysluplné veci, ktoré pomôžu športovej infraštruktúre v Košiciach
a pomôžu Košičanom, tak ako to tu bolo veľakrát zmieňované.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím rozlišujme projektovú dokumentáciu a
projektové zámery. Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Chcem vás požiadať o za
hlasovanie za obidva pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovací návrh, ktorý ste pán primátor
spomenuli, nie je v rozpore s VZN 138. Vo VZN 138 máme schválených 96 % pre
neštátne zariadenia a toto VZN platí momentálne. To, že máte nejakú víziu, to je
záležitosť budúcnosti, ale nie je to v rozpore s platným VZN. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Bude to podraz na náš verejný prísľub, ktorý sme spoločne dali
pred tromi rokmi a ten sa objavil v tých dôvodových správach ako to chceme riešiť. Pán
poslanec Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak som rád, pán primátor,
že si povedal to, čo si povedal. Pretože ja sa chcem opýtať, že to čo si povedal, kde sa to
nachádza v oficiálnych materiáloch, čo sa týka ohľadom tej päťdesiat tisícovej sumy.
Nikde sa to v materiáloch nenachádza...
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p. Polaček, primátor mesta: Určite v textovej.
p. Lipták, poslanec MZ: Nie. Vôbec nie je to v textovej. Ja mám textovú veľmi dobre
preštudovanú. Mali sme komisiu, na komisii boli prítomní traja zástupcovia magistrátu.
Strategické oddelenie, finančné oddelenie a nikto nič o tom nevedel. My sa tu tak
pomedzi reči dozvedáme kadečo. To čo je tam navrhnuté, nie je vôbec participatívny
rozpočet, že školám prikáže, že tu máte tisícku, urobte si z toho dažďovú záhradu a keď
vám bude málo peňazí, tak rodičia a škola sa doloží na zvyšok. To je to, čo si povedal
na online diskusii k tomu. A ešte
p. Polaček, primátor mesta: A to platí.
p. Lipták, poslanec MZ: A ešte si povedal, že keď sa urobia tie dažďové záhrady, že sa
nebude môcť musieť platiť stočné, čo je sorry, ale nechcem povedať, čo to je, ale nie je
to správny údaj.
p. Polaček, primátor mesta: Mám to tu. To stočné je potvrdené s vodárňami. Ak im vieme
preukázať, že voda nešla do kanála, ale išla do priestoru, majú na to reálne agendu,
ktorá vám nastaví proces, že o toľko zaplatíte menej.
p. Lipták, poslanec MZ: Kde to je? V ktorom materiáli?
p. Polaček, primátor mesta: Toto je vodárne.
p. Lipták, poslanec MZ: V žiadnom.
p. Polaček, primátor mesta: Tak to funguje.
p. Lipták, poslanec MZ: Nie. To čo si povedal k tým päťdesiat... Ja to vieš prečo vyťahujem?
p. Polaček, primátor mesta: Áno.
p. Lipták, poslanec MZ: Pretože my máme rozpočet a je tam veľa záhadných súm, o ktorých
nevieme a tu sa pred hlasovaním dozvieme, čo vlastne je v tej, v tých päťdesiattisíc
obsiahnuté. Nie je to nikde v materiáli. Čiže, aby si ľudia uvedomili, že ako sa
predkladajú materiály, ako sa pripravujú materiály a už sa vôbec nebudem pýtať, na
ktorej komisii to bolo vôbec schválené. Preto ja trvám na svojom pôvodnom návrhu,
lebo stále tvrdím jednu vec, keď budete chcieť robiť grantovú schému, aj tak bude
musieť prísť do zastupiteľstva a celý proces bude trvať do septembra. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: V textovej časti máte vytvorenie dažďových mini záhrad pri
základných školách v rámci participácie verejnosti na zelených projektoch. OK. Pán
poslanec Jakubov má procedurálny alebo?
p. Jakubov, poslanec MZ: Áno, pán primátor, len jedna poznámočka. Podľa platného
rokovacieho poriadku § 34 ods. 4 hovorí o hlasovaní pozmeňujúcich návrhoch, kde sa
hovorí, že ak sú k bodu rokovania doručené pozmeňujúce návrhy dáva sa hlasovať
najprv o tých návrhoch v poradí, v akom boli doručené návrhovej komisii. Ak bol
schválený návrh, ktorý vylučuje ostatné návrhy, o ostatných návrhoch sa už nehlasuje.
V prípade pochybností, či ide o vylučujúci návrh rozhodne o tom mestské zastupiteľstvo
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hlasovaním bez rozpravy, takže nie je možné len tak vylúčiť návrh trebars aj pána
poslanca Balčíka. Buď ho musí stiahnuť, čo má právo až do času, kým nezačne
hlasovanie alebo musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, či sa o ňom bude hlasovať
alebo nie, keď to nestiahne, nemôžete vy. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ale v tejto chvíli nevieme predvídať, ako skončí to hlasovanie,
čiže prídeme do istého bodu a tam sa budeme musieť rozhodnúť. Hej, tak. To je jedna z
možností, prípadne sa pani poslankyňa hlásila. Pani poslankyňa chcete to uviesť na
pravú mieru alebo?
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Chcem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Iľasčíková, poslankyňa MZ: Pretože som sa pýtala pána Balčíka, či nespojíme návrhy. Čiže
to znamená, že prvé hlasujeme nie o návrhu pána Balčíka, ale o mojom návrhu a tým
pádom si stojím za tým, ako som to pôvodne chcela predložiť, pretože ste ma neviem, či
úmyselne alebo neúmyselne zaviedli, čiže predkladám tak návrh, ako som ho predložila
pôvodne. Prečítam ho.
p. Polaček, primátor mesta: Nemusíte ho čítať, máme ho.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Dobre. Pretože, ja iba chcem povedať to. Ja som predniesla
návrh, kde krátim MČ Myslava a navyšujem Luníku IX. Pán Balčík predniesol, kde
navyšuje malým mestským častiam aj veľkým mestským častiam, čiže chcem poprosiť
potom pána Balčíka, aby upravil svoj návrh, lebo tým pádom potom sa vylučujeme a
bude iba schválená Myslava a Luník IX a malé mestské časti a veľké mestské časti budú
mať odlišné sumy, tak ako ste to chcel vy predložiť. Pretože potom ostane malé mestské
časti 20 tis. a veľké mestské časti 40 tis.. Je to tak?
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Áno a myslím, že nie je problém, ak sa to predloží jednotne
ako jeden návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Poďme ďalej. Pani poslankyňa teraz ste spochybnili aj ...
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nie. Lebo vy ste povedal, že môj návrh sa vylúči, ak sa schváli
pána Balčíka.
p. Polaček, primátor mesta: Taký je právny názor.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Teraz niekto povedal, že prvé idú pozmeňujúce návrhy. Pán
Jakubov povedal, prvé idú pozmeňujúce.
p. Polaček, primátor mesta: Presne tak.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja mám pozmeňujúci návrh. Ja mám pozmeňujúci návrh.
Nemám samostatný ako pán Balčík.
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p. Polaček, primátor mesta: On má pozmeňujúci.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja mám pozmeňujúci návrh. Čiže idem ja prvá a tak ide pán
Balčík.
p. Polaček, primátor mesta: Citujem, kolegovia,... Kolegovia prosím, počúvajme sa, aby
zbytočne nedošlo k nejakému konfliktu. Je to úplne zbytočné. Čítam návrh pána
poslanca Balčíka. Bol doručený v mojom číselnom vyobrazení pod číslom päť. Myslím,
že u pána navrhovateľa je to asi šestka alebo sedmička. To nie je dôležité. Nazýva
„úpravy a doplnenie návrhu na uznesenie“. Z toho jednoznačne rozprávame
o pozmeňujúcom, on ho mení. Pardon, pozmeňujúci návrh k programu, úpravy
a doplnenie. Presne tak. Ja som len upozornil s tým, že ak prídeme k vášmu, tak, tak ako
povedal pán poslanec Jakubov, budeme musieť v danom čase sa rozhodnúť, čo ďalej.
Možno k tomu nepríde a nebudeme musieť, takto. Ďakujem pekne. Vyjasnili sme si
všetky tie technikálie, ktoré s týmto môžu súvisieť? Verím, že áno. Uzatváram rozpravu
v tomto momente. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás o kľud
v rokovacej sále. Prosím berte ohľad na to, že návrhová komisia je v zložení jeden člen.
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Prvý
pozmeňujúci návrh prišiel od pána námestníka a pani námestníčky, čiže pozmeňovacie
návrhy pôjdu v poradí, v akom prišli tak, ako ich viac-menej uviedol pán primátor.
Bude nasledovať pôvodný návrh uznesenia a potom pôjde návrh pána Rovinského,
ktorý je samostatný a ďalší samostatný pána Filipka. Takže poprosím. Úpravy a
doplnenie návrhu na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
právnych predpisov schvaľuje bod 1. a) na strane číslo 2 v časti A) uznesenia v bode
číslo 2 sa v plnom rozsahu pôvodný text názvu bodu nahrádza novým názvom a tabuľka
sa nahrádza novou tabuľkou nasledovne podľa predloženého návrhu. Text pod tabuľkou
ostáva nezmenený. Bod 2. na tretej strane v časti A) bod číslo 5 uznesenia dotácie v
zmysle VZN mesta Košice číslo 190, úpravu výšky dotácií a doplnenie pre nasledovné
subjekty v zmysle predloženého návrhu. Bod 3 Bežné a kapitálové výdavky, presun v
rámci položiek podľa predloženého návrhu.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme o tomto prvom
pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 71 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod číslom dva, druhý pozmeňujúci
návrh. Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh je návrh pána
poslanca Lörinca. Myslím, že keďže teda boli zaslané tak, nebudem ho čítať celý.
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje A) presun kapitálových finančných
prostriedkov v rámci návrhu rozpočtu mesta Košice na rok 2021 nasledovne: v bode 1
zníženie o 400.000 Eur v programe číslo 2 podľa predloženého návrhu. Pod bodom 2
zvýšenie o 400.000 Eur v programe číslo 2 podľa predloženého návrhu; a po B) zmenu
textovej časti Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 v zmysle vyššie
uvedených finančných presunov a položiek - projektová dokumentácia multifunkčná
hala, športová hala, plavecký bazén, skatepark.“ Koniec návrhu.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom
návrhu pána poslanca Lörinca o znížení finančných prostriedkov na multifunkčnú
športovú plochu. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 72 -

za: 16, proti: 0, zdržali sa: 20

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Tretí pozmeňovací návrh pána
poslanca Schwarcza. Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte tu. Pardon, tento návrh pán
poslanec Lörinc stiahol.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže nasleduje návrh pána poslanca
Schwarcza.
p. Polaček, primátor mesta: Chcem poprosiť návrhovú komisiu, aby čítala, v prípade, že
neboli celé návrhy dané všetkým poslancom, budete musieť prečítať celé.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, áno. Tento návrh budem čítať celý,
kompletne. „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych
predpisov schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých položiek
nasledovne: po a) zníženie položky Program 4 Vzdelávanie, podprogram D Neštátne
zariadenia, ekonomická klasifikácia Bežné výdavky o 85.000 Eur; po b) zvýšenie
položky rok 2021 Program 4 Vzdelávanie, podprogram A Rozpočtové organizácie,
funkčná klasifikácia 09, aktivita 2 základné školy, školské kluby, školské jedálne pri
základných školách, ekonomická klasifikácia kapitálové výdavky o 85.000 Eur; po c)
zmenu textovej časti Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 v zmysle vyššie
uvedených finančných presunov a položiek.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o treťom pozmeňujúcom
návrhu pána poslanca Schwarcza v rámci škôl. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 73 -

za: 23, proti: 1, zdržali sa: 13

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňovací návrh pána poslanca
Schwarcza: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych
predpisov schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých položiek
nasledovne: po a) zníženie položky rok 2021, Program 10 Podporná činnosť,
podprogram 1 Správa mestského úradu Magistrátu mesta Košice, funkčná klasifikácia
01.1.1, aktivita 1, mzdy o 549.585 Eur; po b) zníženie položky rok 2021, Program 10
Podporná činnosť, podprogram 1 Správa mestského úradu Magistrátu mesta Košice,
funkčná klasifikácia 01.1.1, aktivita 2 poistné a príspevky do poisťovní o 246.915 Eur;
po c) zníženie položky rok 2021, Program 10 Podporná činnosť, podprogram 1 Správa
mestského úradu Magistrátu mesta Košice, funkčná klasifikácia 01.1.1, aktivita 8
služby, ekonomická klasifikácia bežné výdavky o 70.000 Eur; po d) zníženie položky
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rok 2021, Program 10 Podporná činnosť, podprogram 1 Správa mestského úradu
Magistrátu mesta Košice, funkčná klasifikácia 01.1.1, aktivita 9 OOV, náhrada PN,
odchodné, rekreačné poukazy, ekonomická klasifikácia bežné výdavky o 50.000 Eur;
po e) zvýšenie položky rok 2021, Program 4 Vzdelávanie, podprogram A Rozpočtové
organizácie, funkčná klasifikácia 09, aktivita 2 základné školy, školské kluby, školské
jedálne pri základnej škole, ekonomická klasifikácia kapitálové výdavky o 916.773 Eur;
po f) zmenu textovej časti Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 v zmysle
vyššie uvedených finančných presunov a položiek.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom
návrhu pána poslanca Schwarza, ktorý hovorí o presune finančných prostriedkov vo
výške 916.773 Eur. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 74 -

za: 20, proti: 1, zdržali sa: 16

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý bol. Pod číslom päť je návrh
pána poslanca Balčíka. Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje na strane číslo 3 v časti A) uznesenia v
bode číslo 3 v druhom odstavci zmenu výšky účelových finančných prostriedkov pre
mestské časti (zvýšenie pôvodného návrhu rozpočtu o 600.000 Eur prevodom z
rezervného fondu) z pôvodných 20.000 Eur pre mestskú časť Barca, Džungľa,
Kavečany, Lorinčík, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves, Krásna, Myslava, Pereš,
Poľov, Šebastovce, Šaca, Ťahanovce, Luník IX a 50.000 Eur pre mestské časti
Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Staré Mesto, Západ, Sídlisko Ťahanovce,
Sever, Sídlisko KVP na 40.000 Eur pre mestské časti Barca, Džungľa, Kavečany,
Lorinčík, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves, Krásna, Myslava, Pereš, Poľov,
Šebastovce, Šaca, Ťahanovce, Luník IX a 90.000 Eur pre mestské časti Dargovských
hrdinov, Juh, Nad jazerom, Staré Mesto, Západ, Sídlisko Ťahanovce, Sever, Sídlisko
KVP. Ostatný text v bode tri ostáva nezmenený.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. hlasujeme o návrhu pána poslanca
Balčíka. Prosím ticho v rokovacej miestnosti.
Hlasovanie č. 75 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Šiesty pozmeňujúci návrh pána poslanca
Liptáka. Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje presun finančných prostriedkov a to
nasledovne: v časti Program 3 Zelené mesto, podprogram 1, funkčná klasifikácia
05.4.00 položka 2 Participácia verejnosti na zelených projektoch sa suma 50.000 Eur
z bežných výdavkov presúva do Fondu zdravia mesta Košice a 50.000 Eur
z kapitálových výdavkov bude možné čerpať až po schválení Pravidiel participatívneho
rozpočtu Mestským zastupiteľstvom v Košiciach.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme.
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Hlasovanie č. 76 -

za: 26, proti: 1, zdržali sa: 9

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod číslom sedem pozmeňujúci návrh,
nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňujúci návrh k bodu číslo 14.2,
jedná sa o návrh pána Strojného: „Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky
2021 a 2023 sa dopĺňa nasledovne: v časti A) schvaľuje po 1.) Programový rozpočet
mesta Košice na rok 2021 sa pripája „čiarka“ a tieto slová „so schválenými
pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia“.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána
poslanca Strojného.
Hlasovanie č. 77 -

za: 18, proti: 1, zdržali sa: 14

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom číslo 9 je návrh pán poslanca
Filipka. Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte jeden návrh pána poslanca
Strojného k tej cykloinfraštruktúre: „Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na
rok 2021 a 2023 sa dopĺňa nasledovne: v prílohe číslo 4, v tabuľke
CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA - cyklochodníky, projektová dokumentácia, realizácia plán na rok 2021 sa dopĺňa: typ komunikácie - Združený chodník, MČ Ťahanovce, ulica
Magnezitárska, lokalizácia - prepojenie sídliska Ťahanovce v súbehu s Americkou
triedou od NDS strediska údržby na ulici Magnezitárska po ukončený chodník pri
zastávke MHD EcoPoint Magnezitárska 2/B, popis - zadanie projektová dokumentácia
v stupni pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby, dĺžka cyklochodníka
(odhad) - 0,4 km.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 78 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod číslom 9 návrh pána poslanca
Filipka.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje po 1.) na
tretej strane v časti A) bod číslo 3 uznesenia Účelové finančné prostriedky pre mestské
časti zmenu textu v treťom odstavci a v druhom riadku nasledovne: nahradenie slova
„akceptácii“ novým textom „schválení v miestnom zastupiteľstve“. Ostatný text ostáva
bez zmeny. Po 2.) na štvrtej strane v časti B) uznesenia splnomocňuje primátora mesta
Košice v bode číslo 3 sa v plnom rozsahu pôvodný text nahrádza novým textom
nasledovne: po a) presuny prostriedkov príjmovej časti schváleného rozpočtu, pričom sa
celková výška príjmov rozpočtu mesta nezmení; po b) presuny prostriedkov vo
výdavkovej časti schváleného rozpočtu v rámci jedného programu do 2,5 %, pričom sa
výška rozpočtových výdavkov nemení a medzi jednotlivými programami do 2,5 % pri
tom limitom je suma celého programu, v rámci ktorého sa presun alebo z ktorého sa
presun vykonáva. Uvedený limit platí na sumu všetkých presunov počas celého
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rozpočtového roka; po c) zo splnomocnenia podľa časti b) o presunoch medzi
jednotlivými programami vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu sa vyníma presun z
programu číslo 6 Bezpečnosť, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo; po d)
v prípade náhlej núdze a potreby poskytnúť okamžitú pomoc z dôvodu mimoriadnej
udalosti, živelnej pohromy a pohromy, havárie, prírodnej katastrofy alebo iné podobné
udalosti obyvateľa alebo obyvateľov mesta Košice vykonať nevyhnutné presuny
rozpočtovaných prostriedkov maximálne do výšky 0,2 % v rámci celkových príjmov,
výdavkov a finančných operácií. Po 3.) na piatej strane pred poslednú vetu sa vkladá
nový bod D) s nasledovným znením: D) žiada primátora mesta Košice informovať
poslancov mestského zastupiteľstva formou elektronickej správy o zverejnení
zrealizovaných zmien rozpočtu, ktoré budú vykonané podľa bodu B).“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o návrhu pána poslanca Filipka.
Hlasovanie č. 79 -

za: 18, proti: 4, zdržali sa: 14

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Hlasujeme o návrhu, teda poprosím o
predloženie návrhu pani poslankyni Iľaščíkovej i napriek tomu, že právne oddelenie ma
upozornilo, že sa vylučuje s návrhom pána poslanca Balčíka, čiže trváte na hlasovaní?
Pozrime si rokovací poriadok. Poprosím, pán námestník. Môžem právne oddelenie? Pán
Jakubov, viete mi povedať číslo článku, keď to máte pred sebou? Prosím. Paragraf 34
vyhlásenie hlasovania o návrhoch a uzneseniach, v bode číslo 4. Ak sú k bodu
rokovania doručené pozmeňujúce návrhy podľa § 24 ods. 4 dáva sa hlasovať najprv o
týchto návrhoch v poradí, v akom boli doručené návrhovej komisii. Ak bol schválený
návrh, ktorý vylučuje ostatné návrhy a o ostatných návrhoch sa už nehlasuje. Ak bol
schválený návrh, ktorý vylučuje ostatné návrhy, o ostatných návrhoch sa už nehlasuje.
V prípade pochybností, či ide o vylučujúci návrh, rozhodne o tom mestské
zastupiteľstvo hlasovaním bez rozpravy. Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcich
alebo doplňujúcich návrhov uznesení sa hlasuje o pôvodnom návrhu s prijatými
zmenami ako o celku. Pozmeňujúci návrh je vždy prijatý, ak s ním vysloví súhlas
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov bez ohľadu na väčšinu potrebnú na prijatie
celkového návrhu na uznesenie. Myslím, že máme jasný návod, teda ak správne tomu
rozumiem, je pred nami hlasovanie o tom, či tento návrh pripustíme na ďalšie
hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme bez rozpravy. Hlasujeme o návrhu pani poslankyni
Iľaščíkovej.
Hlasovanie č. 80 -

za: 24, proti: 0, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Z toho vyplýva, že budeme hlasovať ďalej o návrhu pani
poslankyne. Čiže desiatym návrhom je návrh pani poslankyne. Nech sa páči, návrhová
komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice v bode 3 Účelové finančné prostriedky pre
mestské časti upravuje výšku pre MČ Myslava na sumu 37.470 Eur a MČ Luník IX na
sumu 42.530 Eur.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 81 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 10
269

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom číslom 11 je tu návrh pani
poslankyne Slivenskej. Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu programu textu v programe
číslo 2, pričom pôvodné znenie sa mení na program číslo 2 Mesto kultúry a športu,
podprogram 9 Podpora športu a mládeže, zámer podprogramu - podpora rozvoja športu
v meste predovšetkým mládežníckeho športu, skvalitňovanie a rozširovanie športovej
infraštruktúry, bod 7 Rekonštrukcia a výstavba športovej infraštruktúry vo výške
1.500.000 Eur - ide o podporu športu v súlade s Koncepciou športu v meste Košice a to
formou rekonštrukcií a budovania športových ihrísk a postupným vybudovaním
multifunkčných ihrísk a atletických oválov v každej mestskej časti. Financovanie v roku
2021 je plánované z vlastných prostriedkov vo výške 1.500.000 Eur a následne sa mení
časť v tabuľkovej časti program číslo 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 9 Podpora
športu a mládeže, kapitola 7 sa mení názov a znie: Výstavba športovej infraštruktúry.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme o návrhu pani
poslankyni Slivenskej.
Hlasovanie č. 82 -

za: 16, proti: 0, zdržali sa: 20

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Máme pred sebou ešte tri hlasovania
o celkových návrhoch. Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh – „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje po 1.)
Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021 podľa predloženého návrhu; po 2.)
rozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb a podielu dane za psa pre mestské
časti nasledovne: podľa predloženého návrhu; po 3.) účelové finančné prostriedky pre
mestské časti podľa predloženého návrhu; po 4.) účelový príspevok na stravovanie
dôchodcov podľa predloženého návrhu; po 5.) dotácie v zmysle VZN mesta Košice
číslo 190 podľa predloženého návrhu; po 6.) použitie Rezervného fondu podľa
predloženého návrhu. Po B) splnomocňuje primátora mesta Košice podľa ustanovení
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369 z roku 1990 o obecnom zriadení a § 14 ods. 1 zákona
č. 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami,
ktorými sú podľa predloženého návrhu. Po C) berie na vedomie Programový rozpočet
mesta Košice na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu. Súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 a
Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022 a 2023.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o celkovom návrhu rozpočtu.
Hlasovanie č. 83 -

za: 29, proti: 4, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Máme pred sebou ešte dve hlasovania.
Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže predkladám ešte samostatné
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návrhy uznesenia, ktoré boli poslancami predložené. Prvý je návrh pána poslanca
Rovinského: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych
predpisov žiada primátora, aby na riešenie prepojenia Červenej hviezdy a mestskej
plavárne vypísal urbanisticko-architektonickú štúdiu a realizoval zámer až po jej
vyhodnotení.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte o návrhu pána poslanca
Rovinského.
Hlasovanie č. 84 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. A ešte jeden návrh.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže posledný návrh, je to samostatný
návrh uznesenia od pána poslanca Filipka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach...
p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia prosím, pokračujte v čítaní. Pozrieme si túto
námietku. (pozn.: mimo záznam reakcia p. Rovinského)
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov po 1.) schvaľuje po A) rozpočtové opatrenie viazanie rozpočtových výdavkov nasledovne: Program číslo 10 Podporná činnosť,
podprogram 1 Správa mestského úradu Magistrátu mesta Košice, položka číslo 1 Mzdy
(v tom štátne prostriedky na prenesené kompetencie) - viazanie rozpočtových výdavkov
vo výške 2,34 % zo sumy 8.850.000 Eur, t.j. 207.090 Eur, položka číslo 2 Poistné a
príspevky do poisťovní - viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 2,78 % zo sumy
3.350.000, t.j. 93.130 Eur. Po B) rozpočtové opatrenie - viazanie rozpočtových
výdavkov nasledovne: program číslo 8 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram
1 Výkon funkcie primátora a námestníkov primátora, položka číslo 3 Komunikácia
s verejnosťou - viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 45 % zo sumy 85.000 Eur,
t.j. 38.250 Eur, podprogram 4 Marketing mesta, položka číslo 1 Prezentácia a
propagácia mesta - viazanie rozpočtových výdavkov vo výške 45 % zo sumy 70.000
Eur, t.j. 31.500 Eur. Po 2.) žiada primátora mesta Košice predložiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva po a) materiál o zámere vydávania mestských novín,
občasníka alebo periodika, ktorého súčasťou boli alternatívne návrhy názvu
kvalitatívneho a formálneho prevedenia, štruktúry, obsahu, rozsahu, rozpočet, spôsob
financovania a vytvorenie redakčnej rady a pod. a po b) správu o hospodárení, činnosti a
aktuálnom stave v nadácii Pro Cassovia za roky 2019 2020 až po súčasnosť.“
p. Polaček, primátor mesta: Budeme hlasovať o samostatnom uznesení pána poslanca Filipka,
ktorým mení rozpočtové opatrenia. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 85 -

za: 19, proti: 1, zdržali sa: 16

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Vráťme sa prosím ešte k predposlednému hlasovaniu, ktorý navrhol pán poslanec
Rovinský, kde je povedané, že Mestské zastupiteľstvo Košice žiada primátora, aby na
riešenie
prepojenia
Červenej
hviezdy
a
mestskej
plavárne
vypísal
urbanisticko-architektonickú súťaž a realizoval zámer až po jej vyhodnotení.
Pravdepodobne naozaj došlo k chybe v čítaní a teda, ak súhlasíte, tým pádom mali by
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sme hlasovať o ňom nanovo, lebo je to úplne nové a mení to význam. Aspoň to je môj
názor. Písomne to všetci nedostali, lebo bolo to napísané prednedávnom. Pravidlá jasne
hovoria, že ak táto nemali poslanci, prosím, zahlasujme a urobme to takto. Návrhy,
ktoré boli predané, preposlané predom, tie sa nečítali. Tie, ktoré boli dané tuná na
zastupiteľstve sa čítali celé. Takto to bolo, tak nám hovorí rokovací poriadok. Pán
poslanec Jakubov, nech sa páči. Pán poslanec Jakubov má procedurálny návrh.
Technici. Chlapci! Pána Jakubova, prosím. Ďakujem.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. § 35 priebeh hlasovania ods. 7. Uznášať sa na
oprave uznesenia, ktoré má právne alebo iné nedostatky, to je ten iný jeden, s
výnimkou § 426 to je niečo iné, možno kedykoľvek. Takže môžeme uznesením
realizovať opravu tohto uznesenia.
p. Polaček, primátor mesta: Čiže došlo k chybe. Čiže nech sa páči. Pán poslanec Rovinský.
Pán poslanec Berberich. Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže sa ospravedlňujem za zle uvedené
slovo a skúsim to ešte raz: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
právnych predpisov žiada primátora, aby na riešenie prepojenia ČH a mestskej plavárne
vypísal urbanisticko-architektonickú súťaž a realizoval zámer a až po jej vyhodnotení.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 86 -

za: 29, proti: 0, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Čiže tento návrh prijatý bol, ak sa nemýlim, vyčerpali sme všetky
návrhy na rokovanie k tejto časti, ďalší bod už pred nami nie je, tie sme vyčerpali
naposledy. Ďakujem vám všetkým a prajem dobrú noc.
---
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Záver zasadnutia
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program MZ sa vyčerpal
a vyhlásil XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.

Mgr. Marcel Čop
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená: apríl 2021
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Bernard Berberich ............................................................ Podpísal dňa: 24.05.2021

Mgr. Zuzana Slivenská ............................................................ Podpísala dňa: 26.05.2021
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