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Zápisnica 
z XXXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 8. septembra 2022 a z jeho pokračovania dňa 9. septembra 2022 
 
 

Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 
48/A v Košiciach. 

- - - 
 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, zaujmite svoje poslanecké miesta, pani poslankyne, páni 

poslanci, aby sme mohli začať. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení 
hostia, kolegovia, otváram XXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 
na ktorom vás všetkých vítam. V úvode mi dovoľte ospravedlniť zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva pánov poslanca Jakubova, Balčíka a pána poslanca 
Dvorského. Prosím, prezentujte sa. Pani poslankyňa Kovačevičová. Ďakujem pekne. 
Prezentovaných je 35 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a 
sme teda uznášania schopní. Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime k 
programu zasadnutia, ktorý ste dostali v pozvánke.  

 
Voľba návrhovej komisie 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich 

zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči. Pán poslanec Rusnák.  
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím navrhnúť pána poslanca 

Berbericha. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ďalšie doplňujúce návrhy? Do návrhovej 

komisie? Pán poslanec Berberich zvládne to sám? Poprosím ešte, posledná výzva. Nech 
sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Som chcela navrhnúť za náš klub pána Filipka do návrhovej. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko je ďalším navrhnutým. Má 

niekto nejaké pripomienky alebo iný návrh? V prípade, že nie, ďakujem pekne. Dávam 
hlasovať o kandidátoch do návrhovej komisie. Navrhnutými kandidátmi sú pán 
poslanec Berberich a pán poslanec Filipko, nech sa páči. Hlasujeme o tejto návrhovej 
komisii. 

 
Hlasovanie č. 1 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Oznamujem vám, že na XXXI. zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach bude návrhová komisia pracovať v zložení pán 
poslanec Berberich a pán poslanec Filipko. Poprosím členov návrhovej komisie, aby 
zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. Ostatným poslancom oznamujem, 
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aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto 
návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov. 

- - - 
 
Overovatelia zápisnice:  p. Iveta Adamčíková a Ing. Vladimír Saxa 

- - - 
 
K programu zasadnutia 
 
p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

budeme najprv hlasovať o programe, ako bol uvedený v pozvánke a následne bude 
možné tento program meniť. Nech sa páči, hlasujme o programe v pozvánke.  

 
Hlasovanie č. 2 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Táto pozvánka v tomto znení bola schválená. Teraz otváram 

rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený v pozvánke. Prosím vaše návrhy, ktoré 
sa týkajú vypustenia bodov, aby ste ich začali postupne predkladať. Nech sa páči, pani 
námestníčka. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dobré ráno. Ďakujem pekne za slovo. 

Navrhujem z dnešného rokovania vypustiť body číslo 25 a 26. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú iné návrhy na vypustenie bodov programu? 

Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Navrhujem vypustiť 

z rokovania bod číslo 47.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dobré ránko všetkým prajem. 

Navrhujem presunúť bod číslo 34. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vypúšťame body, pán poslanec.  
 
p. Karabin, poslanec MZ: Dobre. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ideme k týmto ďalším veciam. Ďakujem pekne. Ak o vypustenie 

už nik nežiada, uzatváram v tejto časti rozpravu. Pani námestníčka navrhla vypustiť bod 
číslo 25, ktorým je návrh na prenájom nehnuteľnosti na dobu určitú - 10 rokov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola, n.o. Dneperská 1, Košice. Nech 
sa páči, hlasujeme o tom, či tento bod vypustiť, alebo nie. Nech sa páči.  

 
Hlasovanie č. 3 -  za: 30, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Druhým návrhom, ktorý pani námestníčka navrhla je vypustenie 

bodu Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
nájomcu Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice. Nech sa páči, 
hlasujeme o vypustení tohto bodu.  
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Hlasovanie č. 4 -  za: 30, proti: 2, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Pán poslanec Filipko navrhuje vypustiť 

bod číslo 47 Podpora aktivít Štátneho divadla Košice na zmenu jeho názvu na Národné 
divadlo v Košiciach. Nech sa páči, hlasujete o vypustení bodu číslo 47. 

 
Hlasovanie č. 5 -  za: 18, proti: 8, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Na vypustenie treba polovicu, či viac? Na vypustenie polovica 

alebo dve tretiny? Čiže tento bod neprešiel, budeme o ňom rokovať. Správne, 
organizačné? Tak. Ďakujem pekne. Vypustili sme teda dva body.  
V tejto chvíli vás poprosím v prípade, že chcete zmeniť poradie programu, máte v tejto 
chvíli možnosť. Nech sa páči, navrhujeme vymeniť body. Nech sa páči, pán poslanec 
Karabin.  
 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, kolegovia. Bod číslo 34 je pokračovanie rokovania 
MZ o bode ÚPN-Z zóny Myslava, zmeny a doplnky číslo 7/2021. Navrhujem tento bod 
dnes pod bodom 34, dať ako bod 2/1. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, bod 2/1 je presunutie bodu číslo 34. Pán 

námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Vzhľadom aj na 

pracovný program, ktorý máme dnes na Košickej futbalovej aréne a bod, ktorý budeme 
schvaľovať, respektíve by sme mali schvaľovať, o ňom rokovať ako bod číslo 5 
Košická futbalová aréna - dostavba. Navrhujem tento bod presunúť ako bod 1.1, ktorý 
by nasledoval bezprostredne po prerokovaní bodu číslo 1 Slovo pre verejnosť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže s predpokladaním časom 12:30, tak? 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké návrhy? My rozprávame o bode 

číslo 55, ktorý pán námestník navrhuje posunúť ako bod 1/1, ktorý by nasledoval po 
bode Slovo pre občana, teda s predpokladaným časom 12:30. Ďakujem pekne.  
Ak nie sú ďalšie návrhy na zmenu poradia bodov, budeme hlasovať. Prvým bodom pána 
poslanca Karabina je, aby bod číslo 34 - Pokračovanie rokovania mestského 
zastupiteľstva o bode ÚPN-Z Myslava, zmeny a doplnky číslo 7/2021 boli preložené na 
bod 2/1, teda na začiatok. Ja sa chcem spýtať, či tu máme kolegov z ÚHA. Áno, máme. 
Nech sa páči, môžeme hlasovať o tomto bode. 

 
Hlasovanie č. 6 -  za: 23, proti: 1, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Presun tohto bodu bol schválený. Druhou zmenou je zmena, ktorú 

navrhuje pán námestník. Košická futbalová aréna bod 55 presunúť ako bod 1/1, teda po 
bode Slovo pre občana s predpokladaným časom 12:30. Nech sa páči, hlasujeme o 
tomto bode. 

 
Hlasovanie č. 7 -  zmätočné 



4 

 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Súhlasíte, ešte raz dáme hlasovať? Nech sa páči, 

o tomto bode dajme ešte raz hlasovať, nakoľko viacerí poslanci nedokázali zahlasovať 
v rámci elektronického hlasovania. Prosím, reštartujme hlasovanie, teda ideme hlasovať 
ešte raz o návrhu pána námestníka, ktorý navrhuje posunúť bod 55 ako bod 1/1.  

 
Hlasovanie č. 8 -  za: 26, proti: 4, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

Prosím o vaše doplňujúce návrhy k programu zasadnutia. Nech sa páči, otváram 
rozpravu. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Ja by som chcel doplniť bod 

43/1 Slanecká - informácia o aktuálnom stave a aký je stav na stavenisku. Mám pár 
otázok. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Dobrý deň prajem. Bod číslo 39 je Monitorovania správa 

programového rozpočtu, ale aby nevznikli pochybnosti dovolím si navrhnúť bod 39/1 
a nazvime si ho Rozpočtové opatrenie pre zmiernenie finančných dopadov aktuálnej 
situácie pre mestské časti. Je to materiál, ktorý bol prejednaný a diskutovaný aj na 
finančnej komisii, aj na Rade starostov.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja si dovolím navrhnúť do programu 

bod číslo 33b a je to bod, ktorý sa týka presunu kompetencií určovanie pravidiel času 
predaja obchodov a prevádzok služieb na mestské časti, nakoľko sa nebude dneska 
prejednávať materiál o presunu kompetencií z mesta na mestské časti, tak dovolím si 
tento bod požiadať zaradiť ako bod 33b a pôvodný bod 33, aby bol označený ako 33a.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže bod č. 33 návrh ostáva tam kde je a keď sa dohodneme 33/1, 

aby sme mali zaužívané číslovanie. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Dobre, tak bude 33/1. Dobre, dohodnuté. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobré ránko. (pozn.: prihlásil sa kvôli podaniu procedurálneho 

návrhu) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nie je dôvod ešte na procedúru. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Je dôvod na procedúru, nakoľko návrh pána Liptáka je 

irelevantný, keďže v Starom meste sme mali takýto návrh VZN a napadol ho 
prokurátor. Je treba trošku skúmať v histórii, zaujímať sa o VZN-ka a o protesty 
prokurátora. Trochu tou politikou žiť, nielen deň pred zastupiteľstvom, pán Lipták.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Okej, budeme hlasovať o tomto bode, pán poslanec v rozprave 



5 

 

v prípade, že bude prijatý, to vysvetlíte a verím, že poslanci príjmu argumenty, ak sú 
relevantné. Pán poslanec Lörinc, organizačné oddelenie ma upozornilo, že nemôžete 
tento bod zaradiť. Poprosím pani kolegyňu Popovič, aby to vysvetlila. Nech sa páči, 
máte slovo. 

 
p. Popovič, oddelenie právne a majetkové: Dobrý deň, čiže podľa paragrafu 20 odseku 5 

Rokovacieho poriadku MZ sú isté výnimky, kedy do návrhu programu môžu byť 
výnimočne so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zaradené niektoré 
návrhy, ale v každom prípade nemôžu byť zaradené také návrhy, ktoré buď majú 
povahu normatívneho aktu, čiže VZN-ka alebo sa má rozhodovať o zásadných 
majetkových veciach ako napríklad rozpočet. Čiže preto vlastne tento návrh je v rozpore 
s týmto ustanovením, ktoré som práve citovala. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. To znamená, tento bod nemám zaradiť ako 

predsedajúci. Také vaše odporúčanie na hlasovanie? 
 
p. Popovič, oddelenie právne a majetkové: Respektíve... Tak je to rokovací poriadok. Je to váš 

rokovací poriadok.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Prečo by sme nemohli, však všetko je riadne v pozvánke. 
 
p. Popovič, oddelenie právne a majetkové: Ide o to, či to bolo prerokované v komisiách a či to 

prešlo riadnym procesom. Návrh, ktorý neprešiel riadnym legislatívnym procesom.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, ešte nejaký 

procedurálny?  
Ďakujem pekne, pôjdem zaradom, ako návrhy sú v rámci pozvánky. To znamená, 
prvým doplňujúcim bodom bol bod pána poslanca Liptáka 33/1, ktorý navrhuje zmeniť 
štatút zmeny času prevádzky otváracích hodín a presun kompetencie na mestské časti, 
takto. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 9 -  za: 26, proti: 2, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

Pán poslanec Lörinc pod bodom 39/1 navrhuje rozpočtové opatrenie pre mestské časti. 
Upozorňujem námietku právneho oddelenia, že je to v rozpore s rokovacím poriadkom. 
Nech sa páči, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 10 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Mesto nemá svoje príjmy nové.  

A pod bodom číslo 43/1 pán poslanec Lesňák nás chce informovať o stave na ceste 
Slanecká. Nech sa páči.  

 
Hlasovanie č. 11 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Poprosím organizačné, 

aby upravilo pozvánku, zaradilo ju na webové sídlo mesta a zároveň, aby nám ho dalo 
aj tu na predsednícky stôl, aby sme mohli ísť v tomto poradí.  

- - - 
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Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť  
 
p. Polaček, primátor mesta: Prvým bodom je slovo pre verejnosť, ktorý bude zaradený podľa 

Rokovacieho poriadku MZ o dvanástej hodine. (pozn.: str. 52) 
- - - 

 
Bod č. 1/1 pôvodný bod č. 55 
Košická futbalová aréna - dostavba 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento bod bude prerokovaný o 12:30 hod., hneď po bode Slovo 

pre verejnosť. (pozn.: str. 60)  
- - - 

 
Bod č. 2  
Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia 
fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice – II. etapa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 2, alebo súbor bodov, Prevody a nájmy 

nehnuteľností z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Tieto body sú po bodmi číslo 2 až 
26. Pod bodom číslo 2 otváram bod Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti Antik na 
území mesta Košice - druhá etapa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec 
Lipták. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja k tomuto materiálu by som chcel povedať 

niekoľko slov. Na úvod chcem povedať, že to vôbec nie je o spoločnosti Antik, aby sa 
to nebralo tak, že teraz niečo mám proti Antiku, skôr je to o meste Košice. Mesto 
Košice má so svojím majetkom nakladať hospodárne, efektívne a pri prenájmoch a 
predajoch malo by to robiť formou výberových konaní a podobnými spôsobmi. Pri 
tomto materiáli možno by som mohol položiť otázku, že na základe akého výberového 
konania vyhrala firma Antik to, že dostane túto špeciálnu výnimku v meste Košice. 
Lebo si myslím, že to nebolo, ako neberte to v zlom, ale ja si myslím, že naozaj mesto 
Košice si malo stanoviť, čo chce, urobiť na to výberové konanie a pre víťaza tohto 
výberového konania sa mala urobiť takáto zmluva, akú dneska ideme robiť s firmou 
Antik. Lebo poskytovateľov tých nešťastných kolobežiek je na Slovensku veľa. 
Nehovoriac o tom, že pre kolobežky vôbec nemáme vytvorené žiadne trasy a čím ďalej, 
tým viacej dochádza ku všelijakým konfliktom, zrážkam, úrazom, čo sa týka 
kolobežkárov, ktorí si lietajú po Košiciach hore-dole po chodníkoch, po cestách. My 
nemáme na to infraštruktúru, ale ideme robiť na to stojiská. Čiže celý ten materiál pri 
pripadá taký zvláštny, že nevieme po čom budeme jazdiť, ale už vieme, kde budeme 
parkovať a kde budeme nabíjať tieto veci. A stále si myslím, že na toto malo byť robené 
výberové konanie a dať firme bianko, že 1 m² za jedno euro, lebo je to ekologická 
záležitosť. No neviem, v prvom rade ide o biznis. Povedzme si úplne otvorene, je to 
biznis, je to biznis a je to stále biznis. A môžete to akýmkoľvek pozlátkom zabaliť 
a hrať sa na ekologický projekt. Preto si myslím, že by sa to malo úplne robiť opačne. 
Mesto by si malo povedať, čo chce, kde chce, ako chce, urobiť na to výberové konanie 
a normálne za trhové ceny prenajať tieto stojiská za podmienok, ktoré určí mesto Košice 
a firmy pobite sa o to, keď chcete jazdiť s kolobežkami po Košiciach. A druhá vec je, že 
konečne by sme mali s tými kolobežkami v Košiciach urobiť poriadok, lebo tak, ako to 
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funguje, je to neskutočné. Je to úplná katastrofa. Čiže je za tento materiál nezahlasujem, 
aj keď firmu Antik uznávam firmu, to čo dosiahli, to čo robia. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. Faktická. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Súhlasím s vami, pán poslanec, že 

pravidlá na kolobežky by sme mali stanoviť. V Holandsku sú napríklad kolobežky 
takéhoto typu absolútne zakázané. Ale firma Antik je jediná, ktorá motivuje svojich 
užívateľov k tomu, aby na tieto miesta zhromažďovali tie kolobežky, aby sa 
nepotulovali po celkom meste. To je za prvé. Za druhé. V iných mestách, lebo firma 
Antik poskytuje nielen kolobežky, ale aj bicykle a elektrobicykle. V iných mestách si 
túto službu buď spolufinancujú alebo musia nejakým spôsobom ju dotovať. 
V Košiciach sme k tomuto vďaka spoločnosti Antik nemuseli pristúpiť. Čiže, nie je to 
iba otázka toho, že spravíme si súťaž. Áno, poďme diskutovať o pravidlách pre 
kolobežky. Poďme diskutovať o tom, čo chceme. Ale aby sme neboli na konci dňa 
prekvapení, že potom príde niekto a povie, ale zaplaťte mi za to. Tak ako sa to deje 
v niektorých iných mestách na Slovensku alebo v Európe.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Keďže pán námestník už z 

odborného hľadiska vysvetlil myslím dosť relevantne a pochopiteľne pánovi kolegovi, 
ako v tomto segmente podnikania to funguje. No, ale pán Lipták, ktorý vlastne na 
sociálnych sieťach si hovorí protikorupčný aktivista povedal trikrát slovo biznis. Tak 
nech nám, prosím, verejne povie, že či má poňatia koľko miliónov alebo asi desiatok 
miliónov Eur na tých kolobežkách, ktoré v noci ožrani rozkopú, táto firma zarobí a 
potom nech verejne, myslím, že na hranici poškodzovania dobrého mena sa vyjadruje 
o spoločnostiach, ktoré pochádzajú z Košíc. Čiže trošku poľavme a pristaňme na zemi. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním, že tieto nabíjacie stanice sú 

unikátne, keď sme ich zaradili pred rokom do mesta. Pravdepodobne unikátne vôbec na 
celom svete. Toto je výmysel, ktorý proste vymyslel Antik. Nenájdete to ani na 
Slovensku, ani inde. Sme v tomto naozaj prví. Kľudne, ak máte lepšie nápady. Budeme 
radi. Nevieme o tom, že by existovali takéto možnosti v tomto priestore, aby sme mohli 
nejak inak súťažiť. Samozrejme, tento projekt okrem iného podporuje aj zelené mesto, 
e-mobilitu, zdieľanú dopravu, ale čo je pre nás dôležité: Antik sa snaží motivovať 
zákazníkov, ale nielen Antiku, aj iných, ktorí majú elektro príslušenstvo, alebo elektro 
dopravu, aby ju mohla v týchto svojich nabíjacích staniciach nabíjať. To znamená, aby 
istým spôsobom užívatelia upratali svoj dopravný prostriedok, zaparkovali ho a dali ho 
nabíjať a tým ho zvýhodňuje a to jedna z tých ciest k tomu, aby sme mali naše cesty 
upratané. Takže to je ten najväčší motív pre nás. Pán poslanec Lipták. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak potom sa skúsme dohodnúť, keď to ide týmto 

smerom. Stále si myslím, že keby Košice urobili výberové konania, určili podmienky, 
tak by sa tieto firmy o Košice pobili, lebo je to pre nich lukratívny trh, ale potom by 
som očakával, aj keď má pripravený ten návrh, aby sa prijalo aj uznesenie v tom 
zmysle, že mesto Košice pripraví na nasledujúce rokovanie MZ podmienky 
prevádzkovania kolobežiek na území mesta Košice. To som si teraz vymyslel tento 
názov, ale myslím, že vystihuje to, o čom by to malo byť. Konečne stanovme, aké majú 
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byť pravidlá hry pre kolobežky na území mesta Košice. Jasné a prísne pravidlá na 
prevádzkovateľov, lebo to, čo sa deje v meste, že idete do obchodu a 3 kolobežky vám 
bránia vo vchode alebo proste na autobusovej zastávke presne postavená kolobežka, 
takže ani na autobus nenastúpite atď.. Z tých príkladov sú stovky a tento chaos nejak 
dať do poriadku. Preto si dovolím dať návrh na uznesenie, že mesto, Magistrát mesta 
Košice pripraví na nasledujúce rokovanie MZ návrh všeobecne záväzného nariadenia o 
úprave prevádzky kolobežiek na území mesta Košice. Neviem, či to znovu 
naformulujem do návrhu komisie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To by bolo rozumné, začať niekde v komisiách, prísť s nejakým 

návrhom a budem rád, ak budete iniciátor, pán poslanec. Pán poslanec Djordjevič má 
procedurálny návrh. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Procedurálny návrh, ale v prvom rade sa vyjadrím, že poslanec 

uznesením alebo MZ, magistrát ako inštitúciu nemôžu úkolovať. A po druhé, dávam 
návrh na ukončenie diskusie, keďže je úplne scestná. Takže procedúra znie, ukončiť, 
faktické dobehnúť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 12 -  za: 14, proti: 10, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďalší procedurálny návrh má pán 

poslanec Petrovčik. Nebol. Pardon. Nebol. Nebol. Pán poslanec Petrovčik. Sa 
ospravedlňujem.  

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vážení kolegovia, keďže ako vidíme, nie 

je táto téma dostatočne prediskutovaná a materiál pripravený a nie sú zodpovedané 
množstvo otázok a chcel by som upozorniť, že opäť to nebolo ani prediskutované na 
úrovni MČ v rámci poslancov miestnych zastupiteľstiev, ktorí neustále aj túto tému 
chcú otvárať, ale v podstate myslím si, že najprv by trebalo ešte aj na úrovni MČ 
a zasadnutí miestnych zastupiteľstiev prejednať. A hlavne aj v Starom Meste, kde sa to 
najviac týka. Ďakujem. Takže navrhujem prerušiť tento bod.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujme o bode, ktorý už rok funguje v Košiciach. 

Takže zrušiť, prerušiť, pardon.  
 
Hlasovanie č. 13 -  za: 11, proti: 3, zdržali sa: 21 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh, pán poslanec, neprešiel. Ďalší procedurálny má pán 

poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja som mal veľmi podobný návrh, lebo jednej komisie som sa 

bohužiaľ nemohol zúčastniť kvôli nášmu zastupiteľstvu, druhá komisia nebola 
uznášaniaschopná a nemali sme to tým pádom ako prejsť. Chcel som to posunúť, ale ak 
by sme mohli aspoň diskutovať ďalej, lebo tiež by som mal nejaké otázky. Tak 
nebudem dávať ešte jeden návrh procedurálny na prerušenie tohto bodu... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, keď nemáte procedurálny návrh, dajte si faktickú. 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa. Faktická je na koho? 
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p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Faktická je na pána 

poslanca Liptáka. Medzitým boli tri procedúry, tak sme sa stratili. To, čo povedal pán 
poslanec Djordjevič, som chcel povedať aj ja. Okrem iného, teda ten návrh na 
uznesenie, ktorý predložil pán poslanec Lipták má vadu. Magistrát, nemôžeme žiadať 
magistrát, ale už keď, tak primátora. To po prvé. Po druhé. Myslím si, že tie, 
samozrejme je problém s tým, ako sú v meste tie kolobežky zaparkované, ale to je 
problém užívateľov a myslím si, že sa dá s tým pracovať. Na druhej strane omnoho 
väčší problém sú kolobežky súkromných užívateľov, lebo tie nie sú v určitých častiach 
mesta rýchlostne obmedzené. Takže výhoda je pri tých, ktoré fungujú cez tú 
spoplatnenú službu. Zdieľané, ďakujem za slovo, že ich je možné v určitých častiach 
mesta obmedziť. Hej. Vieme, že to funguje. Pri súkromných, ktoré dokonca užívatelia si 
vedia aj nejakým spôsobom načipovať, zrýchliť, je to omnoho väčší problém, lebo toto 
je nekontrolovateľné. Takže ja ten materiál v zásade nemám problém ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána poslanca Liptáka. Prvá 

vec je tá, že sme sa rozhodli svojho času, že budeme podporovať alternatívne formy 
mobility, ekologické. To je tá prvá vec. Čiže mali by sme podporovať všetko to, čo 
podporuje tieto formy mobility. A po druhé. Som chcel povedať, že ten návrh, ktorý 
predložil pán poslanec Lipták, je dosť ťažko realizovateľný, lebo proti ľudskej hlúposti 
a arogancii prijímať hocičo, či je to šofér auta alebo užívateľ kolobežky, pokiaľ je to 
blbec, tak veľmi ťažko proti tomu bojovať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. Sme pri bode číslo dva, len 

upozorňujem.  
 
p. Špak, poslanec MZ: No, áno, ja mám otázky, keďže sme to nemohli prejsť na komisii, ako 

som hovoril. Má tento návrh a tá možno budúca zmluva o nájme, má nejaké body, ktoré 
možno budú potom uprednostňovať spoločnosť Antik, aby si mohla žiadať o ďalšie, 
ďalšie stanovištia za takú istú super cenu alebo bude musieť ďalej k iným stanovišťom 
znova hlasovať v osobitnom zreteli. Lebo je to tu teraz momentálne, je to smiešne, hej, 
24 kusov. To znamená, 150 m², ale či potom ďalšie rozrastanie do MČ a tak ďalej, či 
oni už budú mať na základe toho nejaký nárok na to, aby to mali za euro. A druhá 
otázka je tá, že ako vlastne tá zmluva bude vyriešená, lebo spomína sa tu, že ak my tam 
budeme chcieť stavať, dajme tomu chodník, tak nám do 48 hodín musia odstrániť tú 
svoju nabíjaciu stanicu. Či tam sú nejaké pokuty, poplatky, penále Antiku voči nám za 
to, že investovali, ja neviem, 15, 20 tis. do nabíjačky, ktorú musia odstrániť do dvoch 
dní. Naozaj som nevidel tú zmluvu. Neviem, aké podmienky tam budú a nemal som 
možnosť na komisii to prejsť, takže musím zdržiavať tu a to nie je moja chyba.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, zmluva je zverejnená, zmluva je platná plus, mínus 

rok, možno viac, možno menej. V tejto chvíli má Antik cca 50, pán riaditeľ. 44 alebo do 
50 takýchto stanovíšť po meste, však ich vidno. A k tejto zmluve budeme robiť len 
dodatok. V tej zmluve sa píše, že v prípade, že stanovište sa ukáže ako nevhodné, 
požiada o to buď MČ, obyvatelia alebo potrebujeme robiť nejaký zásah, či už je to 
nejaká inžinierska sieť alebo nejaká naša aktivita do 48 hodín a už sme mali takéto 
prípady. Čiže je to v praxi overené. Antik svoju stanicu zbalí a hľadáme buď inú 
alternatívu alebo jednoducho je ten priestor otvorený, aby sa na ňom mohlo pracovať. 
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Tá zmluva je aktívna, funkčná. Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Keďže už sa otvorila téma kolobežiek a 

chcela by som taktiež podotknúť, že netreba len na kolobežky upriamiť svoju 
pozornosť, ale taktiež aj na bezpečnosť. Pán Rovinský vie o tom, niekoľkokrát som ho 
upozorňovala, tak isto mestskú políciu, či niekto v meste rieši aj bezpečnosť chodcov, 
detí a ľudí, ktorí prídu relaxovať do nášho mesta. Chodia tam bicykle, kolobežky, či už 
súkromné, či Antik. Čiže, keďže je to téma síce iná, ale patrí to k tomu, chcela by som, 
aby mesto alebo dopravná komisia riešila aj bezpečnosť na Hlavnej, možno aj na 
Terase, kde takisto už zopár sťažností som prijala od starších ľudí. Je tam síce chodník, 
je vyznačený, ale chodia nekontrolovane, čiže, či sa aj nad tým zamýšľame, ako 
ochrániť chodcov a ľudí, ktorí sú v meste mimo týchto prostriedkov dopravných. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Venuje sa tomu aj štátna polícia, i mestská. Niekoľko kontrol 

viem, že boli robené. Je to neduh, s ktorým sa musíme vysporadúvať postupne. Pán 
poslanec Rovinský a pán poslanec Lipták majú faktické. Nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto, riešime tuná bod dobíjacích staníc 

alebo riešime prevádzku kolobežiek? Áno, som za to, aby prevádzka kolobežiek bola 
viacej pod našou kontrolou, aby bolo jasné zadefinované, akou rýchlosťou sa kolobežky 
môžu pohybovať, aby na to dohliadala aj mestská polícia, pokiaľ sa dá. Lebo neviem, 
nakoľko vie mestská polícia skontrolovať čipy v kolobežkách. Hej, ale vie kontrolovať 
rýchlosť, čiže áno, treba na to prijať opatrenia, ale to sa netýka tohto bodu, že treba 
rozhodnúť o tom, či budeme súhlasiť s rozvojom elektromobility v Košiciach.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Naozaj, držme sa merita veci. Pán 

poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len na pani Adamčíkovú. Súhlasím s tým, čo 

povedala a súhlasím s tým, čo povedal aj pán Rovinský a som rád, že po štyroch rokoch, 
ako predseda komisie dopravy povedal tieto slová a snáď sa niečo udeje. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dúfam, že už to o chvíľu skončí. Kolegovia, 

takmer všetci z vás mali vo svojom volebnom programe, že chcete eko dopravu. Teraz 
ju tu máme aj od Antiku. Dnes chce Antik postaviť nabíjacie stanice a niekto z vás má 
problém. Je to podobné, ako keď niekto urobil parkovací dom, pre ten kopec áut, ktoré 
tu máme a my v tom vidíme problém. Vadia vám Antik, ale tie zelené sople špinavé od 
konkurencie, to je v poriadku. Povaľujúce sa. Čo urobil druhý developer alebo druhý 
majiteľ konkurenčnej spoločnosti, tretí, štvrtý, piaty? Nič. Spoločnosť Antik tu chce 
niečo urobiť a my budeme naháňať chvost psovi. Nechápem to.  

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Lipták, pán poslanec Lörinc. Prosím, 

držme sa Antiku. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Strašne sa mi nepáči, ako sa kandidáti na 

starostov a primátora odbavujú na tejto téme. Chlapci, keď to budete robiť pri každom 
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bode, tak tu budeme sedieť aj v sobotu, nedeľu. Na začiatku som povedal, to nie je 
o spoločnosti Antik, Ďoďo Karabin. Povedal som o tom, aké pravidlá určuje a ako 
nakladá mesto Košice so svojim majetkom. O tom je tento bod. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin, vaše vyjadrenie je 

absolútnym nepochopením situácie. Áno, podpora ekologickej dopravy je dobrá. 
Myslím, že každý z nás sa pod ňu podpíše, ale ak hovoríte o tom, že čo spravili iní 
dodávatelia? Iní dodávatelia majú takzvaný free folting systém, to znamená, že nemajú 
dokovacie stanice. Antik sa rozhodol ísť cestou dokovacích staníc. Ak sa prídete pozrieť 
na sídlisko KVP, tak reálne nájdete tie dokovacie stanice na 90 % prázdne. Nie sú 
dopĺňané. Najprv tam boli zasadené tuje, ale potom sa zistilo užívateľsky, že nie sú 
schopní ich polievať, tak teraz sme tam dali riečny štrk. Čiže, na čo mi je stanica, ktorej 
keď 90 % času prídem na sídlisku, tak nenájdem žiadny bicykel, žiadnu kolobežku. 
Čiže ono je to pekné sa odfotiť, že podporujeme mobilitu v meste, ekologickú dopravu, 
ale v praxi to má mnoho problémov, ktoré treba vyriešiť a o tom aj hovoria kolegovia 
a ich názor je absolútne legitímny, ale na druhej strane poviem, to neznamená, že teraz 
dieťa vysypeme z vaničky, ako sa zvykne hovoriť. Treba to podporiť, treba na tom 
pracovať, ale má to množstvo problémov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Ja budem pokračovať otázkami, ktoré by som mal 

zodpovedané na komisii. Takže napríklad, ako máme to, že sú JCDeaux, ktoré nám tu 
malo stavať zastávky zadarmo, jak sme si niekedy mysleli. Tak to isté sa chcem opýtať 
v súvislosti s Antikom. Viete, že keď si objednáte takú peknú skriňu reklamnú, tak či 
tak, musí mesto alebo MČ zabezpečiť úpravu podložia, pripojenie, všetky tie stavebné 
veci, ktoré treba, aby oni prišli so žeriavom a zložili to tam. Teraz sa chcem opýtať, či 
pri Antiku to je inak a či my sa vôbec nemusíme starať o to, že im tam musíme 
vybetónovať nejakú pätku, urobiť pripojenia elektriny a tak ďalej. Či naozaj je to nula 
peňazí z nášho rozpočtu. Lebo to tu nie je napísané. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím, preštudujte si zmluvu, ktorá je zverejnená 

niekoľko mesiacov. Táto vec je aktívna. Prosím, kde ste boli ako poslanec? Nechcem sa 
vás dotknúť. Všetko toto sme si povedali pred rokom. Všetko ide na vrub Antiku. Tam 
nie sú žiadne inžinierske siete, všetko ide cez, volá sa to v skratke FNS – fotovoltaická 
nabíjacia stanica. To znamená, plochu, priestor si upravia, respektíve snažíme sa 
vytipovať priestory, ktoré netreba upravovať, aby sme nerobili zásahy. Čiže sa hľadá 
priestor, ktorý je pripravený, maximálne sa vyrovná. Robí si to Antik, položí tam 
nabíjaciu stanicu. Táto nabíjacia stanica je mobilná. To znamená, v prípade, že zistíme, 
že je v koridore peších, že proste zavadzia, máme námietku. Stalo sa, vozičkári nás 
informovali, že majú v nejakom koridore problém. Buď sa to posunie, alebo odstráni do 
48 hodín, nájde sa alternatíva. Mesto za to neplatí nič. Všetko ide na vrub spoločnosti. 
Ako povedal pán poslanec Lörinc, áno, sú to dokovacie stanice, kde musíme ale 
popracovať na tom. Túto vadu vidím aj ja, aby sme ľudí naučili, aby ich využívali, aby 
proste boli. Podstatou je okrem tých vecí, ktoré som už povedal, je to naschvál blízko 
pri autobusových zastávkach, aby tú poslednú míľu ľudia ďalej aktívne využívali týmito 
prostriedkami. Teda nestojí to mesto nič. Mesto nemá žiadne náklady. Jediná vec, ktorú 
treba urobiť, je vždy schváliť Antiku nové polohy, pretože tie potrebujú dostať. To 
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znamená, nové si nevedia vyrobiť bez toho, aby MZ povedalo áno, tu si to môžete 
uložiť. Ešte máte nejakú otázku? Povedzte. Keď ste mali slovo, som vám ho zobral 
nechtiac. Kľudne, dokončme to, lebo nechcel som to, ale naozaj všetko je v zmluve.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. ja som... Alebo takto, normálne mi tykaj 

a povedz, že som si mal prečítať tu zmluvu a ja ti na to poviem. Ja som na to na komisii. 
Tie komisie nefungujú. Ty denne podpisuješ 10 zmlúv a máš 400 ľudí na to, aby ich 
skontrolovali. Neverím, že si prečítal niektorú z nich úplne celú. To znamená, ja 
poslanec, tvojich desať zmlúv denne mám kontrolovať a čítať? Na to sú komisie. Ja by 
som sa vôbec nepýtal a nehlásil k slovu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, držme sa meritu veci. Ak sú nejaké otázky 

konkrétne. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dávam otázky, lebo som ich nemal kde dať Jaro. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik ma vyslobodí procedurálnym návrhom. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ak dovolíte, ešte raz by som si dovolil predložil procedurálny 

návrh na prerušenie rokovania v tomto bode, lebo ako sami vidíte budeme tu riešiť 
kolobežky do večera. A poprosím potom ozaj nabudúce lepšie pripravený materiál 
a prediskutovanie na dopravnej komisii, komisii životného prostredia a všetkých 
príslušných a hlavne zasadnutí miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice - Staré 
Mesto, ktorých sa tento problém najviac týka. Takže prosím vás, poďme už, pokračujme 
v ďalších témach a nie, lebo sme sa zasekli v tejto téme. Ďakujem. Navrhujem prerušiť 
toto... 

 
p. Polaček, primátor mesta: V centrálnej mestskej zóne, len malá pripomienka pán poslanec. 

V centrále mestskej zóne tieto nabíjacie stanice nemôžu byť umiestňované z iných 
dôvodov. Nech sa páči, hlasujme. Pán poslanec chce, aby sme opäť prerušili bod, ktorý 
je viac-menej všetkým jasný. 

 
Hlasovanie č. 14 -  za: 9, proti: 6, zdržali sa: 17 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, držme sa 

meritu veci, je to bod č. 2, je 9 hodín. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja by 

som zareagoval samozrejme na pána Špaka. Musím zareagovať. Hovoril niečo 
o zastávkach, tie mestské časti pripravujú kabeláže, pripravujú tie podklady, ako 
betónové a tak ďalej. Na zastávke Čínska oproti Belehradskej ulici som vybavoval 
a zariaďoval zastávku alebo prístrešok... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte, ako to súvisí s Antikom? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Určite s tým súvisí, čo povedal, čiže zavádzal. A to je veľmi 

dôležité povedať. To je. Nemá absolútne znalosť o veciach. Nenaštudoval si veci a toto 
je práve to, čo stále šaškovaním stále dokazuje aj proti sídlisku Ťahanovce. Nerobí nič 
iné len zlobu. Toto som chcel povedať, aby to samotní občania videli ... 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Toto je tak, stačí. Nebuďme prosím 
osobní. Nepoďme do týchto vecí. Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči. 

 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja som chcela faktickou reagovať na pána 

poslanca Karabina, ale nepodarilo sa mi prihlásiť. Čiže, Jožko ja nie som a nemyslím, 
že väčšina z nás proti eko doprave, len treba myslieť aj na tú bezpečnosť. Lebo ja ako 
dlhodobo na to upozorňujem a dobre mi padol tento bod, aj to, že sa trošku diskusia 
rozvinula, lebo denno-denne, no nie denno-denne, ale keď som v meste, tak neviem, či 
ostatní majú tie skúsenosti, že jedno cez druhé. Bicykle, kolobežky, všetko. A tak isto 
som upozornila mestskú políciu a odpoveď bola, že oni nemajú na to páky, ako ho majú 
odmerať. Antik alebo iné spoločnosti majú možno nejaký, nejakú zábezpeku proti 
rýchlosti, ale čo ostatní? Čiže už keď sa zaoberáme eko dopravou, mohli by sme sa aj 
bezpečnosťou na pešej zóne. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský. Pán poslanec Ihnát. Na 

pani poslankyňu Adamčíkovú.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem podporiť pani Adamčíkovú. Ja som 

cyklista všedného dňa. Aj mňa niekedy hlúpi, arogantní kolobežkári ohrozujú. Treba 
s tým niečo robiť a treba hľadať nástroje, ako, teda tým chcem povedať, že nie všetci 
kolobežkári sú hlúpi a arogantní. Aby to znova nebolo tak vnímané. Sú ľudia, ktorí 
jazdia s rozumom. Sú ľudia, ktorí jazdia ohľaduplne. Ale nemôžeme teraz jeden 
segment dopravy odsúdiť za to, že sa v ňom nachádzajú aj idioti. Lebo idioti jazdia aj 
autami a nejdeme vylúčiť autá z mestskej dopravy ako také. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak dovolíte. Všetci si uvedomujeme tento 

problém. Pán poslanec Rovinský, ste predseda komisie. Navrhujem takú vec, pán 
riaditeľ si píše na vašu komisiu dopravy, zorganizujeme, aby prišli sa prezentovať všetci 
prevádzkovatelia zdieľanej dopravy v Košiciach, aby sme ich hlavne vypočuli, poznali 
aj ich problémy, aj ich názor, aby sme sa potom mohli posunúť, keď súhlasíte, vám to 
zariadime a zorganizujeme. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja sa 

pripojím k pani Adamčíkovej a pánovi Rovinskému, ako bez tých invektív ako dajme 
tomu aj tých výrazov, ktoré použil. Ja by som poukázal na pasáž na sídlisku Ťahanovce. 
Ako poprosím cestný správny orgán, na to je tu mesto Košice, aby aj s mestskou 
políciou sme vyriešili pasáže, ktoré sú na sídlisku Ťahanovce, čo sa týka kolobežkárov. 
Naozaj, to beriem, ako čo povedala teraz tu Iveta. Je problém, to uznám. Ľudia to vedia. 
Občania to vedia, tlačia na starostu. A jednoducho ten s tým nevie ani pohnúť. Čiže 
cestný správny orgán poprosím ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem pekne. Netýka sa to fotovoltaických 

nabíjacích staníc. Rozumieme vám. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu, 
aby predložili návrh na uznesenie k bodu číslo dva.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Dostali sme jeden 

návrh ešte ku pôvodnému od pána poslanca Liptáka a návrh uznesenia znie: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada primátora 
mesta Košice, aby na prvý polrok roku 2023 bol predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva návrh VZN o určení pravidiel používania kolobežiek na území mesta 
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Košice.“  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 15 -  za: 25, proti: 1, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pokračujte návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje 
prenájom pozemkov uvedených v prílohe tohto uznesenia v celkovom počte 24 kusov, 
každý pozemok vo výmere 6,25 m², tzn. celkom 150 m² na území mesta Košice pri 
zastávkach mestskej hromadnej dopravy, resp. iných peších uzlov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre spoločnosť Antik podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 16 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 2/1 (pôvodný bod č. 34) 
Pokračovanie rokovania MZ o bode „ÚPN-Z Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 2/1 je bod z dielne Útvaru hlavného architekta a je to 

Pokračovanie rokovania mestského zastupiteľstva o bode ÚPN - zóny Myslava zmeny 
a doplnky č. 7/2021. Predtým ako vám dám slovo, dovoľte, aby som vás upozornil, že v 
rámci tohto bodu sme obdržali protest prokurátora. Dňa 30.08.2022 bolo mestu Košice 
doručený protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice číslo 
52 o záväznej časti Územného plánu Košice Myslava v rozsahu doplnku číslo 7 
prijatého uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 945 zo dňa 17. marca 
2022. Prokuratúra navrhuje napadnutú časť Všeobecne záväzného nariadenia číslo 52 v 
rozsahu doplnku číslo 7 zrušiť a to z dôvodu, že mesto Košice pri jej prijímaní porušilo 
zákon. Konkrétne prokuratúra konštatuje rozpor s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, pretože postup pri obstarávaní a prerokovaní zmien a 
doplnkov číslo 7/2021 Územného plánu zóny Košice Myslava nebol v súlade s 
ustanoveniami § 23 a § 24 stavebného zákona. Ustanovenie § 25 stavebného zákona 
ukladá mestu povinnosť pred predložením návrhu územného plánu na schválenie 
predložiť tento návrh na preskúmanie okresnému úradu. Z dikcie uvedeného 
ustanovenia vyplýva, že okresný úrad posudzuje ten istý návrh, ktorý je následne 
predložený MZ, a preto po posúdení návrhu okresným úradom už zmeny v návrhu nie 
sú prípustné. V územnoplánovacej dokumentácii, ktorá bola kladne preskúmaná podľa 
§ 25 stavebného zákona, nie je možné robiť žiadne úpravy, ani pred predložením 
územnoplánovacej dokumentácie na schválenie schvaľujúcemu orgánu, ani v procese 
schvaľovania schvaľovacím orgánom. V prípade predmetnej zmeny VZN číslo 52 teda 
došlo k nedodržaniu procesu ustanoveného stavebným zákonom, presnejšie s 
ustanovením § 25. Následkom toho je nezákonnosť celej zmeny VZN číslo 52. Navyše 
je obsah takto schválenej normy protirečivý. Kým v textovej časti stavebná čiara 
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nefiguruje, v grafickej, ktorá je rovnako záväzná, naďalej platí. Máme za to, že 
predmetnú nezákonnosť je možné napraviť a zároveň vyhovieť protestu prokurátora tak, 
že mesto schváli zmenu VZN číslo 52 presne v tom znení, v akom bola predložená 
okresnému úradu. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani starostka, nech sa páči. 

 
p. Šimková, starostka MČ Myslava: Ďakujem pekne za slovo. Škoda, že som nevidela znenie 

tohto dokumentu, ktorý čítal primátor a neviem, či niekto tento dokument videl. Ale ja 
sa vrátim k tým veciam a chcela by som priblížiť určité fakty pri tvorbe a pri 
schvaľovaní tohto územného plánu. Budem hovoriť konkrétne, aby sme mali predstavu 
všetci, o čom vlastne hovoríme. Počas prerokovávania, prejednávania pripomienok 
územného plánu sme na jednom sedení odsúhlasili aj požiadavku, ktorú zapracoval 
zhotoviteľ pán Debnár do návrhu. Jedná sa o zrušenie stavebnej čiary na časti jednej 
ulice. Ja osobne som súhlasila s týmto návrhom preto, lebo na celej ulici nie je takáto 
stavebná čiara. Je len pred tromi pozemkami a zhodou okolností jedná sa o jeden jediný 
dom, ktorého majiteľom je pán Petruš, bývalý vedúci kancelárie primátora Rašiho. Ak 
došlo k nejakým nedorozumeniam, k nejakým pochybeniam, ja dnes neviem povedať, 
kto urobil chybu, pretože pán Debnár zhotoviteľ - autorizovaná osoba s okrúhlou 
pečiatkou tvrdí, že toto bolo len napravenie chyby z minulosti, na druhej strane vedenie 
mesta tvrdí niečo iné. Ja dnes neviem povedať, kde je chyba, kto urobil chybu. Ak tam 
je rozpor v textovej a grafickej časti, ja som starostkou Myslavy. Som starostkou pre 
každého jedného občana Myslavy, aj pre pána Petruša. A preto, ak by bol niekto so 
mnou komunikoval tento problém, môj návrh by bol, nie vráťme do pôvodného stavu to 
a ponechajme tam tu uličnú čiaru. Ja nechcem, aby tá uličná čiara tam bola, pretože čo 
je zámerom? Zámerom mesta je, aby pán Petruš zbúral svoj dom. Prečo? Prečo má 
zbúrať svoj dom? Má ho postavený na svojom pozemku. Tento dom neprekáža, nevadí 
absolútne nikomu. Neviem vám povedať, koľko domov v Košiciach, na Slovensku bolo 
postavených v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou, ale viem, že udialo sa to aj 
v Myslave a ja sama som žiadala magistrát a stavebný úrad o urobenie nápravy tam, kde 
majiteľ oporného múru postavil tento múr na pozemku MČ a vďaka tomu ja som 
nemohla urobiť cestu. Toto magistrát roky nerieši, ale rieši pána Petruša. Vrátim sa v 
ďalšej veci. Magistrát poslal podnet na prokuratúru. Ja som vám včera na základe 
požiadavky pána Petruša preposlala jeho podania. Je to jedno trestné oznámenie, jedno 
podanie na prokuratúru. Takže, kde je pravda? Kto urobil chybu? Ja neviem. Avšak ja 
sa vás spýtam. Vážení páni poslanci, v marci bolo MZ, na ktorom ste vy schválili 
uznesenie, schválili ste zmeny a doplnky územného plánu zóny Myslava.  25. marca pán 
primátor toto uznesenie podpísal. Na rade starostov mi bolo povedané, že toto uznesenie 
je neplatné a že územný plán je neplatný a stavebný úrad nemôže konať a urobili sme si 
alebo niekto urobil z celej Myslavy a zo všetkých obyvateľov Myslavy rukojemníkov v 
spore magistrát a dom pána Petruša na Kamennom potoku v Myslave. Ja sa vás pýtam, 
je to uznesenie, ktoré bolo podpísané platné? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani starostka čas, čas, čas, tri minúty má každý, už máte päť. 
 
p. Šimková, starostka MČ Myslava: Ďakujem. Čiže, ja len na záver. Ja si stojím za tým a ja 

budem trvať všetkými možnými spôsobmi na tom, aby tá stavebná čiara bola zrušená 
tak, ako je to v celej Myslave. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Dokončíme kolečko. Následne sa vyjadrí právne oddelenie 

a tak isto pravdepodobne Útvar hlavného architekta. Nech sa páči faktické na pani 
starostku. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Nateraz 

faktická poznámka. Chcem napraviť alebo poopraviť pani starostku, že takto čestne, 
objektívne z pozície mestského poslanca povedať, že bol mail zaslaný, dodatočne, preto 
ste to možno nezaregistrovali, ale bol poslancom zaslaný sken tohto protestu 
prokurátora. Ale chcem sa, buď pani starostka vás alebo pána primátora verejne opýtať, 
či máte vedomosť o tom, či bolo v tejto veci podané trestné oznámenie na políciu, či už 
z pozície mesta, či už z pozície pána, ktorý bol spomínaný, bývalý zamestnanec 
magistrátu alebo či už z pozície MČ. A ak áno, tak nerozumiem, prečo sa dnes ženieme, 
dva mesiace pred voľbami, v duchu bilbordových názvov „staré kádre sa chcú vrátiť“ 
a prečo sa ponáhľame. Nie je lepšie, keď to vyšetrí polícia?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, ja si myslím, že v prvom rade by sme si 

mali uvedomiť, že kde v procese sme. O čom máme rozhodnúť a čo môžeme a čo 
nemôžeme. Pokiaľ je nám jasné, tak môžeme rozhodnúť o tom, či schválime alebo 
neschválime. Nemôžeme hovoriť o žiadnych zmenách, môžeme hovoriť len o tom, či 
prijmeme alebo neprijmeme. Keď to chceme oddialiť na potom, tak môžeme zahlasovať 
tak alebo môžeme zahlasovať, že tento návrh prejde. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pani starostka hovorí, že neviem, 

kto pochybil. V MČ Myslava platil nejaký územný plán. Myslím si, že všetci, ktorí sme 
predstavitelia samosprávy by sme mali byť tí prví, keď nie tí poslední, ktorí dodržiavajú 
pravidlá, ktoré si mesto stanovuje pre svoj rozvoj. Územný plán stanovil nejakú uličnú 
čiaru 6 metrov. Pán Petruš postavil svoju stavbu mimo tohto regulatívu. Následne 
stavebný úrad pristúpil k riešeniu tohto nesúladu medzi reálnou stavbou a územným 
plánom. Medzitým sa začala riešiť územná zmena v rámci vašej MČ, pani starostka. Zo 
zadania na túto územnú zmenu nevyplývalo nič, čo by sa týkalo lokality alebo ulice 
pána Petruša. Táto zmena prešla rokovaním a schválením okresného úradu a tých 
6 metrov tam nebolo. A my sme schválili niečo, čo neschválil okresný úrad. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: My nemôžeme schvaľovať niečo, čo neschváli 

okresný úrad. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia, návrh územného plánu so 

zmenami prešiel v minulosti všetkými komisiami, prešiel 17.3. MZ, je platný. Pán 
primátor a vy ste toto platné uznesenie podpísali. Vy máte maslo na hlave. Problémom 
toho celého územného plánu je jediná osoba v Myslave a vás to ide poraziť pán 
primátor. Ste naštvaný, nahnevaný, chcete to dať vyžrať Petrušovi a jeho stavbe. Nič 
iné. Niekoľkokrát ste v minulosti, pán primátor, vraveli, že ste podali trestné oznámenie. 
Na rade starostov v utorok ste povedali, že vediete akési interné vyšetrovanie. Teraz mi 
ukážte to trestné oznámenie. Ukáže mi ho, ak nie ste obyčajný klamár, pán primátor.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ukľudnite sa. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ak je tu rozpor, dajte trestné oznámenie. Poprosím vás. Ten plán je 

stále platný a nech to rieši vyšetrovateľ. Nie vy. Vyšetrovateľ. Orgány činné v trestnom 
konaní. Nie vaše gestapo Polačekove, ako to volajú. Prepáčte, v utorok pán Čop 
povedal, že chyba nenastala na Magistráte mesta Košice. Ako si to môže dovoliť 
povedať jeden riaditeľ, že nestala sa chyba tam.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Necháte si to vysvetliť?  
 
p. Karabin, poslanec MZ: Máte výsledky vyšetrovania pán primátor? Vtedy si nechám 

vysvetliť. Ak to nemáte, iba klamete. Poprosím. Ja sa nenechám vtiahnuť do sporu 
medzi vami a Petrušom. Vás len toto serie, nič iné. Naozaj... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, slušne v tejto sále! Pán poslanec Djordjevič, nech 

sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. V princípe, okrem samozrejme 

pejoratívnych výrazov, súhlasím s pánom Karabinom, že trošku je to niečo osobné a aj 
napriek tomu, že my sme si dvaja hľadali k sebe dosť ťažko cestu. Ja som vás ostatný 
rok za vašu buldočiu povahu a za naozaj prácu, keď som chodil električkou okolo 
magistrátu a svietilo sa tam niekedy na treťom, či druhom poschodí aj o siedmej, ôsmej, 
aj obdivoval. A preto si myslím že, že by sme sa mali pozerať na to úplne z 
objektívneho a ľudského hľadiska a nemať krv v očiach. To je fakticky všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte máte druhé slovo v rámci 

rozpravy. Ale bolo by možné dobré pustiť kolegov, nech si začnú vysvetľovať.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre. Ďakujem pekne. Ja nebudem protirečiť. Vyjadrím sa aj 

k tomu, čo povedal pán námestník Gibóda a ktorý sa snažil tvrdiť, aj keď momentálne 
to zvoleja neviem objektívne posúdiť, že či je to naozaj tak a že na úrovni mesta to bolo 
skôr. Ale odkedy sledujem dianie v komunálnej politike v Košiciach, to znamená, 
ostatných desať, dvanásť rokov, vo veľmi zriedkavých prípadoch šlo mesto proti 
mestským častiam. Tu treba začať. Každý jeden starosta a hlavne pani starostka, ktorá 
naozaj bojuje o svoju MČ, sem tam ma to vytáča ako v tých električkách, ale stále si to 
vieme vydiskutovať. Každý jeden starosta sa snaží vybojovať, háji záujmy ľudí. Ako 
povedal dneska kolega Petrovčik, aj na úrovni mestských častí boli riešené v minulosti 
zložité problematiky. Čiže si uvedomme, že vôbec nás nezaujíma názor starostky 
miestneho zastupiteľstva, obyvateľov Myslavy? Ale tak, ako povedal pán Karabin, len 
trochu svojským spôsobom, v duchu kampane zasa fasa. Robíme z toho osobnú vec. 
Naposledy, keď sme túto problematiku rozoberali na úrovni MZ, bolo povedané, 
nechcem úplne krivdiť, vyjadriť sa nepresne, ale niečo v tom zmysle, že sa stratil papier 
cestou na okresný úrad. Dva a pol roka som tam bol na recepcii a verte mi, že ani ja som 
ten papier nenašiel. Hej, čiže stratil sa. Ale nikto v dnešnej chvíli nevie dokázať, že 
stratenie tohto papiera zabezpečili bývalý zamestnanec magistrátu. Opäť sa vrátim 
k OČTK, keď my nemáme dôveru v políciu a vyšetrovacie orgány, na čo sa my tu 
vážení hráme? Na inkvizičný súd? Máme tu kacírov, máme tu niekoho, kto je zafarbený 
červenou farbou, lebo pracoval pre vedenie, pre primátora, ktorý bol členom strany 
Smer SD? Toto je jedinou chybou, tohto človeka, že pracoval pre doktora Rašiho? Čiže 
tak, ako to už bolo dnes povedané, ani Michal Djordjevič poslanec mesta Košice za 
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Staré mesto ruku k dielu dávať nebude a v mojom prípade určite návrh mesta neuvidí 
zelenú farbu. Ďakujem za vypočutie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktická, ešte pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, osobné je to pre 

tohto obyvateľa, pretože sa ho to osobne týka. On má osobný nejaký problém, ktorý 
rieši s mestom Košice, ktoré má všeobecné pravidlá, lebo vydáva všeobecné pravidlá, 
nie konkrétne pravidlá pre konkrétnu osobu. Tento návrh legalizuje konkrétnu čiernu 
stavbu, ktorý niekto pretlačil cez toto zastupiteľstvo a spravil to tak fikane, že si to 
nevšimli na Útvare hlavného architekta, že si to nevšimli právnici, že ste si to nevšimli 
vy v komisiách, že si to nevšimol ani primátor. Ale podstata je a verím, že pani 
Slivenská, vám to tentoraz správne vysvetlí ako právnička. Mestské zastupiteľstvo môže 
schváliť iba takú zmenu územného plánu, ktorá bola prerokovaná a schválená okresným 
úradom. Toto je v zmysle zákona. My sme schválili niečo, čo nebolo schválené 
okresným úradom.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak dovolíte, máte na obrazovke celý tento 

problém. Poprosím právne aj ÚHA, aby prišli to dovysvetľovať. To čo vidíte vyznačené 
na mapke je územie s názvom Kamenné. Toto územie, ktoré tam môžete vidieť, je 
predmetné územie, v ktorom sa riešila tá daná zmena. V tomto území sa nenachádza, 
pani starostka, dom pána Petruša. To je po prvé. Teda prosím, nespájajme veci, ktoré 
s tým naozaj v tejto sekunde nijako nesúvisia. To je jedna vec. Dom pána Petruša sa 
nachádza asi o dva domy od tohto dotknutého územia. Keď sa rozprávame o dome pána 
Petruša, no treba si povedať, že pravidlá platia pre všetkých. A pán Petruš dlhodobo, 
a bolo to aj medializované, si dom postavil v rozpore s územným plánom. Nech sa páči, 
tu to máme. Čiže dom pána Petruša sa nenachádza v tomto dotknutom území. Čiže dom, 
ktorý je postavený, nie je v súlade s územným plánom a nesúvisí s touto zmenou. Ten 
jeho dom sa nachádza pod touto fialovou čiarou asi jeden alebo dva domy. Stavebný 
úrad vydal pre niekoľkými mesiacmi dokonca možnože už aj pred niekoľkými rokmi, 
len toto naozaj nie som si istý, odstránenie čiernej stavby domu pána Petruša. Pán Petruš 
sa odvolal, konanie beží. Nie je k tomu, čo viac dodať. Technicky sme riešili územný 
plán v zóne Kamenné na podnet MČ Myslava a my sme tomuto podnetu vyhoveli 
a územný plán sme spracovali tak, ako si MČ žiadala. A poslanci na to schválili zadanie 
v časti Kamenné. Teda o žiadnu uličnú čiaru domu pána Petruša reč nebola a je mimo 
dotknutého územia. Materiál prešiel odborným spracovaním, pripomienkami, skončil na 
okresnom úrade, Okresný úrad ho schválil. Poslal nám stanovisko, že je to v poriadku. 
Medzitým niekto pozmenil text, ktorý ale nesúvisí s týmto územím Kamenné, ale je 
súčasťou regulačného listu, je to proste v jeho okolí a takto pozmenený návrh bez 
vedomia mesta, poslancov, kohokoľvek, bol daný do materiálu mestským poslancom 
a schválený. Ten, kto túto zmenu vykonal, však neurobil aj zmenu v grafickej časti. To 
znamená, schválili sme materiál 1. ktorý nebol odsúhlasený okresným úradom 
a neprešiel legislatívnou zmenou tak, ako zákon káže, § 25 stavebného zákona 
a zároveň sme skončili tak, že máme materiál, ktorý nekorešponduje s textovou 
a grafickou časťou. Áno, mám informáciu, že pán Petruš sa na základe tejto zmeny 
hneď na druhý deň domáhal, aby mu bolo vyhovené, pričom stavebný úrad, ak sa 
nemýlim, nazýva sa to predbežná otázka, ktorú proste zaslal, myslím, že okresnému 
úradu, ako má ďalej postupovať, keď raz mu nesedí grafická časť a textová časť. 
A hlavne, keď táto zmena neprešla v zmysle § 25 stavebného zákona. Tak ako povedal 
pán poslanec Rovinský, my tu neriešime nové zmeny, nové čiary a nové grafické 
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prílohy, ktoré si maľujeme tu na MZ. My schvaľujeme to, čo bolo v zadaní a to čo 
prešlo pripomienkovým konaním v súlade so zákonom. Môžeme odmietnuť túto zmenu, 
ale spôsobíme to, že celé Kamenné nebude schválené a teda územný plán, ktorý 
samotná MČ požiadala, aby bola urobená, nebude platná. Môžeme schváliť túto opravu, 
ktorá sa tu proste vyskytla ako chyba a dať to do súladu tak, ako zákon chcel. Ak sa 
chceme, pani starostka, kolegovia poslanci, venovať uličnej čiare pána Petruša, musíme 
otvoriť iný regulačný list, pripraviť zadanie, schváliť ho na MZ, túto zmenu urobiť, dať 
na okresný úrad a schváliť. Ak som náhodou povedal niečo zle, prosím, kolegovia to 
v tejto chvíli opravia, aby to bolo čitateľné, zrozumiteľné, ak náhodou mi uniká nejaký 
detail. Toto nie je nič, čo sa týka pána Petruša. Ja si vyprosím, aby sme do toho vnášali 
politiku a osobné nadšenia rôznych poslancov. Toto je o priestore Kamenné, ktoré 
v tejto chvíli nemá regulačný list, nie je platné a je tu problém. Čo sa týka prokurátora, 
aby sme si aj toto vysvetlili, pretože dôvodovú správu ste obdržali všetci. Tu sa 
ospravedlňujem ja, tu som nemal ja správnu informáciu, bol som si istý, že podnet na 
prokuratúru dávalo mesto Košice alebo stavebný úrad. Nie. Je to občiansky podnet, 
ktorý bol daný na prokuratúru. A prokuratúra tomuto občianskemu podnetu vyhovela 
a mestu Košice to dala na vedomie. Teda podnet nepísal mesto Košice, ani stavebný 
úrad. Čiže je to občianska aktivita. Po druhé. Tento podnet sme obdržali od prokurátora 
v závere mesiaca august, 30.08.. To znamená, tento podnet nám jasne odpovedá na to, 
že v procese schvaľovania nastala chyba, vážna chyba a preto hľadáme, čo sa vlastne 
stalo po ceste z okresného úradu k mestskému zastupiteľstvu, že niekto pozmenil 
regulačný list, respektíve podklady do MZ. Áno, myslím si, že je to tak vážne, že z toho 
môže padnúť trestné oznámenie, ale najprv my musíme vyšetriť, čo sa stalo, kto to 
spôsobil, aby sme mohli vôbec zadanie smerom k orgánom činným v trestnom konaní 
vôbec podať. Pretože od konca augusta sme si istí teda, že k chybe došlo. K vážnej 
chybe a k pozmeňovaniu listiny, ktorú vedenie mesta a dnes už vieme, že ani 
zamestnanci mesta neurobili. Niekomu záležalo na tom, aby túto zmenu urobil, ale 
odpovedám stále na to základné. Celá táto časť je mimo regulačného listu, ktorý 
schvaľujeme. Táto zmena nie je priestor Kamenné. Poprosím ešte, či už pána Jerguša 
alebo kolegov z právneho, aby prípade doplnili, aby sme mali úplne jasné, kto nejakú, 
nejaký detail nepovedal správne. Ďakujem.  

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Ešte k tomu protestu prokurátora. Naozaj bol to 

občiansky podnet, ku ktorému sa mesto len vyjadrilo ako orgán, ktorý vlastne prijímal 
predmetnú normu a my sme to už na jednom zastupiteľstve vlastne povedali, že ide 
o nezákonnosť, že to isté sme povedali aj prokuratúre, teda prokuratúra sa nás pýtala na 
túto otázku. No a vlastne výsledkom protestu je to, že prokuratúra, áno, konštatovala 
nezákonnosť zmeny a to znamená, že ona žiada zrušiť tento doplnok. To znamená, 
zrušiť tých 28 zmien, ktoré sa tam stali, čo sa týka tej MČ Myslava. Ak nevyhovieme, 
ak teda mestské zastupiteľstvo nevyhovie tomuto protestu, nasledovať bude súd, ktorý 
to zruší. A vidím to reálne, pretože naozaj je tam tá nezákonnosť, ktorá je zrejmá. Čiže 
táto zmena, ktorá možnože aj vyhovuje niekomu, že je tam tých 6 metrov, ono vlastne 
nie je zákonná a neostane tam. Ide o to, kedy vlastne sa napraví tento stav. Buď 
zastupiteľstvo bude súhlasiť s tou zmenou, ktorá bola pôvodne navrhnutá alebo ak teda 
to ostane tak, ako to je, tak súd zruší všetko. Pretože zmena bola celá nezákonná. To nie 
len, že ostatne toto jedno, ktoré sa napraví a ostatné je v poriadku. Ak súd rozhodne 
o zrušení tejto novely, tak sa zruší celá novela, všetkých 28 zmien.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Prípadne ešte za architektov.  
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p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Dobrý deň, naozaj len veľmi stručne by som chcel to 
zrekapitulovať. Pán primátor to vysvetlil viac-menej správne. Ide o procesnú chybu, 
čiže netreba v tom hľadať naozaj nič osobné, ale z našej strany určite nie. S pánom 
Petrušom sme spolupracovali proste niekoľko rokov. Hej, osem alebo šesť bez 
problémov. Dom pána Petruša, pardon. Keď môžete ešte raz ten obrázok. Ten dom pána 
Petruša je hneď v tom zelenom poli, pod tou fialovou čiarou. Vidno tam aj garáž, ktorá 
je vlastne postavená až po ulicu. Čiže toto je jedna vec, ktorá nemala byť predmetom 
zmien a doplnkov. My sme nedostali žiaden podnet ani od pána Petruša, ani od MČ, že 
chcú rušiť nejakú čiaru 6 metrovú. Ten balík, ktorý sme zostavili na začiatku, ktorý bol 
aj zverejnený na riešenie neobsahoval túto zmenu. Hej, tak ako hovoril aj pán primátor, 
preto to ani nie je v tej fialovej, proste v tom fialovom štvorčeku. Čo sa stalo, sme 
zisťovali samozrejme potom, ani by sme na to neboli nikdy prišli a som presvedčený, že 
ani z vás poslancov nikto nevedel, že sa týka. Ak sa podarí technikom ukázať ten 
regulačný list, tak vám ukážem, že tam išlo o jednu trojmilimetrovú čiaru. To bola celá 
zmena, o ktorej teraz rozprávame. Čiže teraz, keď poprosím, tak ten regulačný list, čo 
sme hovorili, keď môžete ukázať. Na to pedeefko, ten regulačný list, ten číslo 13. Či už 
sa nedá? A teraz zväčšite tu kolónku. Tak. Nie, to nie je ono. Skúste hore. Vyrolovať 
hore. To je 12. Ďalší v poradí. 13-stka. Toto je ono. Názov lokality Kamenný potok 916 
a poďme tam. A vidíte tam dolu teraz tam je 6 metrov: Tak celé, čo sa udialo potom, 
ako bolo zverejnené zmeny a doplnky, ktoré toto neobsahovali, vôbec túto stranu 
neobsahovali tie zmeny a doplnky. Občania sa k nim vyjadrovali, štátne organizácie sa 
k nim vyjadrovali, potom sa tie zmeny a doplnky upravili podľa toho, tie pôvodné, 
potom to odišlo na okresný úrad. Medzitým spracovateľ kontroloval dokumentáciu a 
dával záverečné pokyny, ako má upraviť, teda obstarávateľ dával pokyny záverečné 
spracovateľovi a údajne máme od neho takú informáciu, že našiel v sprievodnej správe, 
ktorá má vysvetľujúci charakter a nie je záväzná, čiže v inej časti, informáciu o tom, že 
v tejto lokalite Kamenné kvôli tomu, že sú tam stromy a tieňa vlastne na potok, že by 
nemala byť určená záväzná stavebná čiara. A na základe tohto on si dovolil vlastne 
týchto 6 metrov prečiarknuť. Čiže tam nič iné sa nezmenilo v tej dokumentácii, len že 
tam prišla čiarka. Nevedel o tom v tom čase ani Útvar hlavného architekta a nevedeli o 
tom ani dotknuté orgány, nikto kto sa zúčastnil prerokovania, lebo súčasťou 
prerokovania verejného a to, čo vždycky robíme k územnému plánu, tých 30 dní aj s 
tým výkladom, to nebolo, hej. Navyše ešte tam došlo k nejakému zmätku, pretože na 
okresný úrad odišla tá dokumentácia bez tej zmeny, čiže správne. Hej. Správne je tak, 
že tam nie je prečiarknutá tá šestka, pretože to nebolo verejne prerokované. Hej. Tam 
ide o dve veci formálne. Tie zmeny nikto sa nemal, nikto sa k tomuto nemohol vyjadriť, 
lebo to nebolo zverejnené, ako zmena proste, len sa to tam dostalo na základe toho, že 
ako keby oprava. To, čo hovoril aj pán primátor. Ten náš obstarávateľ, náš zmluvný 
partner nám to zdôvodnil tak, že chcel opraviť akúsi chybu, o ktorej sa na pracovnom 
rokovaní rozprávalo. Takže ide o procesnú chybu. My keď chceme riešiť 6 metrov, 
môžeme to riešiť. Je potrebné podať podnet alebo bolo by príjemnejšie podať nám 
podnet, lebo my sami z vlastnej iniciatívy sme toto ako Útvar hlavného architekta 
neplánovali riešiť zatiaľ. Čiže ak má niekto záujem na riešení, môže to byť pán Petruš, 
môže to byť mestská časť, môže to byť hocikto. Nech oznámi verejne alebo teda 
písomne, nech nám oficiálne oznámi, že chce, aby sme tento problém riešili. Toto sa 
nikdy neudialo doteraz. Preto sme to ani neboli v tom balíku. A legislatívne je to tak, že 
naozaj momentálne 28 zmien, ktoré sme robili, iných 28 zmien obsahuje ten regulatív, 
ktorý sa týkajú možno 250, 300 ľudí, pretože v každej tej zmene ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: V Myslave, v Myslave.  
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p. Jerguš, Útvar hlavného architekta: V Myslave. V každej tej lokalite v Myslave, tých bolo 

28, tak pár rodinných domov sa to vždy dotýkalo. Čiže hovoríme o tom, že všetkých 
250, 300 ľudí proste im nebude platiť to, na čo čakali niekoľko rokov niektorí. Tak ako 
viete, že tie zmeny nestíhame robiť úplne promptne, čiže s niektorými tými ľuďmi, ktorí 
na tie zmeny čakali, naozaj sme rokovali, pripravili podklady atď. a tých všetkých sa 
dotýka. Pretože ten balík proste kvôli tejto procesnej chybe. A my by sme na ňu ani 
neboli prišli len preto, lebo existuje medzi stavebným úradom konanie o zrušení tej 
stavby, tak si to stavebný úrad ešte raz pozeral, keďže majú oni vlastne nejaké súdy 
alebo neviem presne aké sú tam procesy. A tak náhodou si pozeral práve tento list. My 
možno by sme prišli na to o pár rokov, lebo nikto nevedel, že tam sa zmenila jedna 
čiarka.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Procedúra.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nevidím grafiku pán primátor, či procedúra alebo neprocedúra. 

Ale keď je to procedúra, tak si myslím, že ešte prokuratúra ešte dva mesiace počká kým 
rozhodne súd, nakoľko pani Popovič vyjadrila... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ale 300 ľudí. 300 domov iných. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vyjadrila svoj subjektívny právny názor na rozhodnutie súdu a to 

si  myslím, že zamestnanec magistrátu na tejto pôde... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Aká je procedúra, teda? 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: A teda procedúra ideme, smerujeme k procedúre. Je to, že 

pôvodne som chcel spísať návrh na ukončenie, prerušenie tohto bodu do vyriešenia 
polície, ale na Slovensku to môže trvať roky. Čiže procedurálny návrh znie, prerušiť 
tento bod do najbližšieho riadneho MZ:  

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte o prerušení tohto bodu na návrh pána poslanca 

Djordjeviča. Ale verím, že to i ÚHA i právne oddelenie dostatočne vysvetlilo.  
 
Hlasovanie č. 17 -  za: 12, proti: 5, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Pokračujeme. Pán poslanec Karabin 

má faktickú. Hlasovanie je platné. Ak sa niekto rozhodol nehlasovať, je to jeho 
slobodné právo. Pán poslanec Karabin máte slovo, čas vám ide. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, pán primátor, faktická na vás. 

Územný plán je platný. Vy ste ho podpísali a ste zaň plne zodpovední. Tu nie je niečo 
nefungujúce. Je to platné. Ja nebudem hlasovať za podvod, ktorý tu chcete legalizovať 
dnes. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja mám otázku na pani Popovič, 

či protest prokurátora obsahuje lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: OK. Odpovie. Poďme ďalej zatiaľ. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel možno poopraviť pani Popovič, 

lebo povedala, že súd potom rozhodne. Pokiaľ viem, prax je taká, že prokurátor 
v prípade, že nevyhovieme protestu prokurátora sa ešte môže rozhodnúť a môže dať 
návrh na súd, ale nemusí. Stali sa aj prípady na Slovensku, že nedali. A možno tak pre 
kolegov, kým mám ešte 40 sekúnd. My tu nie sme dnes v role sudcov. Bola nejaká 
zmena, ktorá bola vykonaná, boli nejaké pochybnosti, ktoré sa vyšetrujú v rámci tej 
zmeny, ale či tam býva Petruš alebo by tam býval, odpustite mi, najposlednejší Košičan, 
my musíme rozhodovať tak, ako je spravodlivé, ako káže zákon. A na druhej strane, ak 
pán Petruš, ako osoba sa cíti nejak ukrivdený a mám pocit, že je to osobné zo strany 
primátora, má šancu sa brániť a podať žalobu napríklad na zneužitie právomoci 
verejného činiteľa. Čiže my musíme konať zákonne, tak bez ohľadu na to, o koho sa 
jedná a on má právo sa brániť. Čiže prosím, rozlusknime to, poďme k hlasovaniu, 
zbytočne nediskutujme, lebo ani o mesiac, ani o dva nebude situácia rovnaká. Stala sa 
chyba, treba to rozseknúť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a stále na pamäti ďalších 300 alebo koľko domov. 

Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No v tomto celom prípade sú 

dve chyby. Prvá chyba sa urobila to, keď sa spracoval materiál pre okresný úrad 
a nerešpektoval sa, textová časť. To je, že v textovej časti je napísané, že čiara uličná 
neexistuje. V materiáli, ktorý je na okresnom úrade schválený, že je tam tých 6 metrov. 
Čiže tam je prvá kolízia. Okej. A druhá kolízia je potom tých 28 zmien, ktoré sme 
prijali. Čiže najprv by sme mali vyriešiť ten prvý zlomový bod a to je, že či textová 
časť, či je urobený materiál podľa textovej časti, ktorú vypracoval ten pán odborník 
s okrúhlou pečiatkou alebo nie je ten materiál urobený podľa textovej časti. Tam je 
podľa mňa alfa a omega celého problému. Lebo potom to následne nasleduje tých 28 
zmien, ale treba riešiť tú prvotnú príčinu, podľa mňa. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Len vás poopravím. Nie na ceste na okresný úrad, ale medzi 

okresným úradom a MZ. Tam, v tom procese došlo k zmene. Pani starostka, nech sa 
páči. Prosím tri minúty.  

 
p. Šimková, starostka MČ Myslava: Ďakujem pekne za slovo. Odpoviem na pána Djordjeviča, 

na jeho prvé vystúpenie. Áno, pán Petruš poslal podnet na podozrenie zo spáchania 
trestného činu na Krajskú prokuratúru a plus poslal podnet na prokuratúru, na protest 
prokurátora. Takže áno, pán Petruš koná. Ďalej bolo tu povedané toľko odborných vecí, 
že mi akože ťažko reagovať na všetko a v rámci troch minút. Áno, ak bola urobená 
chyba, bolo to napríklad aj pani právnička povedala, že bude súd a v žiadnom prípade 
tam tých 6 metrov nebude prečiarknutých, tých 6 metrov tam zostane. Bolo tu 
spomínané aj to, že a vlastne, magistrát je tu na čo? Je tu pre MČ alebo je tu proti 
mestským častiam? Ak došlo k chybe opravme ju. Opravme ju v súlade s požiadavkou 
MČ. Teda tých 6 metrov je tam neopodstatnených, takže pripravme správny dokument 
pre okresný úrad, schváľme ho a potom ho ak to treba, urobme jednoducho všetky tie 
legálne kroky, aby sme zlegalizovali tých preškrtnutých 6 metrov. Nie je to nikde 
v Myslave. Nikto ich nechce mať ani tam. Tuná ďalšia vec. Bolo spomenuté. Boli rôzne 
veci spomenuté. Chcem upozorniť vedenie mesta, že už na mestskom zastupiteľstve, 
ktoré sa konalo 16. 12. v roku 2021, to bolo prvé zastupiteľstvo, ktoré riešilo územný 
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plán zóny Myslava, už vtedy v dokumente, ktorý bol predložený na schválenie na 
zastupiteľstvo, už tam je dokumente je tých 6 metrov preškrtnutých. Riešime to, už toto 
tam je, hovoríme, o čom si, čo je v oficiálnom dokumente už neviem koľko mesiacov. 
Hej. 9, 10 mesiacov. Prečo prokuratúra dostala návrh bez tých 6 metrov, to ja neviem a 
tak ako už bolo povedané, nechajme orgány činné, či už v trestnom konaní alebo 
jednoducho tie legálne orgány, ktoré sú za to zodpovedné, aby to vyšetrili. Ale chcem 
upozorniť na jednu vec. Stále magistrát ani nepripustí tú možnosť, že tých 6 metrov tam 
zrušíme. Jednoducho ja, kým budem starostkou MČ Myslava, budem trvať na tom, aby 
tých 6 metrov bolo zrušených, pretože budem ja bojovať za každého obyvateľa 
Myslavy. A ešte raz upozorňujem, mesto koná u pána Petruša expresne rýchlo. 
Opakujem, tam kde ja som žiadala o presunutie oporného múra, ktorý stojí na mestskom 
pozemku, tam sa stavebný úrad nevyjadruje. A ďalšia vec. Pán primátor povedal, že ak -  
nebudem opakovať, ako to povedal presne - ak sa neschváli ten návrh, ktorý bol dnes 
predložený, potom bude trpieť 300 domov Myslavy. Vážení poslanci, vážený pán 
primátor, ešte raz vysvetlite mi, ak bolo uznesenie schválené mestským 
zastupiteľstvom, ak uznesenie bolo podpísané primátorom, uznesenie, ktoré rieši 
územný plán, predpokladáme, že ten územný plán je platný. Nikto ho nezrušil. Takže 
prosím vás, nevydierajme Myslavu tým, že ak toto neurobíme, tak potom bude trpieť 
celá Myslava. Uznesenie je platné. Povedzte mi, kto ho zrušil. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani starostka, skúsim ešte inak. Stavebný úrad v danej veci 

predmetného domu, o tom sa tu rozprávame, koná. Upozornil nás, že nevie konať a 
preto požiadal aj o predbežnú otázku, pretože tento územný plán, ktorý je schválený v 
rozpore so zákonom, má nezrovnalosti v grafickej a textovej časti. Teda ani samotný 
stavebný úrad nevie, čo platí. Keby som šiel technicky smerom k stavebnému úradu. Na 
druhej strane zadanie, ktoré išlo pre mestských poslancov k zmene územného plánu MČ 
Myslava, vašu požiadavku, ktorej sa teraz domáhate nemalo. Teda, prosím, ako tu už 
bolo mnohokrát povedané, pre prácu sa nehnevajme, potrebujeme dať veci do právneho 
stavu, pretože nebude tento regulatív platný a naozaj je to škoda a keď vy alebo pán 
Petruš alebo ktokoľvek chce zmenu na svojej ulici mimo tohto Kamenného, môže o to 
požiadať tak, ako povedal aj pán Jerguš a bude sa tým zaoberať mesto i všetci tí, ktorí 
budú pripravovať zmenu územného plánu. Tento stav, ktorý je jednoducho neplatný. 
Nemôžme v ňom pokračovať, musíme udržať zákonnú cestu, pretože tie pravidlá platia 
pre všetkých a ten regulatív bol v procese obstarávania, schvaľovania a nedodržaný 
zákon jednoducho je. A pozor, podnet nedalo mesto Košice, ale iný občan. To znamená, 
my sa tu nebudeme zahrávať s tým, že budeme robiť pokus omyl a dnes už verejne 
hovoríme o tom, že tuná je chyba, takže je našou povinnosťou, ak nie MZ, tak mojou, 
aby som vniesol do toho poriadok a teda aby sme podnetovali to na súd. Ale dokiaľ súd 
rozhodne, budeme čakať koľko mesiacov, rokov, koľko odvolávaní, koľko času pretečie 
a ľudia budú v Myslave v rámci tých zmien, ku ktorým sme sa vyjadrili kladne, kedy 
sme si povedali, že treba tieto zmeny týmto občanom urobiť. Ako dlho budú čakať na 
rozhodnutie súdu? Toto teraz nie je o Polačekovi, o Petrušovi, toto nie je o kádroch, toto 
nie je o Smere, Hlase, pravici, ľavici. Máme možnosť týmto ľuďom, ktorí sú v týchto 
zmenách kladne vybavení vyhovieť a nie je problém tento problém ďalej riešiť v rámci 
jednej uličnej čiary jedného domu, ktorý je mimo územnej časti Kamenné. A ešte pani 
Popovič chcela nejakú drobnosť. 

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Len odpoveď na tú otázku, čo sa týka lehoty. 

Prokuratúra nám nedala lehotu, ale zákon sám dáva lehotu 90 dní, za ktorú sa 
zastupiteľstvo môže rozhodnúť, či vyhovie alebo nevyhovie protestu prokurátora. Ale 
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čo sa týka tej neplatnosti alebo platnosti  uznesenia. Uznesenie je platné, ale na základe 
ustanovení stavebného zákona sa sám stavebný úrad má právo posúdiť, či je alebo nie je 
neplatná táto zmena. 

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

Rovinský. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem reagovať faktickou poznámkou na 

starostku Myslavy, ale nedá mi nepovedať, že starostka či poslanci mestského 
zastupiteľstva sú vypínaní po troch minútach, ale pán Jerguš, ako na povel cisára reční 
10 až12 minút a dookola to isté. Pán Jerguš povedal, že nemal dôvod pripraviť taký 
návrh uznesenia, ktorý by konštruktívne riešil problematiku a to tak, že by sa opravila 
grafická časť a tá čiarka by sa vynechala. Za takúto opravu, takúto opravu by som ja 
dnes podporil, ale nie, tu bolo všetko smerované len jedným smerom, nie hlasom to v 
tomto prípade, ale smerom a to je uškodiť fyzickej osobe, občanovi Slovenskej 
republiky, ktorý nemôže byť diskriminovaný za svoju politickú príslušnosť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, poďme. Ďakujem. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, ja takú drobnú poznámku, že pokiaľ by 

pani starostka nespomenula meno dotknutého občana Myslavy, tak by sme o tom 
v podstate ani nevedeli. Nie my sme do toho vtiahli bývalého pracovníka, vy ste do toho 
vtiahli a niektorí ako fasa Košice si na tom prihrievajú potom svoju politickú 
polievočku, ale to, čo je pre nás rozhodujúce je, my môžeme rozhodnúť, že áno alebo 
nie. Nemôžeme rozhodnúť o nejakých zmenách a budú, keď berieme na seba to, že 
tento proces bude trvať ešte mesiace a roky, kľudne tak sa rozhodnite. Ja si myslím, že 
to treba rozťať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani starostka, nech sa páči. 
 
p. Šimková, starostka MČ Myslava: Faktická poznámka. Ja opäť. Pán primátor, opäť ste 

povedal, že je územný plán neplatný. Povedzte mi, na základe čoho je neplatný. To 
uznesenie nikto nezrušil. To je prvá vec a ďalšia vec. To, čo opakujem stále 
donekonečna, veď urobme tie roky smerom na okresný úrad a opäť na schválenie. Prečo 
sa tu oháňame súdom. Vy ste sa rozhodli, že to budeme riešiť takto. Ja vás žiadam, ak 
bola urobená chyba, urobme to v prospech obyvateľov Myslavy a mne je jedno, či to je 
Petruš alebo ktokoľvek to je, vždy budem žiadať, aby mesto robilo rozhodnutie v 
prospech obyvateľov Myslavy. Nikto tu nikoho nezavraždil, nikto nikoho neohrozil, 
nikto nič zlé neurobil. Prečo, prečo z toho robíme takúto aféru. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani starostka pozor. Začínate vy z vašich 

občanov ako starosta robiť rukojemníkov. Ešte raz, konkrétne prokuratúra konštatuje 
rozpor s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a § 25 
ods. 6 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, pretože 
postup pri obstaraní a prerokovaní zmien a doplnkov číslo 7/2021 územného plánu zóny 
Košice Myslava nebol v súlade s ustanoveniami § 23 a § 24 stavebného zákona. Nie je 
k tomu, čo viac dodať. Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Reagujem faktickou na vás, pán 

primátor. A ma jediné, čo, neriešim váš vzťah so spomenutím pánom. Jediné, čo ma 
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vyrušuje, je váš vehementný záujem o dokončenie tohto tu a boli sme toho svedkom, 
ako som na poslednom zastupiteľstve prerušila tento bod a ako neprimerane pán Gibóda 
vystúpil voči mne, čo považujem za neprimerané, lebo naozaj nepamätám, že by to 
stalo, že by niekto prerušil bod a následne by vznikla takáto reakcia. Vypočuli sme 
názor pani starostky. Ja na druhej strane vidím vedenie nášho mesta, ktoré, áno, okej, 
beriem vaše argumenty, že to chcete dať do súladu. A máme tu protest prokurátora, na 
ktorý máme reagovať do deväťdesiatich dní. Na druhej strane máme podané dva ďalšie 
podnety, ktoré nám boli včera doručené od inej osoby a preto opäť navrhujem prerušiť 
tento bod a nech o tom rozhodne ďalšie zastupiteľstvo. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže máte procedurálny návrh? 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Predkladám procedurálny návrh na prerušenie bodu.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 18 -  za: 10, proti: 4, zdržali sa: 13 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teda budeme pokračovať. O slovo požiadal pán riaditeľ a ešte 

pani Popovič. Pán riaditeľ, nech sa páči. Ak je potrebné vysvetliť, viete, možno ešte 
malú vec pani poslankyňa Slivenská. Áno, keď sme prerušili ten bod predtým, pred 
troma mesiacmi, nás to ľudsky mrzelo, pretože naozaj je tam tých 300 ľudí a tá chyba 
je. My sme tu chybu spôsobili, či kolektívne, či tým, že som podpísal uznesenie a túto 
chybu sme si nevšimli. Tá chyba tam proste je. Stavebný úrad za nami prišiel a povedal, 
my nemôžeme fungovať. Čo máme robiť? Požiadali nás, aby sme zaradili bod a dali to 
do súladu. A neprešlo to, tak ma to len ľudsky mrzelo. Či naozaj prosím za tým 
nehľadajte nič. A naozaj ešte jednu vec. Ja neviem, ako pán Petruš vyzerá, ja ho 
nespoznám na ulici. Ja neviem. Nestretol som sa s ním asi nikdy, asi nie. Tak okej, fakt 
neviem, ako vyzerá. Pán riaditeľ, nech sa páči.  

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Môžem? Ďakujem veľmi pekne. 

Ja chcem len, aby sme sa rozumeli. Úlohou magistrátu je vlastne vás upozorniť na to, že 
schválením príslušného uznesenia sme vlastne konali protizákonne. Stalo sa nám táto 
skutočnosť, v najkratšou možnom termíne sme si vás dovolili na toto upozorniť a snažili 
sme sa túto chybu napraviť. Práve preto mnohí občania tejto MČ vlastne dlhodobo 
žiadajú o zmeny a doplnky v tejto mestskej časti. To je vlastne k tomu, prečo opakovane 
predkladáme tento materiál a upozorňujeme na skutočnosť, že kým to nedáme do 
pôvodného stavu, to znamená, ako bolo povedané, kým ten dokument nebude v súlade 
tak, ako ho Okresný úrad schválil, budeme stále v protizákonnom stave a stavebný úrad 
nebude môcť konať. Zároveň si dovolím upozorniť na podstatnú skutočnosť. Ak 
necháme dnešný skutkový stav, dávame návod občanom, ako stavať a realizovať čierne 
stavby na území mesta. Druhá vec je ešte, ak pán, o ktorom sa tuná spomína, o ktorom 
hovoríme, ale je to aj hociktorý občan tohto mesta, ak požaduje zmenu, ktorá sa týka 
jeho pozemku, je v jeho záujme, aby takúto žiadosť podal na magistrát. Následne sa tým 
ÚHA bude zaoberať a zahrnie to do príprav, na prípravu na ich mien a doplnkov 
jednotlivých zón. My takúto žiadosť na meste k dnešnému dňu neregistrujeme ani od 
MČ, ani od príslušného občana. A aby som ešte dokončil. Ak sme chceli riešiť tento 
pozemok, tak to bolo treba riešiť, keď sme ako zastupiteľstvo schvaľovali príslušné 
zadanie pre spracovanie zmien a doplnkov danej zóny. Vtedy to nikto nenavrhol, 
nenavrhla to ani MČ, takže preto sa spracovateľ ani touto témou nemohol zaoberať. A 
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dneska naozaj v našej kompetencii alebo v kompetencii MZ je len jediná možnosť, buď 
schváliť dokument, ktorý podľa zákona o stavebnom zákone schválil okresný úrad alebo 
ten dokument neschváliť. Žiadne ďalšie zásahy v kompetencii MZ v tomto okamihu nie 
sú. Ak to spravíme, v tom momente je dokument neplatný. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte kolegyňa chcela jednu poznámku. 
 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Tak iba doplnenie informácie. Čo sa týka § 25 ods. 6 

stavebného zákona, ktorý hovorí, že návrh územného plánu, ktorého postup obstarania a 
prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväzným právnym predpismi 
nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie 
je v celom rozsahu neplatné. Čiže v tomto prípade zo zákona už je to neplatnosť. Ak 
stavebný úrad posúdi, že toto nastalo, tak sa môže posúdiť, že je to neplatné toto 
schválenie, ktoré sa stalo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže, aby sme tomu rozumeli. Ono tým, že už bolo schválené nie 

v súlade, ono už teraz je neplatné? Čiže vieme jeho platnosť navrátiť opravou? Tak. 
Ďakujem. Pani starostka, nech sa páči. Faktická.  

 
p. Krcho starosta MČ Košická Nová Ves: Faktická poznámka. Ďakujem, nie pani starostka, 

ale ja by som sa chcel tak nestranne k tomu vyjadriť. Búrlivá debata bola. Tak ja som si 
pozrel materiály zastupiteľstva 16. 12. 2021. Rokovanie o tomto bode bolo aj na tomto 
zastupiteľstve. Otvoril som si materiály, otvoril som si regulačný list, presne ten, ktorý 
pán Jerguš ukázal. Tam stavebná čiara bola prečiarknutá. Otvoril som si materiál zo 
zastupiteľstva 18. 3., tento istý regulačný list, tam stavebná čiara bola prečiarknutá. 
Otvorím si regulačný list z dnešného zastupiteľstva, tam už to nie je. To znamená, 
problém ako bol povedaný, niečo v textovej časti je, na grafickej to nie je. Nenastala 
chyba okresný úrad magistrát, ale skôr magistrát okresný úrad, lebo tieto materiály boli 
a otázka znie: prečo nemôžeme tú čiaru zmazať, ale ideme zmazať čiaru na čísle 
6 metrov, tak ako sa dá urobiť textová časť opraviť, vieme opraviť aj tú grafickú. 
Napríklad, je to len z jednej strany. Ja nehájim ani jednu stranu, ani druhú stranu, ani či 
je tam Petruš alebo by tam bol aj Janko Klingáčik. Mne to je jedno, ale tie materiály, 
ktoré tu boli, sú trošku - sme tu asi zavádzaní, lebo som si to teraz nalistoval a je to tak. 
Stále sa hovorí o prečiarknutých 6-stich metroch v regulačnom liste. Ja len hovorím 
fakty, nič viacej. Čiže na ozrejmenie. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, na pána riaditeľa magistrátu. 

Pán riaditeľ, hovoríte, že stavebný úrad nebude môcť konať. Pán riaditeľ, zavádzate, 
klamete. Nebude môcť konať stavebný úrad v prípade Petrušovej garáže, ktorú by 
niekto chcel zbúrať. Jedine to. Ale stavby tam môžu byť povoľované. Územný plán je 
platný, pán riaditeľ, primátor ho podpísal. Bolo prijaté uznesenie, ale len my ho 
môžeme zrušiť alebo súd, nie prokuratúra. Nie vaše interné vyšetrovanie, ktoré nikde 
nevedie. Ani žiadne nie je. Takže netreba strašiť Myslavčanov. Územný plán je platný, 
stavať môžu. A keď chcete riešiť Petruša, dajte už konečne trestné oznámenie. Pán 
primátor, ukážte mi to trestné oznámenie. Nesmejte sa tam za kec pultíkom. Ukážte mi 
ho. Ste povedali, že máte trestné. Na rade starostov, že nemáte, len robíte nejaké interné 
vyšetrovanie. Ukážte mi ho!  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, nech sa páči a pán poslanec, prestaňte si vymýšľať. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ja k tomu len poviem. Základ vzdelávacieho procesu je počúvať 

s porozumením, čítať s porozumením. Pred chvíľkou tuná kolegyňa z právneho presne 
citovala znenie zákona, kde táto chyba, dá sa povedať nesprávoplatnila celé zmeny 
a doplnky, ktoré sú pod číslom 17, ak sa nemýlim. Áno, takže. Zo zákona je celé 
neplatné, kvôli tejto chybe. Takže to nie je o tom, že my vydierame. My vás len 
upozorňujeme, že v tomto okamihu stavebný úrad môže konať len podľa starého 
územného plánu danej zóny. To, o čom sa teraz bavíme je v plnom rozsahu neplatné. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, pán riaditeľ, počúval som pozorne 

kolegyňu z magistrátu a citujem: ak stavebný úrad posúdi, nič nehovorí, že je niečo 
neplatné. Ak stavebný úrad posúdi. Vy viete dopredu aký bude výsledok stavebného 
úradu? Ja to neviem. Ak to posúdi.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Preto opakovane dávame na schválenie správny dokument, 

pretože stavebný úrad nás na dané pochybenie upozornil a upozornil nás, že je neplatný. 
Čiže on už vyhodnotil a posúdil, keď to chcete takto doslova. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Verím, že sa v tomto diskusnom 

príspevku nebudem opakovať v tom, čo som spomenul vo faktickej poznámke, ale 
samozrejme, zvolím iné tempo a kadenciu slov. A teda, bol by som rád, aby sme si 
uvedomili, že o jednom plote a jednej čiarke diskutujeme 61 minút a pritom v meste 
Košice rampové parkoviska pri Jumbo centre alebo Festivalovom námestí vôbec nie sú 
riešené, lebo tam bolo kedysi 2 Eur na deň... Dobre, dobre, dobre. Nemusíte mi brať 
slovo. Vraciam sa k téme. Áno, pochopil som, nebudeme odbáčať od rokovacieho 
poriadku a keďže pán Jerguš hovoril nejaké tiež skutočnosti, tak ja len tak do pléna sa 
chcem opýtať, vážení, samozrejme k téme, že ak by sme takto exaktne dodržiavali 
uličnú čiaru vo vzdialenosti 6 metrov, koľko domov v Košiciach by bolo zbúraných? 
Veď ani nie tak dávno istý poslanec, ktorý s prostredníkom vystrčeným sa dostal žiaľ do 
tohto mestského zastupiteľstva, mal nejakú terasu, či balkón a vtedy nikto z opozičných 
vtedy opozičných poslancov veľmi čiernu stavbu neriešil, ale zopakujme si ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čas vám vypršal. Či to je diskusia, pardon, poďte. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Kdeže.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Poďte, poďte. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nevadí. Čiže, bolo tu spomenuté trestné oznámenie. Súhlasím 

s tým, čo hovoril primátor, že môže to trvať roky, ale na druhej strane primátor tlačí. 
Nechcem vsúvať to, čo si myslím, do jeho myšlienok. Vyzerá to, a naozaj, vyzerá to, že 
aj vy pán primátor, aj vy pán riaditeľ, nejak naozaj, keď sa o tomto bavíme, tak vstávate 
až zo stoličky. A bavíme sa o jednom VZN-ku, ktoré ani mestu Košice nezoberie 
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peniaze, čo v prípade EEI môže stáť až 15 miliónov, ale o tom potom v bode 45. Ale 
bavíme sa o niečom, čo je textovo nie celkom doriešené. A teraz silou mocou dneska 
a vidím, že niektorí poslanci, ktorí sú tiež Smer negatív, dvakrát už procedurálny návrh 
presunúť to do decembra nepodporili. Čiže myslím, že aj z mojej strany, aj zo strany 
kolegov bolo povedané veľa. Jedni máme svoj názor a druhá skupina má názor opačný. 
Verím tomu, že pán Rovinský túto debatu ukončí nejakou vtipnou príhodou v paralele s 
nejakým známym literárnym dielom a v demokratickom hlasovaní vyjadríme svoj 
postoj k danej problematike. Síce pán Gibóda ide pokračovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, môj predrečník, 

pán poslanec Djordjevič, mňa mrzí, že táto debata sa z bodu, kde riešime územnú 
zmenu pre cca 300 obyvateľov, sa posunula do debaty, že riešime územnú zmenu, ktorá 
nemala byť predmetom tejto územnej zmeny pre jedného obyvateľa. Ak by sme 
odhlasovali ten návrh tak, ako bol predložený, schválime tú zmenu, ktorá bola 
prerokovaná, s ktorou súhlasil Okresný úrad a bude platiť. Ak je tu návrh z vašej strany 
alebo zo strany iných poslancov alebo pani starostky riešenie tejto uličnej čiary, nič vám 
nebránilo počas celej tejto debaty predložiť návrh na uznesenie, aby mesto začalo v tejto 
veci samostatné konanie na zmenu územného plánu. Ale nikto z vás toto neinicioval. 
Naopak, my ideme brzdiť plán, ktorý už bol schválený a ktorý v zmysle zákona musí 
prejsť okresným úradom a vtedy môže byť platný. A vy idete opäť odsúvať, odsúvať a 
neschváliť to v rámci zákona. Toto ma naozaj mrzí, že dávate prednosť jednému oproti 
300. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte možno jedna vec. Naozaj možno máte pocit, 

že tlačíme. Ja si uvedomujem, že sme proste chybne vyriešili jeden z bodov, ktorý 
súvisí s mnohými ľuďmi. Ma to ľudsky mrzí a preto chcem túto chybu napraviť, pretože 
nechcem byť ten, ktorý týmto ľuďom nejakým spôsobom obrazne zoberie pôdu spod 
nôh. To, že si magistrát, kolegovia, ani ja nevšimli, že dokument bol pozmenený, to je 
druhá časť toho, čo ma naozaj ľudsky už hnevá, nielen mrzí a to, že potrebujem 
poukázať vnútorne na to, kto zasahoval do materiálov, to naozaj chcem urobiť, pretože 
nebudú sa v tomto meste pozmeňovať materiály bez vedomia a teda nie môjho 
zastupiteľstva. Čiže má to tri roviny, ale naozaj chyba sa stala, mohol som si to aj ja 
všimnúť, keby som si ten materiál ten regulatív prečítal. Áno, mohol. Mohli si ju 
všimnúť všetci.  Stalo sa, hnevá ma to a teda chcem napraviť to, čo sme alebo spoločne 
alebo i ja, ako chcete, spôsobil. Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Veľmi krátko, v žiadnom prípade nie 

minúta. Len chcem podotknúť, že dneska nikto z radov poslancov, ani mojej osoby, vás 
obvinil, lebo naozaj sa bavíme o stovkách strán materiálov, čiže nikto nepovedal, že je 
to vaša chyba, len my niektorí celý čas hovoríme o tom, že dajme konštruktívne 
riešenie, nie deštruktívne. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Konštruktívne je to, že schváľme veľkú zmenu a ak chce niekto 

zmeniť uličnú čiaru, má možnosť podnet dať a ja vám môžem sľúbiť, že sa tým poslanci 
zaoberať budú. A potom sa budeme hádať, či chceme niekomu vyhovieť, keď už tam 
stavbu, či áno, či nie, ale toto je už odborná téma. Toto nie je politická, ani nejak. To je 
odborné, či áno, či nie, či dom stojí v ceste alebo nestojí, ale toto nie je táto časť vety, 
ale tá možnosť tu je. A naozaj, ako povedal pán riaditeľ, takýto podnet nikdy neprišiel 
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na zmenu územného plánu v danej lokalite, na danej ulici, v príslušnom dome. Pani 
starostka, či pán starosta.  

 
p. Šimková, starostka MČ Myslava: Faktická poznámka. Len pre informáciu pre všetkých 

poslancov, aby ste teda, nechcem akože vás nejako podceňovať, ale na tieto zmeny a 
doplnky čakáme 10 rokov, takže ak niekto podá nejaký návrh zmeny územného plánu, 
tak má perspektívu čakať ďalších 10 rokov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, verím, že uzavrie diskusiu. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Áno, napadlo ma jedno dielo, ale nie... lepšie, lepšie od Gogoľa, 

ale nechcem, aby ste to brali osobne. Hej. Takto. Máme dve možnosti v podstate. Tá 
jedna možnosť je tá, ktorú navrhuje pani poslankyňa Slivenská a ďalší, že to odložíme 
na potom. Druhá možnosť je tá, že o tom rozhodneme a primátor to nepodpíše. Čo je to 
isté odloženie na potom. Myslím si, že je na čase, aby sme odstránili právnu neistotu 
v tejto oblasti, aby sme sa posunuli ďalej. Myslím si, že tak ako pani starostka povedala, 
je veľa občanov v MČ, ktorí na túto zmenu čakali a čakajú. A pokiaľ by sme 
neschválili, tak by hrozilo, že by bol platný ten predchádzajúci stav. Čiže, je to dobré 
riešenie? Podľa môjho názoru nie. Čiže je potrebné postúpiť ďalej, vyhovieť, podľa 
môjho názoru, a tými ďalšími vecami sa zaoberať potom. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu. Pod bodom číslo 34 

mestská rada tento materiál prerokovala na svojom tridsiatom treťom zasadnutí dňa 26. 
mája, odporučila MZ zrušiť zmeny a predložiť návrh územného plánu. Návrh VZN 
prešiel legislatívnym procesom. Upozorňujem, že nakoľko ide o schválenie VZN, je 
potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Nech sa páči, návrhová komisia 
máte slovo.  

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

podľa príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie dôvodovú správu k 
návrhu na opätovné schválenie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny 
Košice Myslava - zmeny a doplnky 7/2021 v bodoch 2, 3, 4 podľa predloženého 
návrhu; po B) zrušuje zmeny, ktoré boli prijaté uznesením číslo 945 zo dňa 17. 3. 2022 
po schválení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Košice Myslava - 
zmeny a doplnky 7/2021; po C) schvaľuje po 1.) územnoplánovaciu dokumentáciu 
podľa predloženého návrhu, po 2.) doplnok číslo 7 ku Všeobecne záväznému nariadeniu 
podľa predloženého návrhu; po D) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie označenie textovej časti, uloženie územnoplánovacej 
dokumentácie a vyhotovenie registračného listu podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Jedná sa o pôvodný návrh. Nech sa páči, prosím, 

hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 19 -  za: 18, proti: 4, zdržali sa: 12 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Ďakujem pekne.  

- - - 
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Bod č. 3 
Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Mestská časť Košice – Sídlisko KVP – 
chodník pri predajni LIDL 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 3, nech sa páči. Rozpravu uzatváram 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom nehnuteľnosti časti 
pozemku KN C v zmysle geometrického plánu a ostatných údajov v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 20 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 4 
Pokračovanie rokovania MZ o bode „Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť 
SCONTO Development s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 4 Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť 

Sconto Development s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Je to pokračovanie 
prerušeného bodu z ostatného mestského zastupiteľstva. Mnohí ste sa zúčastnili 
stretnutí, vysvetľovaní. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Knap. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Pri tomto bode, ktorý sme už 

diskutovali aj na poslednom zastupiteľstve, som vyjadril túto podporu, pretože v rámci 
tejto lokality získame aj zelenú zónu a prvú cyklotrasu v dĺžke 550 m. Je to viac ako pol 
kilometra, kde budú cyklisti aj kolobežkári chránení pri prechode medzi parkoviskom a 
obchodným centrom, čo zvýši vlastne aj tú, ten pohľad, ktorý teraz na zdevastovanej 
ploche je veľmi zlý a špatí pri vstupe do mesta Košice. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozpravu uzatváram a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov registra C 
KN časti parciel v katastrálnom území Južné mesto, zapísaný na LV číslo 11650 a 
pozemok registra C KN časť parcely v katastrálnom území Terasa a zapísanej na LV 
číslo 12576 pre obchodnú spoločnosť Sconto Development s.r.o., IČO: 44343477, sídlo 
Nová 10/8144, 917 01 Trnava z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 21 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 
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- - - 
 
Bod č. 5 
Prenájom pozemkov parc. č. 4096/79 a 4096/95 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad 
jazerom za účelom rekonštrukcie schodiska v rámci stavby „Rekonštrukcia južného 
schodiska OC Branisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 5 predkladám bod Prenájom pozemkov 

parc. č. 4096/79 a 4096/95 v katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad 
jazerom za účelom rekonštrukcie schodiska v rámci stavby rekonštrukcia južného 
schodiska OC Branisko z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram 
rozpravu. Rozprava je uzavretá, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje za 
odňatie pozemku zo správy Mestskej časti Košice – Nad jazerom podľa predloženého 
návrhu. A za b) v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom 
pozemkov pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom v súlade s predloženým návrhom 
z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktorým je verejný charakter stavby realizovanej 
z finančných prostriedkov mestskej časti.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 22 -  za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 6 
Prenájom časti pozemku parc. č. 2242/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za 
účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajnerovisko na Ždiarskej ulici“ z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu číslo 6. Pani poslankyňa Kovačevičová. 

Pardón, pán Ihnát, pán poslanec Ihnát má procedurálny? Nie, nemá. Nech sa páči, 
pokračujte. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže vážený pán primátor, kolegovia, v prvom rade som 

veľmi rada, že takmer po štyroch rokoch sa nám podarila aspoň jedno takéto 
kontajnerovisko podarí realizovať v MČ, pretože 2,5 roka sme dostávali negatívne 
stanovisko a vlastne ideme to teraz riešiť. Ale čo chcem len upozorniť na nejakú 
absurditu v rámci stanoviska, že uzamykateľné kontajnerovisko bez možnosti 
uzamykania. Čiže to je tak, ako keby ste si išli kúpiť práčku alebo chladničku a vlastne 
v obchode by vám povedali, ale nebude vám chladiť alebo posteľ bez matraca, ale 
súhlasia. Čiže vo slove uzamykateľné idete zamykať. Čiže 99 % všetkých 
uzamykateľný kontajnerový je na uzamykanie, aj v iných mestských častiach je v 
podstate na uzamykanie, či Panoráma, či MČ Západ atď., nebudem to dodržiavať, čiže 
takáto absurdita vlastne tu vkĺzla a ja verím, že to potom mesto dá do poriadku. Len 
toľko a ďakujem za podporu. My už niečo vymyslíme. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Samozrejme, že takúto aktivitu podporím, absurditu riešiť nebudem, 

lebo naozaj je to absurdné, že čo som počul. Chcem sa poďakovať mestu, že na sídlisku 
Ťahanovce na Varšavskej ulici podporili vlastne výstavbu tých troch kontajnerovísk, 
ktoré máme uzamykateľné a že budeme v tom pokračovať aj naďalej. Problémy sú s 
pozemkami, ale verím tomu, že to dáme dokopy a že mesto to podporí, lebo sídlisko 
Ťahanovce má pod povrchom zeme vlastne siete, má siete a jednoducho nevieme sa 
pohnúť cez polopodzemné a podzemné... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte, nie je to k téme Jazero, držme sa vecne. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: V poriadku, ale treba sa tým zaoberať, lebo problémy sme mali aj 

my... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec. Vecne. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Áno, vecne, keďže MČ dávajú uzamykateľné kontajneroviska, 

chcem sa opýtať, že... aj ostatné si máme dávať uzamykateľné kontajneroviská žiadosti 
alebo budú polopodzemné teda po štyroch rokoch, pán primátor, aký je aktuálny stav vo 
veci? Pokiaľ viem, na konci roka bola predlžená zmluva odpadovej spoločnosti Kosit... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...prepáčte pán poslanec, to je do bodu Rôzne alebo niekde inde. 

Naozaj. Je to Jazero, schvaľujeme tento bod. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Dobre. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Máme k tomu niečo? Ak nie, ideme ďalej. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom časti pozemku 
v katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7 za 
účelom realizácie stavby uzamykateľné kontajnerovisko na Ždiarskej ulici z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 23 - za 34, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Prenájom časti pozemkov parc. č. 4073/8 a parc. č. 4073/118 k. ú. Jazero, pre MČ Košice 
– Nad jazerom za účelom „Revitalizácie detského ihriska na Amurskej ulici“ z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 7 predkladám bod Prenájom časti pozemkov 

parc. č. 4073/8 a parc. č. 4073/118 v katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť 
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Košice - Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Amurskej ulici 
z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Rozpravu uzatváram. 
Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemkov v k. ú. 
Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom v zmysle predloženého návrhu 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 24 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Takže návrh bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 8 
Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
v okolí pravoslávneho chrámu v ulici Čsl. Armády 22 pre Pravoslávnu cirkevnú obec 
v Košiciach 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Otváram diskusiu k bodu č. 8. Ak sa do diskusie 

nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. Pardon, pán poslanec 
Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Len otázka, ktorá tu v pléne aj koluje, lebo 

v minulosti bol problém so starým plotom, ohľadom tohto chrámu. Čiže ak schválime 
tento nájom, bude tam plot alebo nebude tam plot? Vie nám niekto odpovedať?  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nebude tam plot. Pán Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja budem čítať z návrhu, ktorý vyšiel 

z majetkovej komisie. Nájomné vo výške 1 Eur za rok, za celú prenajatú plochu z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienok, že parkovisko bude sprístupnené 
verejnosti od šiestej do ôsmej hodiny. Nedalo by sa tam nejako akože lepšie alebo prečo 
vlastne to parkovisko bude prístupné len od šiestej hodiny večer do ôsmej hodine ráno? 
Prečo nebude normálne bežne prístupné?  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dávam slovo pánovi riaditeľovi teraz. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Vychádza sa z tej koncepcie, ktorá je v danom území. Aj pri Tip 

Tope, áno, obchodnom dome funguje to tak, že vlastne do tej osemnástej hodiny je tam 
platené parkovanie a po tomto čase je vlastne rampa hore a je sprístupnené verejnosti. 
Áno, čo sa týka, a v podobnom duchu by potom malo fungovať aj parkovisko pri 
poliklinike Sever. To znamená, v tej pracovnej dobe je určené pre návštevníkov daných 
zariadení a po tej osemnástej hodine má byť otvorené, ako súčasťou vlastne kapacít pre 
parkovanie obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, pán Strojný. Poslanec Strojný. 

Prosím zapnite pána poslanca Strojného. Tak nech sa páči, ak to funguje. Chcem sa 
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opýtať, či vám funguje zariadenie. Pán poslanec Strojný, nech sa páči.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Poprosím zrušiť príspevok a áno takto, 

faktickou som bol prihlásený, nebol som riadnym príspevkom. Dobre, pán riaditeľ, 
rozumiem, ale pokiaľ správne viem, tak parkovisko pri Tip Tope je súkromné a toto je 
naša plocha a my ju budeme prenajímať. Nie? No, pán riaditeľ argumentoval s tým, že 
rovnaký režim je na parkovisku pri Tip Tope, len to parkovisko je súkromné a toto je 
náš pozemok, ktorý ideme prenajímať, tak či tam nevieme urobiť lepšie podmienky pre 
tých obyvateľov. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Tu ide o to, že to niekto vybuduje práve preto, že potrebuje 

obslúžiť svoju stavbu, ktorú vlastne v tom čase chce využívať pre svojich návštevníkov. 
Áno, a berieme tak, že vlastne my potrebujeme hlavne riešiť v tejto lokalite parkovanie 
obyvateľov vo večerných hodinách. Keď to otvoríme na celý čas, tak musíme počítať s 
tým, že by toto parkovisko bolo obsadené dlhodobo parkujúcimi obyvateľmi tejto 
z lokality.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pani námestníčka, ospravedlňujem sa. Veľmi v rýchlosti vnesiem 

svetla do danej problematiky a to rok 2018, keď pravoslávna cirkev navrhovala... 
Navrhovala, nie ona bola navrhovateľom, ale spoločnosť vlastniaca sieť potravín Klas, 
zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta, myslím, že to mal byť výjazd na Ťahanovce, 
čiže chceli takto de facto mesto navnadiť za pozemky v okolí pravoslávneho kostola. 
Mali v pláne vystavať de facto kláštor alebo neviem sa presne vyjadriť, nejaké 
eparchiačné centrum. Jednoducho ubytovanie a dole mali byť potraviny Klas, pod 
balkónmi obyvateľov vo vzdialenosti 7 metrov. Vtedy som ako jediný upozornil, ako 
poslanec miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Staré Mesto, kde som behom 
troch dní získal v petícii 400 podpisov od okolitých občanov, že si neprajú, aby o šiestej 
rinčali fľašky a bolo zásobovanie. Je pravdou, že v danej oblasti potraviny chýbajú, ale 
to sa myslím napraví čochvíľa v projekte Tlačiarne. V blízkosti je síce Milk agro tak, 
ako pán poslanec Strojný správne poznamenal, že ide o súkromné parkovisko. To, že v 
minulosti nastali chyby a takéto lukratívne plochy získali súkromné spoločnosti ako 
Milk agro alebo Fresh pri OC Lipa  alebo McDonald, ktorý 45 parkovacích plôch získal 
takto (lusknutie prstami) a dnes návštevníci plavárne musia tejto spoločnosti platiť za 
to, že si idú na mestskú plaváreň zaplávať, je fakt. To, že sa máme z takýchto chýb 
poučiť a nevnášať hybridy. To znamená, súkromné parkoviská pre potreby kostola. Aký 
kostol má potrebu parkovania? Áno, počas omše tam príde, lebo sa jedná o pravoslávnu 
cirkev, ktorá má veľkú spádovú oblasť de facto, až za hranice tohto okresu a príde tam 
200, 300 ľudí so značkami hlavne KS. Nič proti nim. Nedeľa nie je problém, ale pre 
jeden deň v týždni máme vo vzdialenosti 150 m prázdne rampové parkovisko, kde 
zvyknú byť kolotoče. Netvrdím, že starší ľudia to budú mať ďaleko, ale nebudeme v 
Košiciach a v meste Košice a v Starom meste, kde je problém s parkovaním, vnášať 
riešenia, že niekto s prepáčením až za oltár zaparkuje. Čiže rampové parkovisko, ktoré 
je zadarmo. Sú 3 na Festivalovom námestí plus pri MČ Sever zdarma a vážení veriaci sa 
presunú. A prečo im nedôverujem?  Presne preto, lebo tam chceli stavať Klas a vieme, 
ako to dopadlo na jazere, že z jedného poschodia ich zrazu bolo desať. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec 
Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. To uznesenie, ktoré čítal pán poslanec 

Strojný vyplynulo z rokovania majetkovej komisie a poviem, že aj z nejakých vlastných 
skúsenosti, ktoré sme mali z rokovania s druhou stranou a podstata bola práve tá, aby 
tým obyvateľom v danom okolí boli zabezpečené, bola zabezpečená možnosť 
zaparkovať na tej ploche práve v tom čase, kedy to potrebujú najviac. Hej, čiže vo 
večerných hodinách a do rána, kým odídu do práce. Čiže my sme to takto 
naformulovali. Nie je to explicitne uvedené v návrhu uznesenia. Ak je tu taká 
požiadavka, nemám to pripravené, tak prihláste sa procedurálnym návrhom, prerušíme 
rokovanie na pár minút, pripravím to a predložím to. Čiže tu si len treba povedať, či 
chceme ísť tým smerom alebo nechcená a schválime to tak, ako to je alebo možnože to 
aj schváliť nechcete, to neviem, ale aby sme vlastne, my sme sa tam aj s pánom 
starostom Petrovčikom boli pozrieť. Tá požiadavka od obyvateľov teda bola taká 
možnosť, aby mohli v podstatne tam parkovať a oplotené to nebude. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou pán poslanec 

Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. A prečo my vážení ideme ustupovať 

inštitúcií? Prečo mesto Košice, kde je väčšina poslancov tých, ktorí riešili pred štyrmi 
rokmi parkovanie, prečo mesto Košice nevybuduje nové parkovacie miesta, nezaradí do 
rezidenčného systému, kde je potreba jedného farára a možno jedného človeka 
kostolníka a niekoho, kto chodí pratať, však nechodia autami. Čiže tri autá prosím 
pekne cez týždeň. Áno, tak ako všetci návštevníci centra kúpia si buď rezidenčnú kartu 
na istý čas za komerčnú cenu alebo budú platiť tak, ako ja, keď parkujem v inej lokalite 
od sumy 50 až do 1,50. Včera som bol pri hoteli Hilton, bol som tam hodinu a pol a 
poslal som tri esemesky, ktoré každému viem ukázať v telefónne a vyšlo ma hodinu a 
pol 2,25. Čiže mesto Košice nech postaví a nepodporím to.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Neviem, či sa za štyri roky stalo, že by som sa 

s pánom Djordjevičom zhodol, ale v tomto prípade... Prišlo to posledné zastupiteľstvo 
asi, a ako nemám nič proti tomu prenájmu, ani tak, ale prečo tam je ten čas, hej. Prečo 
to nemôže byť voľne prístupné normálne celý deň. Ako fajn, nech si vybudujú 
parkovisko, ale prečo to nie je prístupné pre všetkých obyvateľov.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Do diskusie je prihlásený pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Asi odpoveď kolegovia je preto, lebo cirkev. 

Cirkev tu môže všetko. Tak buď po a, nech mesto na tých pozemkoch urobí parkovisko 
pre všetkých Košičanov alebo tak, ako je to na webovej stránke www.kosice.sk 
zverejnené a tu je písané, že pozemky budú prístupné pre verejnosť. Tak nie, že 
prístupné, ale od vtedy dovtedy. Tak buď 24 hodín prístupné s možnosťou zaparkovania 
alebo nech mesto urobí parkovisko. To čo je, dneska si postavím chrám a pozajtra 
budem riešiť parkovisko? Úplne opačný postup sa tu uplatňuje. A to nielen tu. Stačí 
pozrieť na magistrát. Máme tu ďalší chrám. Niekto z vás parkuje auto v chráme? Nie. 
Kostolníci parkujú sem na tomto parkovisku. Dokedy? Dokedy budeme ustupovať len 
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cirkvi. Buď mesto nech urobí parkovisko alebo to prenajmeme s tým, že všetci tam 
budú môcť parkovať.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, predtým ako dám slovo s procedurálnym 

návrhom pánovi Djordjevičovi, dávam ešte slovo pánovi riaditeľovi Čopovi.  
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ja si dovolím v tomto okamžite do toho vstúpiť, lebo to ide 

nesprávnym smerom. Ujasnime si podstatné veci. Parkovisko bude postavené na 
pozemku pravoslávnej cirkvi, my im prenajímame pozemky naokolo, kde je zeleň a 
tuná sa vlastne a máte to aj v dokumente, ktorý máte ako prílohu k bodu, je účelom, je 
starostlivosť o zeleň, údržba a úprava okolia pravoslávneho chrámu. Áno, čiže my sa 
bavíme, že im zverujeme okolitú zeleň a popritom si dávame podmienku, že 
parkovisko, ktoré postavia za svoje peniaze, na svojich pozemkoch, otvoria vo 
večerných hodinách pre obyvateľov tejto lokality. A aby som ešte povedal, my tuná 
nekonáme, či je to cirkev. To sú občania a návštevníci tohto mesta a vychádzame z 
toho, že vlastne tá pastoračná činnosť sa nedeje len nedeľu, ale je to vlastne v priebehu 
celého týždňa. Čiže, aby sme si ujasnili. Parkovisko stavia cirkev za svoje peniaze, na 
svojich pozemkoch. My im prideľujeme vlastne alebo hovoríme o tom, že im 
prenajmeme zeleň a dali sme podmienku, že nebude ohradená tak, jak to bolo 
v minulosti. Nesmú postaviť plot. Musia tam vysadiť zeleň podľa pokynov mestskej 
zelene, Správy mestskej zelene. Musia sa o túto zeleň za svoje peniaze starať a ešte 
musia aj vo večerných hodinách otvoriť svoje parkovisko pre občanov tejto lokality. Ja 
si myslím, že toto sú veľmi férové podmienky a sú maximálne ústretové voči občanom 
tejto lokality. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslanec Berberich. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Reagujem na pána 

poslanca Karabina. Pán riaditeľ ma síce už predbehol a vysvetlili to. Hej, ale myslím si, 
že pán kolega Karabin skúste si poriadne naštudovať materiály a potom majte nejaký 
príspevok, lebo toto, čo ste povedali je trošku mimo a druhá vec. Veriaci ako nie sú 
občania toho mestá alebo, o čom ste hovorili, ja som to nepochopil celkom. Presne taký 
istý je každý občan, ktorý má tu trvalý pobyt a každý má rovnaké práva a aj povinnosti. 
Tak buďte takí láskaví, tieto veci rešpektujte. Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, pán poslanec Berberich. Sú to občania, 

ale ako som povedal, keď ľudia... Nie, nie, nie, ja nereagujem na vás. Hovorím k téme. 
Keď ľudia vedia zaparkovať od Hiltonu a vedia ísť do chrámu. Poprosím v rokovacej 
miestnosti poriadok a kľud, aby som mohol hovoriť, lebo nepočujem vlastného slova. 
Pán Berberich, nevykrikujte, pozerajte dopredu. Vaša sestra vedie rokovanie 
a neobťažujte ma prosím. Keď ľudia od hotelu Slovan, pardon, od hotelu Hilton vedia 
pešo ísť do katedrály, tak takisto budú chodiť títo z Festivalového námestia. A keby ste 
boli natoľko féroví, žeby v materiáli niekto napísal, že koľko má tam byť parkovacích 
miest, tak by som ešte aj prižmúril oko. Ale dobre. Ja sa chcem verejne opýtať pán 
riaditeľa, že či takýto prenájom pozemkov nám zaručí, že to oni nebudú chcieť pokútne 
vymeniť s majiteľmi potravín a stavať tam stavby, čiže či je to exaktne uvedené tá zeleň 
a či to bude zakotvené v nejakej zmluve o prenájme, ktorú mesto Košice bude vedieť 
v prípade nedodržania podmienok jednostranne vypovedať. Ak áno, beriem späť, 
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vážení, lebo sme sa dozvedeli novú skutočnosť, že ide o pozemky ich a v takom prípade 
sa ospravedlňujem, lebo nebolo to exaktne uvedené v materiáli. Treba pátrať podľa 
parciel a ja nebudem robiť katastrálny portál vo svojej príprave, ale poprosím lepšie 
spracované materiály a taký čas beriem späť. A pozemky na ich ploche - zahlasujem za.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zacitujem z materiálu, ktorý je 

ako dôvodová správa. Hovoríme o výmere na prenájom spolu 911 m². Účel - 
starostlivosť o zeleň, údržba a úprava okolia pravoslávneho chrámu a majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pre ich záber pri výstavbe chodníkov k plánovanému 
pastoračnému centru na ulici Československej armády. Doba nájmu 20 rokov s 
možnosťou jej predĺženia vždy o 5 rokov. Cena za prenájom - jedno euro za rok za celý 
predmet nájmu pre pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach so sídlom Košice, detaily a 
prejdem k ďalším argumentom. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
verejný záujem spočívajúci v starostlivosti o zeleň za podmienky, že pozemky nebudú 
oplotené a ostanú voľne prístupné pre verejnosť. Myslím si, že tam je povedané všetko 
jasne, úplne. Ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou 

poslanec Vrchota.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja 

chcem k tejto téme povedať to, že naozaj vítam aj, najprv poviem, že je absolútne jedno, 
že či sa jedná o cirkev alebo či to je nejaká iná inštitúcia, ktorú navštevuje verejnosť. To 
znamená nejaký obchod alebo nejaká obchodná prevádzka. Som veľmi rád a malo by to 
byť zavedené, ako systémové pravidlo, že po ukončení tej bežnej doby tej prevádzky sa 
sprístupnia parkovacie miesta, hoci vo vlastníctve tejto organizácie pre verejnosť. 
Takýmto spôsobom sme aj my v minulosti v našej MČ vystupovali. Niektoré veci sa 
nám podarili, niektoré veci sa nepodarili. Do budúcna, ak by na tomto trvalo aj mesto 
pri všetkých rozhodnutiach, ktoré vydáva, bolo by to fajn. Čiže poprosím, aby to bolo 
do budúcna ako systémové pravidlo. Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem. Do diskusie ďalej prihlásený pán 

poslanec Karaffa. Nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Presadol som si, aby som teda ukázal, že o 

aké pozemky ide, lebo zjavne nie všetci sme si naštudovali materiál. Čiže tu je vidieť to, 
čo je červeným, to sú pozemky vo vlastníctve mesta a tieto slížiky v podstate, tieto idú 
do nájmu a to je vlastne to, o tej starostlivosti o zeleň, to okolie, čo spomínal pán 
riaditeľ. Tu sa bavíme o tom parkovaní a tieto 2, respektíve 3 parcely sú vo vlastníctve 
už dnes cirkvi a to, o čom sme my hovorili a čo sme vlastne na tej komisii povedali, ako 
som už povedal, že prenájom týchto okolitých parciel malých pod podmienkou, že tu 
budú môcť ľudia parkovať aspoň vo večerných hodinách, aby to bolo čisto len pre tých 
ľudí, respektíve ten význam bol v tom, preto vo vymedzenom čase, aby to bolo len pre 
tých ľudí, ktorí v okolí bývajú. Čiže takto to vyzerá a tuná podmieňovať výstavbu, 
respektíve, aby tu mesto na súkromnom pozemku stavalo nejaké parkovisko alebo 
parkovací dom, neprichádza do úvahy. To znamená, že prosím, nemýľme si nejaké 
možno dojmy. Takto to vyzerá vlastne, tak toto je faktický stav. Tu sú tie parcely, ktoré 
pôjdu do nájmu, tuná je projekt, ktorý bude myslím realizovaný, neviem, že či cez 
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mesto alebo cez mestskú časť a my sa bavíme len o týchto malých parcelách dookola. 
Čiže ak je tam tá podmienka a bude v zmluve, že to nesmie byť oplotené, že sa o to 
majú starať a ešte tam pribudne aj tá možnosť parkovať, pre mňa je to uzavretá vec 
a som rád, že MČ, mesto a cirkev sa po rokoch vlastne na tom dohodli a som rád, že 
som tomu mohol napomôcť. Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem. Ja len takú malú poznámku, že tie 

rokovania boli náročné, dlhé a aj cirkev bola veľmi ústretová, aby sme mohli 
revitalizovať park na Braniskovej a na Tatranskej. Hej, čiže došlo naozaj k spoločnej 
dohode. Ďakujem pekne. Pokračujeme faktickými poznámkami. Pán poslanec 
Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za tento obrázok. Kolegovia 

všimnite si parcelu 379/11. Nechcem opäť, možno Dominik to vie zistiť, ale pokiaľ 
myslím správne, tak by to mala byť zeleň. Títo, ktorí chcú robiť starostlivosť, čiže čo 
tam píše? Pozemok je dvor. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Myslel som... 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec, to je k téme?  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, to je k téme. Je tam... 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Na čo reagujete? 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ale však ja nerozumiem. Chceme rokovať alebo si ideme 

podrážať nohy? Ani tých 60 sekúnd mi nedovolíte? Hovorím o tom, že 379/11 na 
zábere sú dve autá, ale v realite je tam denne áut už 20, 30. Sranda je tam, že je tam 
načierno vysypaný štrk. Čiže opäť, aby sme si trochu svetla bez invektív a bez útokov 
na cirkev dali do problematiky, je to, že ideme veriť niekomu, že sa bude starať o zeleň, 
ale dneska tam vysypal štrk. Čiže o tom, potom. Budeme dôsledne sledovať tú 
starostlivosť o zeleň a v prípade, že sa tak nebude diať, tak túto zmluvu vypovieme. 
Ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť 

tých, ktorí potom budú rokovať o tých podmienkach, o tých parkovacích podmienkach, 
aby tam nebola podmienka to, že napríklad od desiatej večer do siedmej ráno, lebo do 
siedmej málokto odchádza z domu, čiže tým pádom tam väčšina zaparkuje. Tak by som 
poprosil, aby to bola aspoň do tej ôsmej alebo do tej aspoň do tej ôsmej, že môžu 
parkovať. Tak som to chcel povedať, som sa trošku domotkal. Hej? Ide o to, že sa dáva, 
že môžete parkovať na tom parkovisku ako verejnosť, ja si vymyslím, od 17-stej do 7-
dmej. A mne ide o tom, aby to nebolo do 7-mej ale do 8-smej, pretože málokto pred 7-
mou odchádza z domu, tým pádom už tam nezaparkuje ani večer a tento benefit je pre 
neho nezaujímavý. Ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje v diskusii pán 

poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pani námestníčka. Hovoríte, že cirkev bola v 

minulosti ústretová. Ja sa pýtam, v čom? Viete, ten chrám, ktorý tam je, aj tie pozemky, 
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v minulosti patrili mestu Košice. Mestu Košice patrili. Tak neviem, aká je ústretovosť. 
Mesto bolo doteraz ústretové a je viac ako ústretové pri cirkvách. Neviem prečo. 
Prepáčte táto cirkev, táto konkrétne stihla tak v milosti urobiť najškaredší plot 
v Košiciach. Nič viacej, nič menej.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pokračujeme v diskusii, pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Keďže tu bolo spomenuté, že neboli dočítané 

niektoré časti tohto materiálu, tak ja by som si dovolil ich dočítať v jednej vete, že 
účelom nájmu má byť starostlivosť o zeleň, údržba, úprava okolia tak, ako povedal pán 
riaditeľ, ale zároveň treba doplniť, že účelom má byť aj majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov pre ich záber pri výstavbe chodníkov k plánovanému pastoračnému centru. 
Čiže aby som dokončil tú vetu. To je z vášho materiálu. To znamená, musí tam byť, 
lebo ja chápem, keď chcem ísť do chrámu, musím tam mať aj chodníky, lebo nebudú 
chodiť po šotoline alebo po makadame. Takže už len dočítal som materiál, aby každý 
pochopil. Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nikto viac 

nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov 
v katastrálnom území Huštáky zapísaný na LV 12576 ako zastavané plochy a nádvoria 
podľa predloženého návrhu pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach so sídlom 
Košice Mestská časť Košice - Staré Mesto, Československej armády 3409/22, 
Slovenská republika z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 25 -  za: 30, proti: 1, zdržali sa: 5  
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 9 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto formou zámeny medzi 
mestom Košice a Štátnym divadlom Košice – dôvod hodný osobitného zreteľa – 
majetkovo právne vysporiadanie časti parku za divadlom   
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Určenie spôsobu prevodu pozemkov v 

katastrálnom území Stredné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a Štátnym 
divadlom Košice - dôvod hodný osobitného zreteľa, majetkovoprávne vysporiadanie 
časti parku za divadlom. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 
Lesňák.  

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. K tomuto materiálu, ak by som hájil 

záujmy divadla, ak by som hájil záujmy divadla, tak všetkými desiatimi som za, ale 
tým, že som poslanec mesta Košice, nie je mi to po vôli, aby som za to zdvihol ruku, 
nakoľko ideme zamieňať pozemok v Starom meste s tým, že všetci vieme, aká je 
situácia v tom parku, že tá dlažba je rozbitá, potrebuje opravu. S tým všetkým súhlasím, 
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avšak pod tou dlažbou, respektíve pod tým pozemkov sa nachádza stavba, ktorá tiež 
patrí divadlu. Sú tam nejaké miestnosti, šatne, rekvizity atď., atď. a my ideme to 
zameniť s pozemkom, ktorý sa nachádza na Mäsiarskej ulici, kde je rampové 
parkovisko. Momentálne z tej Mäsiarskej ulice má mesto pasívny príjem vo forme 
prenájmu, tu mám zmluvu. A ideme zameniť za pozemok v centre mesta, v ktorom nič 
nemôžeme ani postaviť, ani urobiť. Jediné, čo môžeme robiť, opraviť dlažbu, čo 
budeme mesto stáť ďalšie peniaze. Ja keď som si to tak prepočítal. Hovorí sa tu o 
nejakej investícii do opravy dlažby 100 - 120 tis. Eur. Možno prídeme o pozemok, ktorý 
nám pasívne donáša peniaze vo forme nájmu a skutočne neviem, či sa nedali vyrokovať 
lepšie podmienky. Ešte raz opakujem, som si vedomý dobrého záujmu a úmyslu 
vedenia mesta Košice opraviť tú dlažbu, len myslím si, že je to pre mesto nevýhodné a 
ja osobne toto nepodporím. Myslím si, že existuje aj iný záver z jednaní s divadlom, ako 
to celé dať do pôvodného stavu alebo ako to celé zmodernizovať  a opraviť. A tiež mi 
nie je známe, ako v minulosti potom prebehla tá stavba, keď teraz by to mesto malo mať 
opäť opraviť a ministerstvo kultúry od toho dáva ruky preč. Proste z pohľadu toho, že 
chránim záujmy mesta, toto nepodporím. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som z časti chcel podporiť aj môjho 

predrečníka pána Lesňáka, lebo v podstate situácia je taká, že mesto má záujem opraviť 
dlažbu, čo je potrebné urobiť, ale divadlo nám nevyšilo v ústrety a pokiaľ viem, 
nedostali ste na to povolenie a preto to musíme riešiť týmto spôsobom. Ale prečo nám 
divadlo nevyšlo v ústrety? A prečo potom my vychádzame v ústrety divadlu? Lebo 
podľa mojich informácií, Štátne divadlo mesta Košice má pridelené mestské byty, za 
ktoré platí mesto Košice. Čiže my im vychádzame v ústrety a oni nám nevyjdú 
v ústrety? A vôbec, ako je možné, že štátne divadlo, pán kontrolór, to je otázka na vás, 
má pridelené mestské byty, keď nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. To je 
fajn, to je účelové využitie verejných zdrojov? Je to v poriadku z hľadiska zákona? Pán 
kontrolór. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Je len k tým bytom pán poslanec, že je tam už 

nastavené riešenie, že majú rátať s tým, že dobehnú zmluvy a tie byty sa vrátia mestu. 
Takže majú si hľadať iné riešenie ubytovania svojich umelcov. Tak ja len na margo, čo 
sa týka tých bytov. A na ostatné otázky. Prosím? A platia nájomné, samozrejme. A na 
ostatné otázky odpovie pán riaditeľ. Dobre, tak vypočujeme si diskusiu, na záver sa 
prihovorí pán riaditeľ. Takže nasleduje v diskusii pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Naviažem asi na to, čo rozprával aj pán Lesňák. 

V podstate na majetkovej komisii sme tiež mali troška problémy s týmto materiálom 
ohľadom tej zámeny. Ja vnímam skutočne asi ten verejný záujem mesta, aby sa to 
verejné priestranstvo opravilo, asi to je ten dôvod a je uvedenej ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa. A možno troška na zábezpeku pre mesto, ja som pripravil taký 
doplňujúci návrh toho uznesenia, aby mesto po tej zámene malo možnosť, podmienku 
práva spätnej kúpy na dobu 10 rokov na tento pozemok, takže ja v podstate za to 
predložené uznesenie, ktoré je, navrhujem doplniť text. Návrh uznesenia: Mestské 
zastupiteľstvo podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje doplnenie uznesenia k 
predmetnému materiálu za pôvodným textom, nový text v znení: za podmienky práva 
spätnej kúpy pre mesto Košice po dobu 10 rokov za tú istú cenu. Navrch som 
konzultoval aj našimi právnikmi. Takže odovzdávam návrhovej komisie. Ďakujem. 
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie ďalej pán poslanec 

Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prejem všetkým. Ja tento priestor 

pri Štátnom divadle Košice vnímam ako troška problémový z hľadiska toho, ako 
vyzerá. Myslím si, že zaslúži si troška inú úpravu. Vítam všetkými desiatimi to, že snáď 
k tej úprave príde a aj tento priestor dostane nejakú novú kvalitu. A na druhej strane 
však tým, že som zamestnancom v Štátnom divadle Košice, mám síce prerušenú teraz z 
dôvodu funkcie výkonu práce a súčasne som aj mestský poslanec, takže oznamujem 
konflikt záujmov a hlasovať nebudem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Ďalej do diskusie pán poslanec 

Vrchota.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa nemôžem pri tomto materiáli 

ubrániť takému pocitu, že ako s čím sa stretávame aj my starostovia v našich mestských 
častiach. Možnože tu sa stretlo s týmto aj mesto, že taký pekný priestor a mesto sa o 
neho nestará. A pritom je to vlastníctvo štátneho divadla. Ja som sa v rámci tohto chcel 
opýtať, že je tento, lebo z toho materiálu to nie úplne presne vyplýva a je to tam tak 
dosť zložito písané. Je to už teraz preddohodnuté a predjednané so štátnym divadlom? 
Nebude problém ten vstup do toho podzemia? Ja len túto technickú otázku. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Je to prerokované a dohodnuté, aj preto je 

vlastne tento návrh na svete. Pán poslanec Strojný. Potom by som dala slovo pani 
Sabolovej z majetkového oddelenia. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegovia tu tak v diskusii zašumelo internej, že 

my niečo vymeníme za niečo, čo vlastne, do čoho musíme investovať a potom do 
desiatich rokov by sme to ešte nazad kupovali? To je také čudné, ale chápem kolega 
Filipko, že kam si tým smeroval, aby to nepredali alebo tak. A ja neviem, či teraz toto 
by bolo kóšer, ale svoj návrh som celý skopíroval a trošku prepísal. Skúsim prečítať. 
Nový text za podmienky práva spätnej zámeny pre mesto Košice po dobu desiatich 
rokov, čiže vymeníme, opravíme a vymeníme naspäť. Nedalo by sa? 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou pán Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Kolegovia, už poďme, nemotajme tento 

problém, lebo ozaj tá situácia je katastrofálna. Tam sú, už boli úrazy občanov, tam je to 
v havarijnom stave tá dlažba. A nehovorím, že aj návrh, lebo reagujem na pána poslanca 
Strojného, že nie je dobrý. A pánovi poslancovi alebo pánovi starostovi Vrchotovi len 
odpoviem, tu neriešime podzemie, tu riešime vrchnú dlažbu nad týmito priestormi 
podzemnými, ktoré má divadlo a nechoďme už vlastne do podrobností, lebo keď sa 
zamotáme, keď vám poviem, že ani tá samotná fontána dodnes nie je skolaudovaná, tak 
mi neuveríte, hej. No, takže už by sme museli ísť do čias pána prezidenta Schustera a to 
myslím si nechceme tu teraz otvárať všetko. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Dobre. Ďakujem. Ja mám len dve také 

poznámky k tomu, čo odznelo. Že my sme si sami v MZ odsúhlasili, máme na to 
uznesenie, že máme hľadať riešenia, aby sme tu fontánu opravili a ten park dali do 
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poriadku. Sami sme si to schválili. A s týmto riešením prichádzame aj preto, že je 
prerokované so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry. Oni si to takto vedia 
predstaviť a vlastne túto jedinú alternatívu nám oni ponúkli, čiže to je dohoda aj 
s ministerstvom kultúry. A ešte teraz dávam slovo s faktickou poznámkou pánovi 
Liptákovi. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa priznám, ja za tento materiál, čo sa týka 

výmeny týchto pozemkov nemôžem zahlasovať, pretože mi to pripadá, ako nie správny 
spôsob riešenia daného problému. Je niekde nejaká dlažba, ktorá patrí nám. Je na 
pozemku divadla, ktoré má pod tou dlažbou vlastne svoje šatne a svoje veci a my máme 
vymeniť lukratívny pozemok za nejaký pozemok pod dlažbou v centre mesta, lebo 
chceme tú dlažbu opraviť. Proste to je ako, to mi pripadá ako zlý sen. Proste kvôli tomu 
meniť. Treba to urobiť tak, ako sa to robí s MČ. Mestská časť si od mesta prenájme 
nejakú plochu, tu plochu opraví, zainvestuje do toho peniaze a potom to vráti späť 
mestu Košice. Ale zámeny pozemkov kvôli tomuto dôvodu, ja ten dôvod nevidím, 
bohužiaľ, ďakujem.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Kolegovia poslanci, toto je jediná cesta, ktorou 

vieme tú fontánu a ten park dať do poriadku a je to ošumelá časť na našej hlavnej. Tak 
buď nám na tom záleží alebo nám na tom nezáleží. Nerobíme zámenu so súkromnou 
firmou, ale so štátom. Chcem dať priestor ešte pani Sabolovej. Nech sa páči. 

 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Ak dovolíte, tak by som to stručne uviedla. Áno, 

účelom tejto zámeny je opraviť chodník, ktorý nepatrí mestu Košice. Občan nevníma 
tento chodník, ako chodník, ktorý patrí štátnemu divadlu alebo Slovenskej republike. 
Máme za nevhodné pomaľovať ho nadpismi, toto patrí divadlu, nie mestu, nesťažujte sa 
na meste, toto nie je mestský majetok. Rokovania so štátnym divadlom nie sú 
jednoduché, pretože oni patria pod zákon o nakladaní s majetkom štátu, ktorý je 
pomerne zaväzujúci, nemajú osobitný zreteľ, pretože nemajú orgán, ktorý by to schválil. 
Čiže, ak by sme pristúpili k návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Lipták, tak by sme za 
komerčný nájom, komerčný, pretože oni iný nevedia dať, zákon im to nedovolí, by sme 
si prenajali ich pozemky, zainvestovali dvesto tisíc, možno a vrátili by sme im to celé 
naspäť, čiže mali by sme dvojitý náklad. Nie malý. Nevedia to znížiť. Proste oni na to 
nemajú vhodné zákony, nemajú. Preto sme sa snažili to vyrokovať tak, aby čo najmenej 
ubudlo z majetku mesta Košice, aby divadlo v podstate si mohlo podľa svojho zákona k 
tejto zámene vôbec pristúpiť. Pretože na návrhy typu urobme zákonné bremeno alebo 
bremeno obyčajné komerčné s právom stavby neprichádza do úvahy, pretože zákon o 
majetku štátu to nedovoľuje. Oni nemôžu urobiť bremeno s právom stavby na výstavbu 
chodníka. Musel by to byť tunel, diaľničný nadjazd alebo podobná vec, inak nie. Čiže, 
ak by to malo byť tak, ako to robíme s MČ, tak komerčný nájom, náklad na opravu 
chodníka a potom to celé previesť naspäť divadlu, pretože štát nedovolí cudziu stavbu 
na vlastnom pozemku. A keďže by sme zainvestovali do chodníka, bola by to cudzia 
stavba, lebo by bola naša. Takže ak. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami... 
 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Právo spätnej kúpy by sa malo týkať, pán 

poslanec Strojný, iba pozemku, ktorý je na Mäsiarskej pod parkoviskom, čo chceme dať 
do zmluvy. Právo spätnej kúpy nesúvisí s chodníkmi v centrálnej mestskej zóne. Ten 
návrh, ktorý predniesol pán poslanec Filipko, ale súvisí s pozemkom pod parkoviskom 
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na Mäsiarskej, tam si chcem zriadiť právo spätnej kúpy.  
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, budeme pokračovať faktickými 

poznámkami poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujme za vysvetlenie, ale prepáčte, tomu 

akože odmietam uveriť. Štát predsa vie previesť svoj majetok na obec trebárs aj za 
1 Eur. Nevie? Ale my vieme. My vieme dať štátu pozemok za 1 Eur, štát nám nie. 

 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Ale táto zámena nebude za jedno euro. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ale ja nehovorím o zámene. Vedia nám normálne dať tú parcelu, ale 

však to nejdeme opravovať pre našich obyvateľov, ale aj pre to divadlo. Ich neštve, že 
majú rozbitú dlažbu?  

 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Nie, lebo oni nemajú peniaze ani na prevádzku 

divadla, na ktoré v podstate Štátne divadlo nie je zriadené na správu chodníkov, čiže oni 
ak si vyboxujú nejaké peniaze, tak si ich vyboxujú na svoju vlastnú činnosť. No, 
nejakým zázrakom je to ich, ale oni to nevedia dostať do rozpočtu, lebo ledva udržia 
svoj vlastný kultúrny rozpočet. Nie je tam vôbec ani predpoklad. Na rokovaniach, ktoré 
boli s ministerstvom financií alebo ministerstvom kultúry, vôbec to nevyzeralo tak, že 
by boli ochotní narozpočtovať na to čo i len halier, na tie chodníky teda. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pokračujeme ďalej faktickými poznámkami. Pán 

poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Menil sa zákon, vážení a to je tak, že aj 

majetok železníc, aj ministerstiev, sa trochu ľahšie dá predávať. Prečo hovorím 
predávať, keď sme riešili Borovicový háj, presne vtedy som povedal, že jedného dňa sa 
budeme baviť o Starom meste a do roka a do dňa sa bavíme o Starom meste a my tu 
ideme robiť zámeny. A vy mi povedzte, za 4 roky sa tu pobralo 60 - 70 mil. Eur na 
úvery. Tu nevieme nájsť pár desiatok tisíc, aby sa to od štátu kúpilo. A teraz mi niekto z 
vás povedzte, že nevieme to kúpiť za komerčnú cenu. Nie za osobitný zreteľ. Za 
Borovicový háj tam vzadu atď. státisíce. Pán Lipták, žiadne rozdiely. Je to pozemok 
a pozemok, či les, či historická časť, kde sú turisti, kde sú návštevníci centra a kde 
reálne podnikateľom v centre aj tomuto mestu prostredníctvom ubytovania prichádzajú 
peniaze. Čiže kúpiť. Môj návrh. 5 sekúnd. Kúpiť, preto za toto hlasovať nebudem a 
pripravte trošku racionálny návrh. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poslanec Lipták.  
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja mám otázočku. Bolo 

povedané, že to parkovisko pod tým, pozemok pod parkoviskom, že sa predá, to 
znamená, parkovisko bude naše, výber parkovného bude náš? Teraz a keď sa to predá? 
Moment, aj v súčasnosti máme tak, že aj keď toto teraz riešime. Pozemok patrí divadlu, 
dlažba je naša. Na Mäsiarskej bude to opačne, že parkovisko bude, asfalt bude náš aj 
s výberom parkovného, čiže... 

 
p. Sabolová, oddelenie právne a majetkové: Nie.  
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p. Lipták, poslanec MZ: Čiže za desať rokov prídeme aj o parkovné. 
 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Nie.  
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pani Sabolová odpovie.  
 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Parkovisko nie je naše, ani nikdy nebolo. 

Parkovisko, teleso parkoviska patrí súkromnej spoločnosti, ktorá má pod tým 
parkoviskom svoje vlastné pozemky. Mesto tam má len časť pozemkov, ktoré sa 
nachádzajú pri vjazde do zadného vchodu štátneho divadla. Ale z tohto parkoviska 
mesto nevyberá parkovné, pretože nepatrí mestu ani nikdy nepatrilo. Ale my. Áno. 
Dostávame nájomné, pretože vlastne cudzia stavba je na pozemku mesta. Dostávame 
nájomné, ale nevyberáme parkovné.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Čiže prídeme ešte aj o komerčné... 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pani Sabolová, že tu odznelo 

niečo od kolegu v minulosti. Ja naozaj sa fakt teraz neviem rozhodnúť, ako mám 
hlasovať. Mňa to veľmi, ale fakt veľmi mrzí. Dnes som sa dopočul, že zamestnanci 
štátneho divadla užívajú mestské byty. Byty inej právnickej osoby. Nie vaše, štátne 
byty. Mestské byty. Mesto Košice je naozaj v tomto smere viac ako nápomocné. Mesto 
nápomocné je, k vám, ale pre učiteľa základnej školy na Luníku 9 nenašlo jediný 
mestský byt. Vaši zamestnanci využívajú tie byty za pán boh zaplať. Ja to neviem 
pochopiť.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou 

poslankyňa Kovačevičová.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som sa chcela tiež opýtať. 

Poprosím ticho, pánov poslancov, keďže ste spomínali, že štátne divadlo nemá finančné 
prostriedky, či nebolo jednoduchšie potom napríklad schváliť účelový finančný 
príspevok, transfer alebo nejakú dotáciu práve pre štátne divadlo, ktoré by ono 
zrealizovalo a bolo tým investorom tej revitalizácie tohto územia a bolo by to 
najjednoduchšie riešenie. Teda. Schvaľujeme všelijaké dotačné mechanizmy, príspevky, 
účelové transfery. Čiže vieme si v rozpočte vyčleniť takúto položku. A podľa mňa by to 
bolo najjednoduchšie riešenie. Čiže prečo to sme nehľadali, takýto spôsob?  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Slovo dávam pánovi primátorovi, nech sa páči. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tých spôsobov a možností, ktoré sme skúšali, 

bolo mnoho. Po prvé transfer štátnemu divadlu nie je možné dať v zmysle iných 
zákonov. Môžeme sa baviť o nejakej dotácii, ktorú by mohli dostať. Treba si ale 
uvedomiť, že naozaj my sa touto, pracovne, aby ste chápali, my to voláme rybičková 
fontána. Tak sa to volá pracovne, celý tento, táto problematika, sme nechali spracovať 
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historicky projektovú dokumentáciu, aby sme nielen park, ale celú fontánu dali do 
poriadku. Tých majetkovoprávnych vzťahov je naozaj strašne veľa, je to veľmi zložité. 
Štátne divadlo nemôže rozhodovať o týchto veciach. Ministerstvo kultúry tiež nemôže v 
plnom rozsahu rozhodovať o niektorých veciach, lebo následne do toho vstupuje 
ministerstvo financií. Naozaj kolegovia už popísali desiatky listov, desiatky strán, kde 
sme hľadali spôsob. Áno, môžeme sa rozprávať aj o tom, že schválime 200 tis. dotáciu 
štátnemu divadlu a, čo sa bude diať. Následne im musíme predať projekt, ktorý máme, 
pretože ho potrebujú mať k dispozícii. Následne to budú musieť urobiť. Štátne divadlo, 
ktoré nemá skúsenosti s inžinierskou činnosťou, ktoré nerobí tieto veci, teraz to bude 
musieť niekde komerčne objednať. Budú musieť na to dostať súhlas, nielen samotné 
Štátne divadlo. A čo je ešte dôležité, čo ma upozornila kolegyňa, budú sa musieť o to 
starať. A my máme práve tento problém. To, čo majú, o to sa nestarajú a vysvetlili sme 
si, prečo, to nie je výtka. Proste ten problém tam je, tá podvýživa bude v divadle určite 
ešte dlhé, dlhé mesiace. Môžeme sa rozprávať o tom, či táto výmena je super, či je super 
výhodná alebo v akom vzťahu je. Ale myslím si, že ten argument, ktorý tu padol. 
Rozprávame o historickej časti, ktorá má pre nás všetkých určite vzácnu hodnotu. veľkú 
hodnotu. Nemôžeme to porovnávať s Borovicovým hájom, kde postupne vykupujeme 
pozemky, pretože tu nie je ten výkup jednoducho možný, realizovateľný. Snažili sme 
sa. Najprv sme išli tým, dajte nám to za euro. Áno, prvý list išiel určite takto. Keď som 
ja žiadal, aby sme sa pohli. Nešlo to za euro. Skúšali sme, dajte nám súhlas na stavbu. 
Nevedeli nám tento súhlas dať. Jednoducho spleť štátnych zákonov je takto nastavená. 
Ten spis naozaj je široký. Čo je dobré na tomto stave je, že naozaj to nedávame 
súkromnej firme, ale štátnej, štátu ako takému a do zmluvy bude zakotvené, právo 
spätnej kúpy tohto pozemku. Alebo opcia na to, aby ak chceli ho predať, aby sme boli 
vždy my prví. To vieme do tejto zmluvy zapísať. Musíme si položiť, čo je pre nás 
väčšia hodnota, či časť pozemku, ktorú nemáme vôbec pod kontrolou. My k tomuto 
pozemku ani prístup nemáme a ktorý aj tak z väčšej časti slúži štátnemu divadlu alebo 
priestor, tak ako povedala kolegyňa, na ktorý dostávame desiatky listov, sťažnosti ľudí, 
bežných ľudí, ktorí nerozumejú procesom, ktorí nerozumejú koho je čo a majú pocit, že 
na Hlavnej ulici najškaredším priestorom je práve táto časť za štátnym divadlom. 
Opakujem, dnes mestská zeleň má projekt a sme pripravení tento park zrevitalizovať. 
Zrevitalizovať nielen park, zrevitalizovať fontánu a zároveň celý park má byť 
zrevitalizovaný tak, aby to bolo v rámci klimatických zmien aj miesto, kde dokážeme 
inštalovať osviežovače vzduchu, ktoré budú fungovať celé leto, kde budeme vedieť 
vyzbierať túto vodu a kde budeme vedieť ju v tomto priestore točiť, aby to bolo pre ľudí 
príjemné miesto na schladenie. Čiže sú tam aj prvky, ktoré sú už moderné. Na tieto 
moderné prvky máme už súhlas pamiatkárov. Máme súhlas projektantov, ktorí v 
minulosti tieto stavby, pán Lányi, ktorý vlastní autorské práva na túto časť parku. Máme 
tieto všetky veci vykomunikované. Naozaj, tá práca je už dávno za nami a sme len 
postavení pred otázku, či áno, či nie. A pripomínam ešte jedno uznesenie, ktoré sme si 
schválili asi pred rokom, kedy ste opäť na moju prosbu schválili uznesením, aby sme sa 
naozaj tejto fontáne venovali a našli riešenie. Dokonca tam je takisto aj povedané, že 
sme ochotní investovať v tomto uznesení aj do cudzieho, ale narážame na ten problém, 
že toto nie je cudzie, my toho vlastníka poznáme a po tých mesiacoch, rokoch, prišlo 
toto riešenie a my už iné nemáme. Ale myslím si, že všetci cítime, že tá Hlavná 
potrebuje repas.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Faktická. Poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Pán primátor, čo keby sa urobilo niečo iné. Padlo tu, že dať divadlu 
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dotáciu na to, aby oni opravili ten chodník. A ja vysvetlím, prečo si myslím, že je to 
dobrý nápad. Pretože ten výber pod tým parkoviskom, čo máme pozemky, je ročný 
príjem nejakých 17 tisíc. Čiže za desať rokov je to 170 tisíc. Ak by sme prišli o tento 
príjem, či ak urobili rekonštrukciu tej fontány my, čiže zaplatíme 200 tis. za fontánu 
a prídeme o 170 tisíc na tom parkovisku, čiže tá fontána nás bude stáť 370. Ak mesto 
Košice by dalo dotáciu divadlu, aby divadlo urobilo rekonštrukciu tej fontány, ostáva 
nám príjem tých 17 tisíc ročne z toho parkoviska. Čiže toto je podľa mňa ekonomicky 
lepší model, ako to, čo je navrhnuté. Lebo v konečnom dôsledku nás to vyjde na 370 
tisíc a takto vlastne nás to vyjde na 30 tisíc. Lebo budeme mať 170 tisíc príjem 
z parkovného a 200 tis. dáme dotáciu divadla. Rozdiel je 30 tisíc. Ďakujem.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pani Sabolová. 
 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Divadlo takéto riešenie nepovažuje za dobré, 

pretože oni nemajú na to ľudí, aby robili inžiniering, aby opravovali, aby robili verejné 
obstarávanie na stavebné práce. Ale toto má byť pán poslanec dohoda s niekým a keď 
ten človek sa s vami nevie dohodnúť tak, ako sa s ním chcete dohodnúť? On to nechce, 
ale pozemok... Projekt je náš. To im ho požičiame zadarmo? Áno, požičiame im ho 
zadarmo, dáme im 200 tis. dotáciu, aby urobili chodník, o ktorý nie sú schopní sa starať. 
Oni ho nezveria, pretože oni nemôžu štátny majetok zveriť mestu Košice a nemôžu ho 
ani previesť za jedno euro mestu Košice. Ale ja tie zákony netvorím, ja som si ich 
naozaj nevymyslela.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, budeme pokračovať v diskusii. 

S faktickou poznámkou poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No, ja, mne to z toho strašne 

príde, že za čo chválim, že my chceme, že mesto chce naozaj opraviť tento priestor. To 
je super, to kvitujem. Ja to tam dôverne poznám, vzadu je vchod pre zamestnancov, s 
dedom som tam chodil, keď ešte spieval v divadle. Ja to tam mám veľmi rád, ale toto je 
naozaj, že šialené. My sa ideme zbaviť niečoho, čo nám prináša peniaze za niečo, do čo 
musíme naliať peniaze. A netvrďte nám, prosím vás, že nie je iná možnosť, len táto. Ak 
je jediná možná zámena pozemkov. Počúvate ma? Ja som vás počúval pani. Ak je 
jediná možná zámena pozemkov, tak prečo práve za tento pozemok? Tak poďme iný. 
Chodník za chodník. Niečo, čo nám nenosí peniaze. Asi pravdepodobne preto, lebo 
divadlo povedalo, že tento pozemok alebo? 

 
p. Sabolová, referát nakladania s majetkom: Divadlo je štátny správca, čiže oni môžu svoj 

majetok zameniť iba za taký majetok, ktorý im bude prinášať väčší úžitok, ako ten, 
ktorý budú zamieňať, tak majú postavený zákon. A my im vlastne nemáme veľmi, čo 
ponúknuť, pretože my im nevieme dať chodník, ktorý je Nad jazerom. Na takúto 
zámennú zmluvu ministerstvo financií nedá súhlas. To musí byť zámena, ktorá im ich 
úlohám prispeje a toto bolo jediné, čo vlastne je pri ich vchode.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Pani Sabolová, vážil by 

som slová. Ja ako interný zamestnanec divadla dovolím si tvrdiť: je úsek dokonca útvar 
technickej prevádzky, kde divadlo rekonštruovalo pre niekoľkými rokmi malú scénu. 
Rekonštruovalo pred niekoľkými rokmi historickú budovu divadla, kde malo 580 tisíc 
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z nórskych grantov získaných finančných prostriedkov. Robila sa strecha, robili sa okná. 
Opravovala sa severná časť fasády. Čiže ja si myslím, že ak sme z toho viacerí takí 
smutní, že zahraničný štát kupuje nehnuteľnosti v Košiciach a naše ministerstvo kultúry 
nedá peniaze štátnej inštitúcii. Je to majetkom štátu, je to v správe Štátneho divadla 
Košice. Je to smutné. Dlhé roky je to v takom stave, v akom je. Ale ja som povedal, ja 
hlasovať nebudem, lebo nemôžem. Ale som z toho celého taký troška, troška na vetvi.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poslanec Blanár. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak v prvom rade by som 

chcel poukázať na to, ešte raz, aby to tu odznelo. Chceme zameniť pozemok a chceme 
byť vlastníkom pozemku, pod ktorou je stavba. Ak tá stavba bude mať problém a bude 
potrebovať odstrániť ten problém, tak tá dlažba znova, ktorá je buď naša 
zrekonštruovaná, znova bude musieť padnúť. Takže, aby sme vedeli aj o tom, že ak 
divadlo nemá dnes finančné prostriedky a hovoríme o tom, že nie sú ani schopní, ak im 
dáme finančné prostriedky vôbec zastrešiť nejakú rekonštrukciu tak, aby sme vedeli, že 
ideme do niečoho, čo chceme zrekonštruovať, ale pod tým pozemkom je stavba, ktorá 
môže mať technický problém o rok, o dva, o tri. To som chcel, aby to odznelo.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje pán poslanec Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Kolegovia, ešte raz opakujem. Je tam 

havarijný stav. Bavíme sa, že nejdeme zamieňať nejaký nevýhodne pozemky alebo 
parcely s nejakým Jožkom z Hornej Dolnej, ale je to štátne divadlo. Je to inštitúcia, 
ktorá reprezentuje toto mesto, bez ktorej by toto mesto nebolo tým, čím je. Tak si už 
konečne uvedomte, kto je ten partner, keď raz sú tie podmienky nastavené, tak teraz tu 
budeme sa ozaj handrkovať, či taká parcela, onaká, tak toto sú dané podmienky, tak vás 
chcem požiadať, vážne berte zreteľ na to, o koho sa jedná a aký to je subjekt. Veď 
proste kultúra v tomto meste podľa mňa je dosť dôležitá, či nie? Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: V diskusii je prihlásený pán poslanec Lörinc, 

nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Pán poslanec Petrovčik, to nie je o kultúre, ani o tom, že by niekto 

nechcel. Však sami sme schválili pred rokom, ako spomínal pán primátor uznesenie, že 
chceme, aby sa riešila táto situácia, ale poviem otvorene, že ako poslanci mesta musíme 
hájiť dobré hospodárenie mesta a tento deal nie je až taký výhodný pre mesto Košice. 
A ja osobne napríklad odmietam, že toto je jediná cesta. Moja predstava, keď som pred 
rokom schvaľoval to uznesenie bola, že máme ministerku kultúry za stranu OĽaNO, 
máme ministra financií za stranu OĽaNO, mám tu pred sebou poslanca mestského 
parlamentu a poslanca Národnej rady za OĽaNO, pán primátor má aj teraz pečiatku 
OĽaNO ako kandidát na primátora, tak som čakal, že si v Bratislave sadnú, keďže pán 
primátor avizoval, že chodí pravidelne rokovať a vyrokujú, že proste pôjde materiál na 
schválenie vlády. Napríklad to bude prebytočný majetok a vláda svojím uznesením určí, 
že takto môžete konať. Hej. To by sa vyriešilo to, čo tvrdí pani Sabolová, že oni sú 
viazaní len zákonom, ale vláda mohla na svojom zasadnutí určiť aj ináč a toto zjavne 
nebolo urobené. Preto nie sme s tým komfortní. Čiže toľko k tejto veci. A ešte pán 
kontrolór zjavne v časovej zaneprázdnenosti ste zabudli, že tu bola otázka od poslanca. 
Čiže bol by som rád, aby ste mi odpovedali. Keďže kývete, že pán predsedajúci vám 
musí udeliť slovo. Poprosím pani presedajúcu námestníčku, aby udelila slovo 
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kontrolórovi v tejto diskusii. Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, pán kontrolór. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem. Možno ste 

opomenuli, ale niekoľkokrát sa útvar hlavného kontrolóra zaoberal s nakladaním 
s mestskými bytmi. Niekoľkokrát poukazoval na potrebu riešenia bytov, ktoré napríklad 
má pridelené nielen štátne divadlo, ale aj filharmónia alebo napríklad Krajský súd, 
možno už nie. A tieto výsledky boli vždy k dispozícii MZ, ale vzhľadom k tomu, že 
znova sa zmenila situácia, chcem vás informovať, že v prvom polroku budúceho roku 
bude vykonaná kontrola zameraná opäť na nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta a 
nové zastupiteľstvo dostane úplne najčerstvejšie informácie aj s vyhodnotením, čo sa od 
posledných kontrol zmenilo a podotýkam, že skôr sa nezmenil, ale skôr to zhoršilo. Čo 
sa týka divadla, nedá mi, aby som nepovedal ešte jednu dôležitú vec. Už pred piatimi 
rokmi som upozorňoval na situáciu, že ten asfalt potrebuje opravy a výsledkom bolo to, 
že asfalt a tú plochu za štátnym divadlom sme zalepili betónom. Je to vred vyslovene na 
území mesta Košice. Je to vred, ktorý sa týka Hlavnej ulice a nestačí len vyriešiť to 
spôsobom, že opravíme dlažbu, opravíme asfaltový povrch, opravíme fontánu, ale 
dávam do pozornosti, že treba konečne dať do poriadku aj immaculatu. A myslím si, že 
sú mnohé ďalšie spôsoby riešenia, aby mesto konečne ponúklo svojim obyvateľom a 
ponúklo aj návštevníkom mesta jedno plnohodnotné miesto na relaxáciu podobného 
charakteru, ako teraz sa podarilo na Sennom trhu. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Slovo odovzdávam pánovi primátorovi. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja vás chcem ešte na jednu vec 

upozorniť. Tento bol sa volá určenie spôsobu prevodu pozemkov. To znamená, vy dnes 
nerozhodujete o tom, že táto zámena sa bude vykonávať. Budeme mať ešte jedno 
hlasovanie, kde už za jasných podmienok, pravidiel, znaleckých posudkov a všetkého 
okolo toho sa bude schvaľovať táto zámena. Teda, ak dovolíte, ja by som navrhol takúto 
vec. Prosím, schváľme tento bod, aby sme mohli začať ďalej jednať. Kľudne si 
povedzme, že vyrobme pracovnú skupinu z tých, ktorí myslia si, že sa to dá urobiť inak 
a chcú do toho priniesť ešte viac možností. Kľudne dvaja, traja dáme vám kompletný 
spis, všetky listy, všetky odpovede, kde sme sa snažili to vybaviť za euro, do správy, 
tých alternatív bolo strašne veľa, ktoré sme komunikovali za tie roky, kde si to môže 
hocikto, ak sa dohodneme alebo aj všetci naštudovať a kľudne poďme aj za pánom 
riaditeľom divadla, kľudne poďme za pani ministerkou alebo aj za pánom ministrom, 
lebo aj kultúra, aj financie. Ak vymyslíme iné riešenie, ale stále môžeme urobiť to, že 
jednoducho bod, ktorý bude nasledovať na ďalších a ďalších zastupiteľstvách, ktorý 
bude riešiť reálnu zámenu, reálnu vec, nemusíme schváliť. Môžeme povedať, že to 
zmysel nedáva, lebo sa našlo možno iné riešenie, ale v tejto chvíli a naozaj, pani 
kolegyňa, vám môže tých alternatív vymenovať, ktoré sme skúšali, či už priamo 
písomným stykom, či rôznymi stretnutiami, či v Bratislave. Lebo tých stretnutí bolo 
niekoľko priamo na úrovni štátnych tajomníkov. Štátny tajomník osobne už pozná tento 
stav. Prisľúbil nám, že nájde spôsob, našli tento jediný spôsob, ale kľudne, ak je tu 
nejaký pocit, že existujú iné, využime ten priestor, aby ste sa presvedčili, že či existuje. 
A možno sa nájde, ja to nevylučujem, ale v tejto chvíli toto nie z mojej hlavy, tých hláv 
sedelo pri tých stoloch niekoľkokrát a niekoľko. Čiže, ak by ste navrhovali alebo 
súhlasili povedzme poverme troch poslancov, ktorým dáte dôveru a nech idú spoločne s 
nami za riaditeľom atď., atď..  
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, voľne by som 

nadviazal na tvoju predposlednú vetu, že možno existujú aj iné spôsoby. Keď existujú. 
Keď existuje možnosť, že môžu byť aj iné spôsoby, nevidím dôvod na to, aby sme 
schvaľovali tento spôsob ihneď. Vysvetlím. Všetko, čo som chcel povedať, mi 
v podstate vyfúkli moji predrečníci, aj účelovou dotáciou, aj tým, že je to vlastne stavba 
na stavbe. Že áno, nám vznikne problém tým, že čo keď. My veľmi dobre vieme, že tá 
stavba už teraz má problémy, to znamená, že už teraz je tam problém so zatekaním 
s kdečím iným. Ja si myslím, lebo vrabce čvirikajú, že ten problém je dakde inde. A ja 
keď tak pozorne tie vrabce počúvam, tak dochádzam k tomu, že tam môže by aj v tom 
problém. Ja trošku robím aj v tréningoch obchodných zručností a toto mi veľmi silne 
pripomína jedno zakázanú techniku v obchode, ako eticky zakázanú. A to je technika, 
že dám ti takú podmienku, ktorú nemôžeš splniť. Čiže dám ti nesplniteľnú požiadavku 
a ty tým pádom ty budeš ten zlý, lebo ja som ti dal možnosť a ty si nezareagoval lebo 
tak si myslím, že až začne premákať tá stavba pod úrovňou terénu, tak možno príde za 
nami divadlo s tým, že treba niečo riešiť. A ja si vôbec nemyslím, že kvôli jednému 
chodníku by sme mali sa vzdať toho iného. Možnože že tam sú iné veci za tým a treba 
tie iné veci pekne naštudovať a začať rokovanie odznova, lebo každý majiteľ je povinný 
sa o majetok starať. Je to územie v mestskej pamiatkovej rezervácii. Je to najvzácnejšie 
územie tohto mesta. A keď vlastník sa o to nestará, tak s ním treba začať protesty a my 
máme mať vytvorené aj nástroje na to, aby sme vlastníka. Áno. Ďakujem. Myslím, že 
všetci si rozumieme.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Čítam tlačovú správu z mesta Bratislava. Slovenské 

národné divadlo v Bratislave nevyčerpalo z ministerstva kultúry dotáciu vo výške 
500 tis. Eur a ostalo zvyšných na ministerstve kultúry tak, ako sa to uvádza v materiáli 
voľných 308 tis. Eur. Čo keby pán riaditeľ štátneho divadla požiadal o túto dotáciu, 
keďže tie peniaze Bratislava nedokázala vyčerpať. Ďakujem pekne.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem. Skúsim ešte ja raz. Na základe návrhu pána poslanca 

Filipka som urobil ďalšie dve alternatívy. Prvá bola, že za podmienky práva spätnej 
zámeny, čiže zameníme teraz a mali by sme právo spätnej zámeny aj potom. Ale to mi 
bolo vysvetlené, že sa nedá, lebo akonáhle tam postavíme našu stavbu, tak divadlo už 
nazad nezamení cudzí majetok. Čiže ako okej, to dávam bokom. Potom máme možnosť 
za podmienky práva spätnej kúpy pre mesto Košice po dobu desiatich rokov za jedno 
euro, čo by ako pre nich bolo zjavne nevýhodné, ale ak by to chceli, ak teda chcú mať 
upravené, tak podľa mňa by to mohlo byť schodné alebo potom máme už len tretia 
možnosť – prerušiť bod. Tak neviem, podať to, nepodať to alebo to vieme neschváliť 
ešte, no. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie viac nikto 

nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisii. Ďakujem za slovo. Takže návrhovej 
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komisii bol doručený iba návrh poslanca Filipka na doplnenie uznesenia pôvodného 
uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov 
schvaľuje doplnenie uznesenia k predmetnému materiálu za pôvodným textom, nový 
text: „za podmienky práva spätnej kúpy pre mesto Košice po dobu 10 rokov za tú istú 
cenu“.“ Koniec návrhu.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, takže hlasujeme za návrh pána poslanca 

Filipka. 
 
Hlasovanie č. 26 -  za: 16, proti: 2, zdržali sa: 13 + 2 (p. Stanko a p. Bacsó) 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Návrh bol... Tak poprosím. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Stanko nech sa vyjadrí na mikrofón. Ešte je niekto, kto bol 

„za“ napríklad? Prosím technici. Pán poslanec Bacsó „zdržal sa“, ale ja som myslel, 
že... 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: To znamená, že máme 16 „za“. Dobre. Návrh 

prijatý nebol. Takto, taký je výsledok teda. Aj s tými dvomi hlasovaniami, ktoré boli 
s dvihnutím ruky. Dobre, pokračuje návrhová komisia. Nech sa páči.  

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Nasleduje pôvodný návrh uznesenia: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice formou 
zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Hlasujeme, nech sa páči. Hlasujeme za pôvodný 

návrh. 
 
Hlasovanie č. 27 -  za: 17 + 1 (p. Bacsó), proti: 9 , zdržali sa: 7 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Takže návrh prijatý bol konštatujem. Ďakujeme 

pekne. Áno, opakujem, ešte raz, návrh prijatý bol. Ďakujem.  
- - - 

 
Bod č. 10 
Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. 
Romana Frycha, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, otváram k bodu č. 10 diskusiu. Ak 

sa do diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Uzatváram diskusiu a 
poprosím návrhov komisiou. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice pozemku registra C KN parc. č. 1046/4, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 41 m² v katastrálnom území Severné mesto do výlučného 
vlastníctva doc. Romana Frycha podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.“ 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Hlasujeme, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 28 -  za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 11 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 617/2 a časti parc. E KN č. 362/1 v k. 
ú. Košická Belá pre Ing. Františka Koľveka z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje bod číslo 11 - Určenie spôsobu 

prevodu pozemkov parc. č. 617/2 a časti parcely E KN číslo 362/1 v katastrálnom území 
Košická Belá pre pána Františka Koľveka z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Otváram diskusiu k tomuto bodu. S procedurálnym návrhom pán Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pani námestníčka. Ja chcem iba jednu 

organizačnú vec. Nebudem hovoriť o večernom rokovaní, to sa dohodneme poobede. 
Chcem, aby sme si exaktne určili čas obeda. Chcem vedieť iba, aby som sa nastavil.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: V poriadku. O dvanástej by sme mali mať ešte 

slovo pre občana. Ja si myslím, že po bode slovo pre občana môžeme si dať prestávku 
na obed, ak to môže tak byť. Takže bod číslo jedenásť. Určenie spôsobu prevodu... 
pardon, už som prečítala. Otváram diskusiu. Ak sa do diskusie niekto nehlási, poprosím 
návrhovú komisiu.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice pozemku registra C KN parc. č. 617/2 v zmysle 
predloženého návrhu.“ Koniec návrhu.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Hlasujeme, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 29 -  za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh bol prijatý.  

- - - 
 
 
Bod č. 12 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. Lukášom Duruttya 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Myslím, že ešte zvládneme bod 12 do dvanástej 

hodiny. Takže otváram diskusiu k bodu č. 12. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Poznámka na desať sekúnd. Opravujem, nie 12:30, ale 12:45, 

lebo vidím tu pána Plavčana.  
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Áno. Ja len chcem upozorniť, že tam sme si 
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schválili ešte jednu zmenu a síce bod ohľadom KFA, takže je tu taký návrh, aby obed 
bol až po tomto bode. Dobre?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte, len schválili sme v poznámke, že bod 55 bude 

nasledovať hneď po Slovo pre občana 12:30. Takto zneli moje slová, takto sme 
schválili. A ide o to, že zástupcovia KFA majú ďalšie rokovania, preto sme sa snažili 
nájsť taký čas, aby dokázali prísť, vysvetliť a pokračovať v práci. Sme v bode číslo 12 - 
určenie spôsobu prevodu pozemkov v katastrálnom území Myslava formou zámeny z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice. Nech sa páči, je k tomuto 
bodu. Nech sa páči, pán Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, keďže sú nastavení, tak im to uľahčíme a dávam 

návrh, aby sa KFA prerokovala pred slovom pre občana, čiže hneď teraz za 4 minúty a 
dajte prosím o tom hlasovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je to o hosťoch, ktorí zároveň s týmto bodom pracujú. Program 

bol schválený, prosím, tak sa pripravujú aj ľudia, ktorí následne referujú o týchto 
bodoch. Ideme ďalej pán poslanec. Tak ďakujem pekne, pán poslanec. Sme v bode 12. 
Nakoľko do diskusie sa nikto neprihlásil, poprosím návrhovú komisiu o návrh na 
uznesenie. Rozprava je uzavretá.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku formou zámeny v zmysle predloženého návrhu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 30 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som 

otvoril bod číslo jeden, ktorým je bod Slovo pre verejnosť. Do tohto bodu sa prihlásili 
nasledujúci rečníci: Ladislav Vozárik s témou Zdravý rozum ... 

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: Martin Boritáš - poskytovanie sociálnych služieb v meste Košice, 

Ing. Ján Plavčan - odbory a vecne príslušný kvalifikačný aspekt pri vykonávaní 
zodpovedných, doktor Ján Caban - seniori mesta Košice, pán Dovhal - poďakovanie a 
pani Karin Dovhal a šiesty Róbert Gašpar - kritéria prerozdelenia dotácií pre šport. 
Ladislav Vozárik ešte tu  nie je. Pán Martin Boritáš, keď môžem poprosiť s vašou 
témou poskytovanie sociálnych služieb v meste Košice. Na príspevok v zmysle 
rokovacieho poriadku máte 5 minút. Nech sa páči, môžete začať. Po Martinovi 
Boritášovi nasleduje pán Plavčan. 

 
p. Boritaš, obyvateľ mesta Košice: Pozdravujem vás vážený pán primátor, vážení 

predstavitelia tohto mesta a všetci prítomní. Veľmi sa teším, že počas vášho fungovania 
v tomto zastupiteľstve sa podarilo aspoň nájsť priestor, kde by mohlo byť centrum 
sociálnych služieb v meste Košice. Ako druhé najväčšie mesto na našom Slovensku si 
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to určite zaslúži. Čiže verím, že po nastúpení nového mančaftu po komunálnych 
voľbách budú v tomto ďalej pokračovať a na Bosákovej vznikne parádne centrum 
sociálnych služieb. K tomu, aby sa nezabudlo na to, vás poprosím pán primátor, ten 
domček, čo som doniesol na minulom zastupiteľstve uložte na viditeľnom mieste, aby 
sa na to nezabudlo. Po druhé. Ako som sa teraz dozvedel, o chvíľočku budete mať bod 
Košická futbalová aréna, chcem vás všetkých poprosiť, či ste športovci alebo nie, 
podporte tento návrh, prosím vás veľmi, napriek tomu, že nemusíte byť ani futbalisti, 
ani speváci, ale bude to multifunkčné centrum, kde budú rôzne spoločenské a kultúrne a 
športové udalosti, čiže k tomu len toľko chcem povedať. Po ďalšie. Chcem sa vám 
veľmi poďakovať za všetko dobré, čo ste počas svojho mandátu vykonali. Úmyselne 
rozprávam ďakujem len za všetko dobré. Nikto na tejto zemi nie sme stopercentní, takže 
všetko, čo ste dobre urobili, veľmi pekne ďakujem aj v mene občanov, s ktorými 
komunikujem. Ak sa vám všetko nepodarilo, tak skúste to napraviť nejakým spôsobom, 
prípadne inými aktívami. No a na záver. Žijeme ťažkú dobu, ale nie najťažšiu. Sú 
hroznejšie štáty, hroznejšie ťažkosti, tak vás len prosím všetkých, aj v tejto ťažkej dobe, 
hlavu hore a prosím toho pána tam hore, aby nám všetkým pomohol tieto ťažkosti čo 
najlepšie zvládať. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu službu pre toto mesto, aj za 
pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Boritáš, nasleduje Ing. Ján Plavčan s témou 

odbory a vecne príslušný kvalifikačný aspekt pri vykonávaní zodpovednosti. Nech sa 
páči, pán Plavčan. Ďakujem pekne. Máte slovo. Prosím, sústreďme sa na pána Plavčana. 
Ďakujem pekne, nech sa páči.  

 
p. Plavčan, obyvateľ mesta Košice: Dámy a páni, ako hrdý lokálpatriot Košíc a občan tohoto 

krásneho mesta a relevantne oprávnený vplyvný volič, pýtam sa vás s plným právom, 
dôrazne a nekompromisne, aký je prínos pre konzistentný, kvalitatívne a progresívny 
rozvoj mestských lesov, že infantilný, nevyzretý, neskúsený a odborne nedokonalý laik 
a diletant v lesnom hospodárstve, poslanec Karaffa bol vo výberovej komisii 
a neodborne, nedôstojne, predpojato a nekompetentne ovplyvňoval a rozhodoval o 
výbere riaditeľa mestských lesov. Taktiež je potrebné a nevyhnutné v plnom rozsahu a 
so všetkou zodpovednosťou upozorniť na exemplárny, excesný a bezprecedentný 
prípad, ktorý v histórii magistrátu nemá obdobu, aby samozvaný, insitný, pseudo 
a kvázi ochranár, elektrikár, zdôrazňujem, elektrikár Lukáč hovoril do výsostne 
exaktných, odborných vecí v lesnom hospodárstve a rozhodoval o lesnom hospodárstve 
v mestských lesoch. Kde najprv ako laik a diletant v lesnom hospodárske protekčne, 
mafiánsky a paradoxne navrhol pánovi primátorovi za povereného riaditeľa mestských 
lesov pána Beliho, ktorý z existenčných dôvodov vo voľbách nedal hlas pánovi 
Polačekovi a potom následne elektrikár, znovu zdôrazňujem, elektrikár Lukáč ako 
najvplyvnejší člen vo výberovej komisii...  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Plavčan, ja vás chcem len poprosiť, nebuďme pán Plavčan 

osobný, neuvádzajme osobné mená... pán Plavčan, ak je technikália, na ktorú chcete 
upozorniť, kľudne upozornite na nejaký problém, na nejakú technikáliu, ale nebuďte 
osobný a prosím vás, nepatria tu osobné invektívy, zbytočne nemenujte ľudí, buďte 
naozaj všeobecný a upozornite na problém, aby o ňom vedeli poslanci ... nech sa páči. 

 
p. Plavčan, obyvateľ mesta Košice: Kde najprv ako laik a diletant v lesnom hospodárstve 

protekčne a mafiánsky a paradoxne navrhol pánovi primátorovi za povereného riaditeľa 
pána Beliho, ktorý z existenčných dôvodov vo voľbách nedal hlas pánovi Polačekovi 
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a potom následne elektrikár, znovu zdôrazňujem, elektrikár Lukáč ako najvplyvnejší 
člen výberovej komisie poňal sám za asistencie zaujatého, infantilného 
a nekompetentného v lesnom hospodárstve poslanca Karaffu, preto ako ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, chcem vás...pán Plavčan, pán Plavčan...posledný 

krát vás chcem upozorniť, nebuďte osobný, nepoužívajte mená, nakoľko vám bude 
odobraté slovo.  

 
p. Plavčan, obyvateľ mesta Košice: ...z dôvodového výberového konania je stavovská 

lesnícka odborná spoločnosť veľmi znepokojená a považuje to za veľkú urážku. Kde 
bola okrem iného hrubo pošliapaná, zneuctená, zdehonestovaná historicky odborná 
stavovská lesnícka česť a dôstojnosť. A to ste bohužiaľ, ako poslanci mesta 
nezodpovedne a nespravodlivo dopustili. Dá sa to pochopiť. Boli ste oklamaní. Avšak je 
treba tu vysloviť. Bohužiaľ, je teda evidentné explicitne preukázané, že vám vôbec 
nejde o spravodlivosť občana a o komplexný, konzistentný rozvoj nášho krásneho 
mesta, ale len a len o intrigy, čoho dôkazom je aj nedôstojný priebeh a bezprecedentná 
voľba hlavného kontrolóra Galla. Nezodpovedne, nedôstojne ovplyvňovaná pánom 
Karaffom. Budem jemný. Kde je vaše svedomie? Sľub deklarovaný? Kde je vaša 
dôstojnosť? Na takúto bezprecedentnú a trestuhodnú situáciu by v rímskom senáte 
veľký rímsky rétor Marcus Tullius Cicero so znepokojením vykríkol: Cui bono? Cui 
prodest? Komu to prospieva? Kto má z toho osoh? Občan? Bohužiaľ, veruže nie. Na 
základe uvedeného v záujme zadosťučinenia spravodlivosti žiadam podľa najvyššej 
právnej normy lex cardinalis – Ústavy Slovenskej republiky, média, aby sa tým 
neodkladne, teda ihneď v plnom rozsahu a so všetkou zodpovednosťou nekompromisne, 
konzistentne zaoberali a napravili tak neoverený právne jednoznačne spochybnený 
a publikovaný informačný lapsus. Hneď teraz som vám k dispozícii médiá. V tejto 
súvislosti citujem hmotný tretí zákon.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Plavčan, ďakujem pekne, váš čas vypršal. Musíme byť 

jednotní, prosím, nebuďte osobný, nie je to vhodné. Ďakujem za vaše vystúpenie. 
Kľudne, keď mi tento materiál dáte, ja si ho pozriem, aby som rozumel, o čom presne 
bola táto informácia. Ďakujem pekne, pán Plavčan. Váš príspevok bol uzavretý. 
Nasleduje pán doktor Ján Caban v rámci Seniori mesta Košice. Nech sa páči, pán 
Caban, máte slovo. 

 
p. Caban, obyvateľ mesta Košice: Vážené, aj vážení páni, ďakujem za príležitosť vystúpiť na 

zasadnutí MZ za početnú 40 tisícovú skupinu seniorov mesta Košice. Vážený pán 
primátor, vážená pani námestníčka, vážený pán námestník primátora, vážení poslanci, 
starostovia MČ, vážení hostia. Všetci seniori nášho mesta niekde patria. Tak ako mesto 
patrí všetkým obyvateľom mesta. Vážení poslanci, vážení starostovia, vy ste zvolení 
a vy volení aj seniormi mesta, aby títo vedeli, že ste podľa potreby pre nich na to, aby 
ste poradili, pomohli, podali pomocnú ruku. Žiaľ, polovicu vášho funkčného obdobia 
vás potrebovali omnoho viacej ako inokedy. Zažili sme boj o prežitie, boj o existenciu 
a život seniorov, do ktorej situácie sme sa ako najviacej ohrozená skupina dostali. Prvá 
veta oných dní znela, seniori ostaňte doma. Mnohým tak poviem, vo väčšine prípadov 
a príbehov ste boli po ruke. Pomohli ste, priniesli, odniesli, či odviezli všetko, čo sme 
v tých začiatkoch po februári 2020 potrebovali. Je škoda týchto dvoch rokov. Zastala 
realizácia plánov, projektov aj realizácia a vy sami ste z volebných aj povolebných 
sľubov všetko nenaplnili. Na druhej strane sa seniori MČ častokrát stali vašou pravou 
rukou, ochotní pomôcť pri akejkoľvek práci vo vašej MČ. Skromnou formou 
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oceňujúcou a ďakujú starostom. Rada seniorov udelila starostom všetkých 22-dvoch 
mestských častí titul Starosta roka za obdobie rokov 2020 – 21. Pravdaže niektorí 
seniori pozorne sledujú svoje okolie, aj zmeny, ktoré sa vykonávajú, ale aj 
nevykonávajú. Podľa tohto princípu budú vás hodnotiť, chváliť, ale aj vyčítať vám 
niečo nesplnené a vyjadria svoj názor, aj postoj k vašej práci. Stále platí, seniori sú 
zodpovedná voličská skupina, ktorá o svojom voličskom rozhodnutí vie dávno pred 
vyhlásením volieb. Môžem menovať podľa názoru, skúseností a poznatkov seniorov o 
tom svojom starostovi MČ, ktorí môžu spokojne spávať. Napríklad, ostatní majú 
pravdaže rovnaké šance, niektorí aj doživotné. To isté platí aj o vás poslancoch MZ. 
Poznáme sa osobne, vieme o sebe, spoločne sme vykonali niekoľko projektov a boli 
sme úspešní. Týmto pozdravom a príhovorom si dovolím poďakovať sa vám poslancom 
za schválenie dotácie pre Radu seniorov a tým pre vaše kluby pôsobiace v mestských 
častiach. Mesto Košice prostredníctvom oddelenia kultúry pripravovalo aj pripravuje 
akcie a podujatia, ktoré obohacujú život seniorov, prinášajú im nové zážitky, radosť a 
podnety pre život. Na druhej strane aj mesto a jednotlivé zriadenia nám ponúkajú svoje 
služby, okrem iného vstupenky na futbal, na hokej, pravidelné filmy v kine Úsmev, 
pohybové aktivity pre našu vekovú kategóriu. Osobitne je výborná spolupráca 
s Kulturparkom, ktorý nám poskytuje, prenajíma a stará sa o objekty, ktoré využívame. 
Klubové aktivity ponúkajú takú širokú spoločenského, kultúrneho, umeleckého, 
športového, liečebného zamerania, potom často na stretnutiach poslancov, že starosta so 
seniormi prejavia títo skromný záujem, čo najskôr sa dožiť dôchodkového veku. Zo 
skúsenosti 14 ročného dôchodcu vám môžem odkázať, neponáhľajte sa do dôchodku. 
Osobitne mi dovoľte oceniť starostlivosť, ochotu, pomoc za podporu, ktorej sa nám 
dostáva od najvyšších predstaviteľov mesta. V kritickom covidovom čase sme boli v 
stálom kontakte s primátorom mesta a spoločne sme hľadali, nachádzali spôsoby ako 
uľahčiť aktuálne život seniorom. A ďakujem vám poslancom, že potom tieto návrhy ste 
podporili. Dovoľte mi záverom poďakovať sa za spoluprácu v uplynulých štyroch 
rokoch za váš podiel žiť v tomto meste dôstojne, pokojne, ale optimisticky, že vieme, 
kde má naše mesto smerovať. Z úrovne riaditeľa Rady seniorov ďakujem za aktívnu 
podporu, pravidelnú pozornosť venovanú klubom organizovaným na celomestských 
podujatiach seniorov, pánu primátorovi mesta Košice. Som rád, že som mohol štyri 
roky s vami všetkými spolupracovať, spoločne sme chceli mestu ponúknuť 
a uskutočňovať to najlepšie a či sa nám to podarilo, to sa overí 26. októbra 2022. 
Ďakujem za pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Caban, verím, že keď poviem aj v mene 

poslancov, mojom, vedenia, vám ďakujeme za sprostredkovanie naozaj možnosti byť 
s vami, byť s vašimi seniormi, ktorých kaučujete a že sme spoločne dokázali, verím, že 
vyčarovať mnohokrát pekný úsmev. Ďakujem pekne. V poradí ďalšom vystúpi pani 
Karin Dovhal so svojim poďakovaním. Nech sa páči. 

 
p. Dovhal, Ukrajinka: Dobrý deň, volám sa Karina Dovhal. Do Košíc som prišla, prišla som 

z Ukrajiny, z mesta Charkov. Do Košíc som prišla piateho apríla spolu s dcérou. Celý 
mesiac sme žili v ostreľovanej zóne a nakoniec sme sa rozhodli odísť. Prišla so mnou aj 
moja sestra so štvormesačným synom a kamarátka s krstným dieťaťom. Bohužiaľ, teraz 
sa ešte nemôžeme vrátiť domov, lebo moje mesto stále ostreľujú. Bývame teraz 
v seminári na Hlavnej ulici a bohoslovci ako všetci Slováci sú ľudia s veľkým srdcom. 
Oni so všetkým nám pomáhajú, jedlom, ubytovaním, zdravotným poistením a hľadaním 
práce. Všetci sme a ja najviac veľmi vďačná mestu Košice a primátorovi mesta za veľkú 
pomoc, za centrum prvého kontaktu, aj za ostatnú dôležitú humanitárnu pomoc 
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Ukrajincom v tento ťažký čas pre nás. Vďaka dobrým ľuďom sme tu našli druhý 
domov. Ďakujem vám.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teraz nie som si istý, pán Robert Gašpar, či je 

v sále. Ak nie, tak zároveň do prezenčnej listiny bol napísaný ako náhradník pán Mazák. 
Ak je tu, mám pocit, že som ho zahliadol. Áno, nech sa páči, máte slovo.  

 
p. Mazák, obyvateľ mesta Košice: Dobrý deň. Vážení prítomní ďakujem za možnosť vystúpiť 

na zastupiteľstve. Rovnako som tu stál aj pred rokom a žiaľ musím konštatovať, že 
viac-menej všetko, čo som vám čítal, poslancom zasielal mailom, je stále aktuálne a 
v platnosti. Medzitým sa zmenilo to, že sa mi ozvali nejakí ďalší ľudia, ktorí majú 
podobnú skúsenosť s komunikáciou mesta Košice ako ja. A na komisii pre vzdelávanie 
sme naposledy prejednávali žiadosti osobitný zreteľ pre zmluvy, ktoré sú ešte ďaleko od 
svojho riadneho termínu ukončenia a ja to vnímam tak, že to je účelové v súvislosti s 
voľbami, pretože možno nové vedenie magistrátu už nebude až také ústretové. Pani 
námestníčka na komisii tvrdila, že žiadna žiadosť o osobitný zreteľ nemôže byť 
magistrátom zdržiavaná, no zjavne sú tu rovní a rovnejší, nakoľko nielen moja, ale aj 
iné žiadosti čakajú aj roky a žiadosti niektorých objektov sa posúvajú, aj keď ani 
komisia pre vzdelávanie nevidí dôvody, prečo sa tak deje. Zacitujem iného občana, 
ktorý taktiež funguje vo vzdelávaní. Napriek faktu rovnosti medzi zriaďovateľmi 
školských zariadení z pohľadu zákona dochádza k zneužívaniu postavenia mesta Košice 
v trojfunkcii zriaďovateľa, vlastníka nehnuteľnosti ako orgánu, ktorý vykonáva 
prenesené kompetencie. Mesto Košice by pravdepodobne malo upraviť vnútornú 
štruktúru úseku školstva tak, aby tieto 3 funkcie boli samostatné, kompetenčne 
vymedzené, aby sa neplietli hrušky s jablkami a proces správy a komunikácie boli 
profesionálne a časovo nenáročné. Koniec citátu. Minulý rok som spomínal prehlásenie 
pani námestníčky na komisii vzdelávania, že kontaktovali všetkých uchádzačov o 
školské priestory v roku 2016. Nebola to pravda. Zároveň odvtedy viem aspoň o jednej 
verejnej obchodnej súťaži, ktorú už mesto nezverejnilo ani na svoje stránky napriek 
tomu, že magistrát o tom vedel. Pôvodne som tu chcel stáť 5 minút potichu, ako ukážku 
komunikácie, ale usúdil som, že využijem čas trošku konštruktívnejšie. Počas leta som 
si dal námahu a prešiel autom mestá, školy, vzdelávacie zariadenia medzi Košicami 
a Helsinkami. To neboli bohaté západné krajiny, ale mestečká pri hraniciach s 
Bieloruskom, ale aj hlavné mestá krajín a musím konštatovať, že v každej z navštívenej 
lokality bolo vidieť plody spolupráce samosprávy, zamestnávateľov a neziskového 
sektora. No a dnes som nedostal z mesta odpoveď, že či je možné premietnuť pár fotiek, 
tak som tu bez nich, ale môžem spomenúť, že zriaďovatelia aktívne vstupujú do procesu 
výchovy a vzdelávania nielen v tej vyspelej západnej Európe, ale postkomunistických 
štátoch či mestá ako Trnava, Žilina, Nitra, Zvolen. Tam sa dá, chcú, môžu, vedia, 
spolupracujú. Na komisii pre vzdelávanie nebol záujem ani časový priestor, aby som 
znalosťami a skúsenosťami pomohol a za tie 4 roky na komisii počúvam, ako školy 
majú právnu subjektivitu a úlohou zriaďovateľa je zabezpečiť plastové okná 
a polystyrén. Kiež by. Boli sme aj na komisii, kde sme počuli, ako sa nedá využiť 
záujem mestských teplárenských podnikov, či súkromných investorov pri šetrení 
energií. Nedá sa, nechceme, nevieme, nemáme. Školy majú právnu subjektivitu. Za 4 
roky sme neurobili na komisii nič s osobitnými zreteľmi, pravidlami, ani na jednoduchý 
web na nájom telocvične pre partiu večerných futbalistov. A mám príklad, že keď sa 
chce, tak sa dá. Napríklad Mestská polícia naposledy, keď boli tu proruskí demonštranti 
pri pamätníku SNP. Mestská polícia dokáže zaparkovať vaše vozidlo na bielych čiarach, 
bez toho, aby ste platili parkovné, usmerňuje parkovanie takýchto ľudí. Takže, keď sa 
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chce, dá sa. Keď si pozriete štatistiky, ako nám odchádzajú ľudia preč, ktorí sú vybavení 
jazykmi a matematikou, mali by sme sa zhroziť a to nie je len výčitka voči vedeniu 
magistrátu, ale aj zastupiteľstvu, ktoré niekedy diskutuje o zvláštnych veciach. Poslanci 
tohto zastupiteľstva sa taktiež nezúčastňujú na komisiách a naša komisia pre 
vzdelávanie posledné 2 roky prakticky uznášania neschopná a to dokonca aj pri 
hlasovaní e-mailom. Je to absurdné podľa mňa. No a keďže komplexnú a zanedbanú 
tému vzdelávania nevyriešime vďaka jednému vystúpeniu pána Mazáka a idú voľby, 
očakávam, že pokračovanie bude v zmysle psy štekajú a karavána ide ďalej. Ale 
nekomunikácie magistrátu, nekvalita procesov toku informácií a kamarátstva našich 
ľudí bez pravidiel sú všetko čriepky toho, prečo z mojich spolužiakov už v Košiciach 
nie je viac-menej nikto. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetkých diskutujúcich, v zmysle 

rokovacieho poriadku je tam priestor na rozpravu, na diskusiu, ktorú otváram s 
faktickými. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič a nasleduje pán poslanec Karabin.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto. Ďakujem Miloš, chvíľočku. Aby som 

bol objektívny, tak pán Mazák hovoril zrozumiteľne, plynulo a s veľa vecami som do 
veľkej miery súhlasil, avšak vytrhnem z kontextu jeho vetu, ktorá... Miloš, čokoľvek, čo 
sa týka Ťahanoviec, ty vidíš červeno. Chvíľočku. Musím ísť ďalej trošku. Povedal, že 
posledné dva roky sa to deje. A my za posledné dva roky sme, pán Mazák, vidím ho, 
mali, Pán Mazák, sme za posledné dva roky mali asi sedem zastupiteľstiev a zázračne 
ste tu vy prišiel dnes, dva mesiace pred voľbami. Jaj, to ste boli viac, hej. Dlhé vlasy ste 
mali. Čiže krásna kortešačka.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na pána Mazáka. Pán Mazák, 

začiatkom marca tohto roku si občianske združenie Pomoc Pereš podalo žiadosť na 
košický magistrát o odpredaj pozemku. Prešlo 6 mesiacov, ani my sme žiadnu odpoveď 
nedostali a nielen my. Bežní ľudia tu odpoveď nedostávajú, ani developeri, 
podnikatelia. Nič. Za tie 4 roky tento magistrát nefunguje pod týmto vedením. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som takmer všetkým občanom, 

ktorí prišli na rokovanie dnes a vystúpili v rámci bodu pre verejnosť alebo slova pre 
verejnosť, poďakovať za ich slušné, vecné príspevky a aj keď môžu byť odlišného 
názoru, tak ich vedeli prezentovať slušne. Až na jeden prípad a to je pán Plavčan, ktorý 
chodieva na zastupiteľstvo posledné 4 roky. Opakovane vo svojich príspevkoch hovorí 
o nejakej trestnej činnosti, opakovane spochybňuje výberové konanie, ktoré bolo aj 
verejne vlastne premietané. Ja som bol ako poslanec mestského zastupiteľstva jedným z 
členov výberovej komisie, ktorá rozhodla a vlastne aj tie jeho vystúpenia potvrdzujú, že 
si vybrala správne, pretože on bol jedným z kandidátov a bol neúspešný. Myslím si, že 
skončil s tým najnižším počtom bodov, ak sa dobre pamätám. Má právo prezentovať 
svoje názory, veď od toho tento bod je, ale aj tie názory treba vedieť slušne prezentovať. 
Pokiaľ si niekto kopne do mňa, ja znesiem a som verejne činná osoba, takže by som aj 
zniesť mal, ale pokiaľ si kopne do zamestnanca opakovane, ktorý pracuje v mestskej 
firme, nechodí na tie zastupiteľstvá a nemôže sa brániť, ani v tom procese výberového 
konania nejakým spôsobom do toho nezasahoval, tak to si nemyslím, že je správne. A 
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stalo sa to už niekoľkokrát a možno aj v mojom prípade a vtedy som ja bol upozornený, 
čiže ja by som poprosil predsedajúceho do budúcna, uvidíme, či sa to zmení alebo sa to 
nezmení, aby takéto príspevky proste zastavil. Lebo ak sa sem príde občan, ak má občan 
dojem, že je páchaná trestná činnosť, má ísť na políciu, podať trestné oznámenie, ale nie 
opakovane chodiť na zastupiteľstvo a podozrievať nás z toho, že nejakú trestnú činnosť 
páchame. A ak má dojem, že sa pácha nejaké alebo teda robí sa niečo, čo je v rozpore so 
zákonom, existuje inštitút sťažnosti, tak isto existujú priestupkové konania alebo sa 
môže objednať u pána primátora na stretnutie, ale chodiť tu niekoľko rokov a 
spochybňovať proces výberového konania, proces vlastne ako funguje mestská firma, 
tak to si nemyslím, že je celkom správne. Vidím, že mám nejaké faktické, takže to bude 
ešte veselé. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickými na pána poslanca Karaffu, pán 

poslanec Ihnát, pani poslankyňa Iľaščíková, pán poslanec ... 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Veľmi pekne ďakujem, pán primátor. Ja skôr sa 

pozerám na to vlastne, že škoda, že nie sú prítomní ako zástupcovia mestských lesov, 
lebo vlastne vedeli by reagovať, ale určite budú potom nejaký bod bude určite k tomu, 
ako ku mestským lesom a možnosti prezentácie, ale ja osobne s mestskými lesmi 
spolupracujem úzko, ako aj s pánom Belim, ako pánom riaditeľom. Nemôžem povedať, 
že by som mal nejaký... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec prepáčte, ale reagujete na pána poslanca Karaffu, 

ako?  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: No, ale hovorím. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Faktická.  
 
p. Ihnát, poslanec: No, ale hovorím vlastne, že sa tu znevažovali veci, ale ja chcem práve to 

obhájiť, ako určitým spôsobom niečo, že ako s pánom Belim ako, aj vedením mestských 
lesov sa spolupracuje dobre a jednoducho sa hýbu veci. Takže vlastne ak sú nejaké také 
disproporcie, tak jednoducho je tu hlavná kontrola alebo naozaj orgány činné v trestnom 
konaní, aby sa potom to posunulo ďalej. A sa zistili veci. Možnože aj o niečom neviem 
ani ja alebo my nevieme ako, takže vlastne. Sú tu procesy v demokratickom systéme, 
ktoré sú nastavené a je tu možnosť takáto. Takže vlastne ako pán Plavčan, ako tá cesta 
je nastolená. Nech sa páči.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. Pán poslanec Karaffa mal diskusný 

príspevok.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Áno. Ja na pána Karaffu, na pána kolegu. 

Nechcem to rozoberať, ale teraz ste svojim spôsobom možno pocítil to, čo sa dialo 
minulého roku, keď ste veľmi nepekným spôsobom zaútočil na pani šéfku archívu. Ja 
osobne nesúhlasím ani s tým, ako ste sa predtým... Pán Karaffa rozprával o tom, ako sa 
mu nepáči, keď sa používajú nejaké invektíva, keď sa hovorí o niekom, kto tu nie je. 
Tak ja len chcem to povedať, že teraz to mohol pocítiť možnože troška na svojej koži 
to, čo urobil pred rokom, ale ani mne sa to nepáčilo, ako pán Plavčan vystúpil aj voči 
vám. A verím tomu, pán Karaffa, že možno sa vo vás troška pohlo nejaké svedomie, že 
sa minimálne aspoň ospravedlníte pani šéfke archívu za to, ako ste vtedy vystúpil a aj z 
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toho dôvodu, že sa ona nemohla brániť a nebola tu. Preto som sa jej aj zastala vtedy.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: K niektorým teoreticko-metodologickým a lingvisticko-

psychiatrickým aspektom vystúpenia pán Plavčana sa vyjadrovať nebudem. Chcel by 
som ovšem a bol by som veľmi rád keby vystúpenie pána Mazáka nebolo vnímané iba 
ako predvolebná kortešačka, lebo bolo by to veľmi nesprávne. My ako krajina sa 
v oblasti vzdelávania prepadáme a nielen v oblasti vzdelávania a je potrebné, aby sme 
skutočne robili viacej pre to vzdelávanie. Myslím si, že členovia komisie sa snažili 
urobiť niečo preto, ale bolo by dobré, aby v budúcnosti sa toho urobilo viacej. Ešte raz 
hovorím, tie niektoré pripomienky možno by som ich formuloval trochu ináč, ale boli 
oprávnené a bolo by dobré, keby sa tým vedenie tohto mesta zaoberalo. A nezhodil by 
som to ako pán Djordjevič, ako na nejakú predvolebnú kortešačku, pretože pán Mazák 
sa usiluje v oblasti vzdelávania pohnúť vecami dlhodobo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči, diskusia. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Na rozdiel od kolegov mňa 

prejavy pána Plavčana nadchli a hlavne tá pripravenosť, tá vysoká odbornosť, exaktnosť 
a neviem teraz si spomenúť na nejaký vhodný latinský výraz, konzistentnosť, a naozaj 
toto tu za 31 rokov samostatnej samosprávy v meste Košice obdobu nemá. Boli pekné 
tie osobné útoky opakujúce sa, už sa ani mne dneska nepáčili, ale boli naozaj tieto 
výstupy a žiaľ už to asi nestihneme do konca volebného obdobia, boli okorenením tohto 
rokovacieho poriadku a rokovania. A je čas aj vďaka pánovi Plavčanovi zamyslieť sa, 
že či do budúcna tento bod Slovo pre verejnosť splnil opodstatnenie a zmysel. Veľmi 
kľudne a s nadhľadom sa porozprávame, rozoberieme si a myslím si, že bude čas sa 
vrátiť k poslaneckým mailom a prijímanie podnetov elektronicky, lebo naozaj sa sem-
tam pri týchto prejavoch, samozrejme, že aj my poslanci sme sem tam trošku odstrelili, 
ale toto tu už bolo, dá sa povedať, jedno krásne divadlo a čudujem sa, že pán Plavčan 
ešte nebol v hlavných správach. Takže posunuli sme to niekde ďalej až za Fekišovce a 
budeme sa musieť naozaj týmto zaoberať do budúcna. Čiže ja vám pán Plavčan 
ďakujem, aj za každý jeden latinský výraz, ktorý som doteraz nepoznal a dalo sa to 
počúvať. Príjemný deň, všetko dobre. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Nemohol som reagovať na pani 

poslankyňu Iľaščíkovú, pretože ona sa prihlásila na mňa faktickou poznámkou. Čo sa 
týka ospravedlnenia vo vzťahu k pani Hajduovej, vedúcej archívu. Na tom rokovaní 
odzneli informácie, ktoré boli pravdivé. Ja som sa zastal podriadených zamestnancov a 
dodnes za všetkým, čo bolo povedané si stojím. A čo sa týka kontroly, ktorú som 
navrhol vykonať, tam uznesenie nebolo podpísané a ak by bolo a ak by tá kontrola bola 
vykonaná, tak by sa presne preukázalo to, čo som hovoril. Interná kontrola vykonaná 
bola a podľa mojich informácií sa to preukázalo. Čiže v skutočnosti je taká, že tie 
problémy tam boli a sú, a pani Hajduová proste za to niesla zodpovednosť a to, že má s 
niektorými poslancami veľmi dobre možno nadštandardné vzťahy alebo iní ľudia, ktorí 
s ňou majú dobré vzťahy, majú dobré vzťahy aj s poslancami. To je vec, ktorú ja 
neovplyvním, ale za tých zamestnancov, ktorí nevedeli už kudy kam z konopí, by som 
sa vtedy postavil a urobil by som to znovu aj za cenu toho, že budem opakovane 
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kritizovaný, pani kolegyňa Iľaščíková. Čiže tak. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani Iľaščíková. Máte faktickú na pána poslanca 

Karaffu. Držte sa témy – Slovo pre občanov.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Budem tak či tak len reagovať ...môžem, keď?   
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Dúfam, že mi nezoberiete slovo, keď ste 

pánovi Karaffovi nezobral. A je to téma skôr. Ja som nehovorila o pani Hajduovej 
o kontrole, v súvislosti s kontrolou, ale hovorila som o tom, že je to nepríjemné a sám 
ste to teraz zažil na vlastnej koži, ako pán Plavčan na vás zaútočil, lenže vy na rozdiel 
od niekoho iného viete reagovať. A o tom som hovorila. Že dúfam, že ste si to 
uvedomil, aké je to nepríjemné, ak rozprávate o niekom, kto tu nie je a nevie sa brániť 
a nevie reagovať. A my poslanci máme niečo vyhodnotiť a poznáme iba jednu stranu. 
O tom všetkom som chcela hovoriť. Nie o súvislostiach. A tie dúfam, že ak budú, tak 
preukážete.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte v diskusii vystúpi pán 

poslanec Stanko. 
 
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Ja by som chcel doplniť pána 

Mazáka. V rámci toho vzdelávania komisie, dlhodobo upozorňujem na využívanie 
osobitného zreteľa. Sú tu subjekty, ktoré vlastne takto zneužívajú za desať Eur, na desať 
rokov majetok mesta, preto dlhodobo sa v tomto bode zdržuje pri hlasovaní. Ďakujem 
pekne.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Slovo pre verejnosť sme ukončili, uzavreli.  

- - - 
 
Bod č. 1/1 pôvodný bod č. 55 
Košická Futbalová Aréna - dostavba 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 1/1 Košická futbalová aréna, jej dostavba. 

Predkladateľom materiálu je pán námestník. Zároveň pána námestníka poprosím, aby aj 
tento bod viedol a následne po tomto bode bude obedňajšia prestávka približne 45 
minút. Už to nechám na pánovi námestníkovi, ako to dohodne, kedy sa stretneme. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, keď vás môžem poprosiť, 

máme tu kolegov aj z Košickej futbalovej arény a vzhľadom na práve dnes konajúci sa 
zápas UEFA sme zvolili tento termín tak, aby sa tu reálne mohli dostaviť, ak budú 
nejaké vaše otázky. Čiže je to generálny manažér Košickej futbalovej arény pán Šmidl, 
je tu manažér výstavby pán Čaja a zároveň náš poradca pre spustenie na certifikáciu 
štadióna pán Kriška, generálny manažér trnavskej arény. Otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Viacerí z vás ste tento materiál už mali možnosť počuť odo mňa prezentovať 
na komisiách alebo aj na mestskej rade. Ako som uviedol už na rokovaní decembrového 
zastupiteľstva 2021, došlo k tomu, že vtedajší dodávateľ stavby ohlásil neočakávané 
navýšenie, ktoré v tom danom čase pre nás nevedel ani ho dôvodne podložiť. Žiadal od 
nás podpísanie nejakého dodatku, ktorý by posunul ten termín a následne aj to 
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navýšenie by sa špecifikovalo až neskôr, čomu sme my po porade nielen 
predstavenstva, ale s predsedom dozornej rady, aj s našimi expertami na verejné 
obstarávania a právnikmi, sme zhodnotili, že už nevieme ďalej takýmto spôsobom 
navyšovať túto cenu a rozhodli sme, že ak tento dodávateľ nedodrží svoju záväznú 
ponuku na 4,6 milióna z 20. októbra 2021, tak zmluva uplynie a my budeme musieť 
spustiť nové verejné obstarávanie. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči vaše 
otázky. Pán poslanec Djordjevič s diskusným príspevkom. Tak sú to faktické na mňa, 
tak nech sa páči pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem vám veľmi pekne pán 

viceprimátor.  Zúčastnil som sa v KFA dvoch alebo troch zápasov, ale musím povedať 
jednu vec, že jedna pravda je taká, že tie bočné tribúny tam chýbajú a jednoducho ten 
vietor, ktorý tam bol, ten ma vyhnal preč. Čiže nedopozeral som tieto zápasy, poviem 
pravdu, z tohto dôvodu. Prajem si, aby čo najskôr naozaj to prešlo súťažami, zákonnými 
súťažami a dokončili sme celý štadión, aj bočné tribúny aj so sediskami, aj so sedením. 
Takže som za to, podporím všetko, čo je dobré, všetko, čo je v prospech tejto arény a 
jednoducho majme stánok taký, aký si aj UEFA dajme tomu alebo v rámci UEFA tiež 
zaslúžime. Sú tu zápasy jednoducho a vám poviem pravdu, nevydržal som, musel som 
ísť preč, lebo v ušiach mal vietor. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karabin nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán námestník Gibóda. Nepamätám si presný 

čas, ani rok, ale zhruba pred troma rokmi to bolo, keď prvýkrát sme boli poslanci 
pozvaní na KF arénu, ešte to nebolo dostavané, vy si na to spomínate a pýtal som sa na 
priestor za bránkami, ako to budeme riešiť ďalej. Vy ste vtedy vraveli, že to by stálo 2 
až 2,5 milióna Eur, ale že treba to odsúhlasiť. Hovorím, dajte to do porady, dajte to do 
zastupiteľstva, odsúhlasíme to. Dnes to pán Gibóda koľko stojí? Pred troma rokmi sme 
to mohli odsúhlasiť, mohlo to byť urobené. Vašou tvrdohlavosťou, lebo vy ste 
najmúdrejší v Košiciach, teraz zaplatíme koľko? Dvakrát, trikrát viacej?  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Takto, aby som nešiel robiť námestníkovi advokáta, ale keby bol 

jasnovidec, tak by podával na zápasy a kto v tejto miestnosti vedel, že ceny stavebných 
materiálov pôjdu o 60 % hore? Hej? Malo mesto Košice iné problémy, však aktivisti z 
Terasy chceli vykupovať Borovicový háj a ruku na srdce, kto mal vtedy gule 3 milióny 
– 4 milióny na štadión? Možno ste povedali verbálne pán Karabin, ale oficiálny návrh 
na MZ nepadol. Ale vráťme sa trošku do nedávnej histórie, ale ešte predtým poviem, že 
môžeme kľudne tu obviňovať aj Gibódu, aj celé predstavenstvo, pardon za výraz pán 
námestník, pána námestníka Gibódu, predstavenstvo, hľadať vinníka, ale dnes stojíme 
pred riešením. Áno, povedzme si, hlavní kandidáti na primátora, potrebujete sa 
odprezentovať, že viete byť kritickí, ale konštruktivita, to znamená dnes stojíme pred 
nejakým návrhom, hej, ideme niečo riešiť. Čiže okej, poviete si svoje, ale potom sa 
posunúť v debate ďalej, lebo už som mimochodom hladný a nechcem tieto kecy, čo 
mohlo byť, počúvať a ešte veľmi v rýchlosti poviem, že nemôže za to námestník 
Gibóda, že v deväťdesiatych rokoch sa sprivatizovala Lokomotíva súkromníkmi za pár 
desiatok tisíc korún ešte československých, nemôže za to námestník Gibóda a to 
hovorím kolegovi Karabinovi, Ihnátovi, ktorí hovorili o bránkach, za to, že toľko 
ospevovaný legendárny bývalý prezident a bývalý primátor, ktorý mal historicky 
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najviac hlasov, presne 68 tis., ktorý jednoznačne prevalcoval konkurenciu, toľko 
ospevovaný, ako dal Hlavnú dokopy na dlh, ktorý ešte dodnes nie je splatený ... tak už 
je, pardon ... veľmi čerstvé to musí byť a Všešportový areál sa zadlžil a požičal 
železiarňam. Toto miesto, ktoré ešte medzitým aj jeden podnikateľ vlastniaci futbalový 
klub, ktorý sa vlastnil MFK a ďalšie pozemky dostalo mesto, o to mesto prišlo, tak je 
jednoducho nevhodne lokalizovaný na otvorenom priestranstve čo sa týka Košíc 
vyvýšenom mieste. Ale žiaľ a naozaj povedzme si, že tá Lokomotíva je situovaná 
výborne, v jednej krásnej rodinnej oblasti, kde ide električka, kde sa pekne otočí, že tá 
doprava je autobusová aj električková, ale žiaľ Košice tieto možnosti nemali. Čiže ešte 
kľudne sa prihláste dvaja - traja a povedzte mu, že pred troma rokmi sme to mali, ale 
potom sa pohnime ďalej a naberme odvahu a urobme spoločný stánok hodný certifikátu 
UEFA, aby aj aspoň dvakrát do roka mohla tu prísť slovenská reprezentácia. Ďakujem 
všetkým vopred za podporu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Ihnát 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán viceprimátor. Ja budem 

reagovať na pána Miška Djordjeviča. Chcem povedať ako hovorí bránkach, však ja som 
povedal vlastne, že treba to podporiť jednoducho a podporím to, práve mi fučalo do uší 
a jednoducho som z toho zápasu odišiel preč. Tie tribúny sú nevyhnutné aj so 
sediskami. Takže vlastne riešme to, zákonne to riešme a podporujem všetko, čo je v 
prospech tejto KFA. Ďakujem. Všetko. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len takú poznámku k tej stavbe, že celý svet sa 

snaží bojovať proti veľkým preskleným plochám, viete o čom hovorím a voči 
zrkadlovým stenám, kvôli tomu, že do toho narážajú stovky vtákov a my si v Košiciach 
presne takú stenu postavíme. Tak len toľko som chcel, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lipták, ja oceňujem túto vašu aktivitu 

dlhodobú v meste Košice. Môžem vám dohodnúť stretnutie s generálnym manažérom, 
ktorý vás prevedie touto arénou respektíve aj s technickými pracovníkmi. A čo sa týka 
toho, že táto stena nejakým spôsobom predstavuje riziko, ja nemám informáciu o tom, 
že by sme zaregistrovali jediný úhyn vtáka o túto fasádu tejto budovy. Pán poslanec 
Horenský. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som bol asi 25 rokov dozadu jedným z 

futbalistov žiakov, ktorí prišli protestovať pred Biely dom, pretože nám brali 
mládežnícky štadión, čiže viem sa vcítiť do kože týchto mladých chlapcov, ktorí v 
podstate možno nemajú vyhovujúce podmienky na to, aby mohli športovať a práve 
tento stánok Košická futbalová aréna by mohla byť práve tou infraštruktúrou, na ktorú 
sa nemusíme hanbiť, preto taktiež  budem podporovať dostavbu tohto štadióna, aby 
získal patričnú certifikáciu. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja na záver, dámy a páni, si len 

dovolím zareagovať na pána poslanca Karabina, aj na pána poslanca Djordjeviča. Ja 
mám diskusný príspevok pán poslanec a v diskusnom príspevku môžem reagovať na 
toho, kto mal aj diskusný príspevok aj faktickú. Len si dovolím zareagovať v tom, že 
nie to mojou tvrdohlavosťou. Ja si pamätám na to stretnutie pán Karabin, kde na to 
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stretnutie ste prišiel vy osobne trošku nie, poviem to, že pozitívne naladený, obchádzal 
ste pozitívne naladený, čo som oceňoval, aj všetci ostatní kolegovia, ale zároveň po 
tomto stretnutí viacerí kolegovia avizovali a pretavilo sa to mimochodom aj do 
uznesení, ktoré sme schválili v danom období, že na dostavbu Košickej futbalovej arény 
máme hľadať ako vedenie mesta, aj vedenie Košickej futbalovej arény, externé zdroje. 
Tie sme reálne hľadali, našli sme ich, mňa osobne to mrzí, že to po prvé trvalo tak dlho 
a po druhé, že sme dospeli do stavu, že niekto, kto nám garantoval cenu a to bolo aj 
podmienkou pre zisk tej dotácie, potom následne na tie 2 mesiace, na ktoré to mal 
garantovať, to už nevedel garantovať. Ja budem veľmi rád a preto sme spravili všetko 
preto, aj pre verejné obstarávanie, aby sme túto cenu v rámci tejto súťaže dokázali čo 
najviac znížiť. Táto súťaž teraz prebieha hlavne na túto hlavnú stavbu, odhadované 
náklady sú 5,7. Ja verím tomu, že tak ako v prípade Národného tréningového centra 
tenisového na Popradskej, kde bola pôvodná cena 15 miliónov, do súťaže išla upravená 
PHZ na 17,4 milióna a vysúťažili sme 15 miliónov na stavebnú časť, ja verím tomu, že 
aj v tejto, v tomto prípade sa pobijú firmy a robili sme všetko pre to, aby sme získali čo 
najviac firiem, ktoré sa zapoja do tej súťaži. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a nech sa 
páči pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nechcem prekaziť túto atmosféru, že chceme 

dostavať štadión. Ja som to už na tomto fóre prehlásil, že ja už za ďalšie peniaze do 
štadióna hlasovať nebudem. Mrzí ma to. Mrzí ma aj hlavne to, že sa to podarilo len tým 
spôsobom, že opäť iba z bežných našich peňazí to budeme financovať, lebo vklad do 
základného imania, žiaľ, iba z týchto zdrojov sa dá financovať, ktoré nám najviac 
chýbajú a budú aj chýbať. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Práve preto, aby sme v budúcom roku 

nemuseli zaťažiť rozpočet mesta jednorazovou platbou, pristúpili sme k tomuto 
materiálu respektíve k tomuto návrhu, aby sa to rozložilo v priebehu rokov, kde Košická 
futbalová aréna si za tým účelom zoberie desaťročný úver. Samozrejme výška toho 
úveru bude ovplyvnená tým, ako sumu vysúťažíme, tzn. že ak to bude samozrejme 
nižšia suma ako 2,6 milióna, tá výška toho úveru bude nižšia. Ďakujem ešte raz. Ešte 
raz sa opýtam kolegov a kolegyne, ak sú nejaké otázky, či už na mňa alebo na kolegov? 
Ak nie, poprosím teda návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie v tomto 
bode Košická futbalová aréna  - dostavba. 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov po A) schvaľuje dostavbu Košickej 
Futbalovej Arény prostredníctvom obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. 
v očakávanom celkovom náklade 6.600.000 Eur podľa predloženého návrhu, po B) 
súhlasí s finančným príspevkom mesta Košice v celkovej výške 2.600.000 Eur, ktorý 
bude poskytnutý spoločnosti Košická Futbalová Aréna postupne od roku 2024 do roku 
2033 formou navýšenia základného imania peňažným vkladom, za účelom 
zabezpečenie krytia prevádzkových a finančných nákladov spoločnosti Košická 
Futbalová Aréna a.s., po C) súhlasí s textom Patronátneho vyhlásenia mesta Košice 
podľa predloženého návrhu, po D) žiada primátora mesta Košice a predsedu 
predstavenstva KFA, a. s., aby bezodkladne vykonali príslušné právne úkony za účelom 
dostavby v zmysle bodu A, B a C uznesenia, po E) poveruje zástupcov mesta Košice vo 
vedení spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. uzatvorením zmlúv za účelom 
dostavby v zmysle bodu A, B a C uznesenia.“ 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Hlasovanie č. 31 -  za 29, proti 0 proti, zdržal sa 1  
 
p. Gibóda, námestník primátora: Návrh na dostavbu Košickej Futbalovej Arény bol 

schválený. Ďakujem veľmi pekne. 
- - - 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, je 12:49, chcem sa opýtať, či stačí 

obedňajšia prestávka do 13:30? 13:40? Poprosím, zísť sa tu v sále o 13:40 hod.. 
Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Ďakujem veľmi pekne.  

- - - prestávka - - - 
 
Bod č. 13 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Mikulášom Marinovom, Evou 
Mikuluvkovou, Gabrielou Holeniovou a Karolom Marinovom 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, prezentovaných je 21 poslancov v sále. 

Pokračujeme. Otváram bod číslo 13 Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné 
Mesto formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a 
Mikulášom Marinovom, Evou Mikuluvkovou, Gabrielou Holeniovou a Karolom 
Marinovom. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, 
uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku mesta Košice za pozemky osôb, všetko v súlade s predloženým návrhom.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 32 - za 23, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 14 
Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto 
formou odpredaja p. Ing. Mariánovi Bednarčíkovi z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 14 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice formou odpredaja pozemku a to parcelu číslo 
registra C KN 6224/46 s výmerou 235 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
predloženého návrhu.“ 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 33 -  za 24, proti 0, zdržali sa 0  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 15 
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Bidovce pre Mgr. Vladimíra 
Zozuliča z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 15 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Košice pre Mgr. Vladimíra Zozuliča, ďalej všetko podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, hlasujme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 34 -  za 28, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 16 
Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. E KN č. 8253/9 v k. ú. Južné Mesto 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 16 - Určenie spôsobu 

prevodu pozemku časť parc. E KN č. 8253/9 v k. ú. Južné Mesto z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, 
diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice pre REMKO, s.r.o. podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 35 - za 28,  proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 
 
Bod č. 17 
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie distribučnej NN 
siete v rámci stavby „Košice – úprava NN, DP- pod Červeným brehom“ na pozemkoch 
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vo vlastníctve mesta Košice pre investora – Východoslovenská distribučná, a. s. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 17. Otváram k bodu č. 17 

diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. V zmysle záverov z rokovania majetkovej 

komisie si dovolím predniesť návrh na doplnenie uznesenia. Ten návrh bude doplnený 
v znení: teda schvaľuje zriadenie vecného bremena atď. za splnenia nasledovných 
podmienok. Po prvé, bude predložené vyhodnotenie Memoranda o porozumení a 
vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská 
distribučná a.s. zo dňa 7. marca 2018. Po druhé, budú dokončené stavebné práce na 
chodníkoch po prekopávkach v Mestskej časti Košice - Staré Mesto na Alvinczyho 
ulici, Bencúrovej ulici, Jiskrovej ulici, Kmeťovej ulici, Lӧfflerovej ulici, Masarykovej 
ulici, Murgašovej ulici, Rumanovej ulici, v Starej Baštovej, Svätoplukovej ulici, 
Turzovej ulici realizované dodávateľmi VSD a.s. a po tretie, budú uplatňované 
technologické postupy, ktoré umožnia výsadbu stromov v blízkosti ochranného pásma 
sieti. K tým jednotlivým návrhom, respektíve podmienkam, podmienku číslo 2 navrhol 
pán poslanec a starosta MČ Staré Mesto pán Petrovčik. Ide o ulice, ktoré sú už niekoľko 
týždňov, mesiacov pardon, v podstate rozkopané, resp. je tam asfalt, je tam betón a nie 
je tam asfaltový povrch. Tú podmienku, ktorá sa týka uplatňovania technologického 
postupu v súvislosti s výsadbou stromov v blízkosti ochranného pásma sieti, som 
konzultoval aj s pani riaditeľkou Správy mestskej zelene, ona to rozšírila na problém 
teda všeobecne so sieťarmi, ktorí sa čisto držia vlastne svojej legislatívy a neumožňujú 
výsadbu a tým, že aj tento návrh vlastne ráta s tým, že dôjde k umiestneniu vedenia do 
zeme, tak mnohé ulice a mnohé pásy zelene, ktoré sú popri cestách sa týmto stanú 
nevyužiteľné pre výsadbu stromov. Čiže ak nám záleží na ekologických riešeniach a na 
výsadbe stromov, tak je potrebné otvoriť aj túto otázku s firmami, ktoré vlastne majú v 
správe rôzne siete po celom meste, pretože takto síce sme vlastníkom pozemku, ale 
prichádzame o pozemky vhodné na výsadbu. Takže poprosím vás o podporu, ďakujem 
pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: No, chcem upozorniť na jednu vec. V Košiciach nám miznú 

stromy. S pamiatkarmi sme to preberali, že ulice, na ktorých len bola bežná výsadba 
prícestná, z nich nám stromy miznú a sieťari sú to vodárenská spoločnosť, elektrikári, 
ale aj optický káblisti a plynári samozrejme robia ten problém, že sa dovolávajú 
ochranného pásma. V iných mestách vyspelejšej Európy sa to rieši technickými 
opatreniami, tzn. rôzne chráničky, prechodky a kde čo, čo je riešenie možné, ale 
drahšie. Takže treba pri tejto príležitosti hovoriť so sieťarmi, aby sme sa dohodli na 
tom, že pokiaľ chceme, aby nám ostali stromy v meste, tak musíme tento problém riešiť, 
lebo my dospievame do takej paradoxnej situácie, že nemáme, kde umiestniť náhradnú 
výsadbu, lebo siete. Čiže už teraz je tu otvorená tá otázka a treba aj na tých uliciach, 
ktorá je Havlíčkova, Urbanová a všetko to, čo tam je. Tam stromy sú a pokiaľ tie stromy 
raz budú vyrúbané, už sa tam nikdy nič nebude sadiť. A to nesmieme pripustiť. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nikto ďalší do diskusie ... Pán 

riaditeľ? Nech sa páči. 
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p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Chcel som len povedať, že vlastne 
tie ulice, ktoré sú vymenované, tak je to vlastne investičná akcia VSD. Je pravda, že 
mesto s nimi koordinuje záležitosti a podľa aktuálnych informácií, ktoré mám, tam 
došlo k určitému zdržaniu kvôli šupatkám od vodárov, keď to tak poviem, ktoré treba 
vyzdvihnúť do úrovne asfaltu, čiže tieto veci sa museli ešte dorábať a svojím spôsobom 
tým, že vlastne odkryli dané ulice, tak väčšinou ide o historické ulice kde, ktoré boli 
spravené bez akéhokoľvek podkladu, tzn. asfalt bol častokrát vložený, či už na kockách 
alebo dá sa povedať na surovej zemi. V tomto okamihu už Kmeťova ulica je 
zaasfaltovaná, teraz sa pripravuje Svätoplukova, takže vlastne ten proces naštartovaný a 
mal by byť vlastne do toho jesenného obdobia dokončený. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nech sa páči s faktickou pán poslanec 

Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja veľmi stručne chcem na pána riaditeľa 

reagovať a nie že by som úplne vyvrátil to, čo povedal, ale že by som povedal aj nejaký 
iný pohľad na vec. Jeho príspevok vyzeral, akoby sa ... teraz nehovorím, že zo z 
nejakých zištných dôvodov, ale to je jeho subjektívny názor, ale vyzeralo to tak, ako 
keby sa ich zastával. A my na Slovensku a to stále porovnávame s tými najhoršími. 
Nejaké šupátko tu zabezpečí to, že rok sú odkryté ulice. Päť ulíc. V Číne postavia 
100 km diaľnic za 2 dni a my budeme rok čakať? Tak potom naozaj neurobíme ani z 
mesta Košice, ani zo Starého mesta krajšie miesto pre život. Takže trošku musíme 
modernejšie rozmýšľať. Ale samozrejme nie je to výtka na mesto, ale nech to 
neznamená, že my máme tlieskať nejakým distribučným spoločnostiam a tolerovať, že 
si z nás robia prdel. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem aj kolegovi predrečníkovi, lebo vážne my sme 

aj s pánom riaditeľom túto problematiku týchto, myslím, ôsmich ulíc, chodníkov, tento 
nekonečný príbeh riešil minimálne trikrát, potom asi štyrikrát listom, mailami, občania 
sa už posledné 2 mesiace intenzívne domáhajú, že kedy už konečne tieto chodníky budú 
vyasfaltované, dokončené. Vtedy som ale počúval iné argumenty, že im nejaký 
zhotoviteľ pre firmu VSD odstúpil, potom prišiel druhý, neprišiel, ale v každom prípade 
občania sa doslova chytajú za hlavu, že 4, takmer 4 mesiace sa tam nepohlo ničím. Čiže 
tieto šupátka, celkom zaujímavý argument, ale tak pre mňa niečo nové. Takže verím, že 
šupátka sa podarili a do dvoch týždňov budú tých pár metrov štvorcových 
vyasfaltovaných. Snáď toto zvládnu títo naši partneri s VSD a vážne v tomto by som bol 
tým pádom aj do budúcna k nim nekompromisný, pretože myslím si, že ten dohľad a tá 
kontrola nielen nad týmto investorom by mala byť dôslednejšia, ako aj po sebe 
prostredníctvom svojho zhotoviteľa dajú do poriadku majetok mesta. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Ja chcem sa zmieniť o podobnej situácii, ktorá sa diala na 

území Mestskej časti Košice - Juh v nedávnej minulosti, kde tiež obdobným spôsobom 
boli vymieňané jednotlivé trasy káblov a dávali sa do zeme. Určite sme si tým aj 
pomohli, pretože nová povrchová úprava chodníkov bola robená v celej šírke, takže 
mnohé chodníky tam boli ako vzhľadom na zub času zničené a tým pádom tie ulice 
vyzerajú oveľa lepšie, komfortnejšie pre obyvateľov. Ale. Chcem sa pridať k tomu, čo 
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povedal kolega Petrovčik, že to isté bolo aj u nás. Tá práca išla veľmi liknavo, ku mne 
sa chodili sťažovať obyvatelia z rodinných domov, to bolo vlastne v tej zóne starého 
juhu, že prečo sa nič nedeje, dokedy to bude a ja neviem čo,  že aké problémy aj s 
bezpečnosťou v nočných hodinách, čo sa týka chodenia po takých rozbúrený úsekov 
chodníkov. No a mal som asi dve minimálne pracovné stretnutia u mňa s investorom a s 
realizátorom tých stavieb, ktorých sme síce vypočuli, aké majú oni vnútorné problémy s 
plynulosťou práce, ale trvalo to istú dobu napriek tomu a myslím si, že keby sme sa o to 
viacej nezaujímali, tak určite by to ešte možnože zostalo oveľa, oveľa dlhšie 
neukončené. Takže toľko, že je to dobrá vec, treba to robiť tieto výmeny káblov 
nepochybne, treba to vecné bremeno schváliť dnes, ale podotýkam na tú praktickú 
stránku, ktorá nie vždy býva dostatočne pružná a komfortná pre život obyvateľov. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Jedna poznámka ku kolegovi Hlinkovi. To je 

poznámka o tom, že sa upraví celá šírka chodníku a tým pádom sú stromy ale 
zaasfaltované, tak ako napríklad pôjdeme pozrieť na Mudroňovú, hej, ako sú stromy 
zaasfaltované až po kmeň a potom sa divíme, že nám odchádzajú. My robíme také 
opatrenia, samozrejme my musíme hľadať nejaký kompromis, ale pokiaľ ten strom 
nedostane vlahu, tak on nám odíde. A keď chceme mať toto mesto bez stromov, tak sme 
na veľmi dobrej ceste. Dívajte sa po stromoch, ako im hnednú korene, odchádzajú. A 
upozorňujem na to, že keď vysadíme nové stromy, tak ... 

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

páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Dobrý deň prajem. Ja len pripomeniem, že je to v MČ 

Sever, hlavne na uliciach Havlíčkova, Mánesová, Urbáková Žľaby. Je to lokalita, kde sú 
vlastne tie rodinné domy postavené v medzivojnovom období, nielen rodinné domy, ale 
sú tam aj bytové domy, tzn. tie rozvody elektrické sú dosť miestami v zlom stave a 
budem veľmi rád, keď to vzdušné vedenie, ktoré ide teraz v línii aj stromov, čo je asi 
cca meter širokých medzi chodníkom a cestou je vlastne pás zelene a tam sú aj tieto, 
toto vzdušné vedenie na stĺpoch a vlastne na tými stromami ide vzdušné vedenie, ak 
nám to stamaď zmizne z tejto lokality, to vzdušné vedenie a pôjde do zeme. 
Samozrejme treba dohodnúť tú realizáciu aj s osadením, posadením neskôr stromov, 
aby to bolo alebo zachovať tie stromy, ktoré tam sú, pretože hlavne na Havlíčkovej ulici 
myslím si, že máme najkrajšiu alebo jednu z najkrajších v meste alejí plnú sakúr, ktorá 
nám na jar krásne naružovo kvitnú, čo vlastne na Facebooku ste viacerí zachytili, čiže 
bude treba určite dohliadnuť na tú realizáciu a budeme aj dôsledne sledovať to, aby 
vlastne tie práce boli dokončené do takej fázy, aby vlastne tie chodníky neboli len 
čiastočne opravované, ale v plnej šírke vlastne, lebo tie chodníky sú tam relatívne úzke, 
čiže aby sa to urobilo komplet aj z povrchovou výmenou týchto chodníkov v celom 
rozsahu. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nikto ďalší do diskusie nehlási, 

diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Obdržali sme jeden návrh od pána 

poslanca Karaffu, ktorý je predložený takým spôsobom, že ak sa schváli, tak ten 
pôvodný už potom nebudeme hlasovať.  
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Takže návrh znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi schvaľuje zriadenie vecného bremena práva uloženia údržby a rekonštrukcie 
distribučnej NN siete v rámci stavby „Košice - úprava NN, DP pod Červeným brehom“ 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, katastrálne územie Severné Mesto 
špecifikovaných v prílohe číslo 1, v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s., 
Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361, predbežný rozsah 5445 m², jednorazová náhrada 
po dobu výstavby 7.351 Eur, jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena v 
zmysle Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a 
Východoslovenskom distribučnou a.s., 1,- Eur za splnenia nasledovných podmienok: po 
1.) bude predložené vyhodnotenie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 
07.03.2018; po 2.) budú dokončené stavebné práce na chodníkoch po prekopávkach 
v Mestskej časti Košice - Staré Mesto na Alvinczyho, Bencúrovej ulici, Jiskrovej ulici, 
Kmeťovej ulici, Lӧfflerovej ulici, Masarykovej ulici, Murgašovej ulici, Rumanovej 
ulici, v Starej Baštovej ulici, Svätoplukovej ulici, Turzovej ulici realizované 
dodávateľmi VSD a.s. a po 3.) budú uplatňované technologické postupy, ktoré umožnia 
výsadbu stromov v blízkosti ochranného pásma v sietí.“ Koniec návrhu. 

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

pozmeňujúcom návrhu respektíve o tomto návrhu, ktorý nahrádza pôvodný návrh. Nech 
sa páči. 

 
Hlasovanie č. 36 -  za 32, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený, tým pádom nehlasujeme už 

o pôvodnom návrhu. 
- - - 

 
Bod č. 18 
Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Katarínu Astalošovú, 
MUDr. Zuzanu Paraličovú a Martina Koštiala z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 18. Tu už potrebujeme 

väčšinu - 25 hlasov. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram 
diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Košice pozemkov podľa predloženého návrhu pre Ing. Katarínu 
Astalošovú ďalej v súlade s predloženým návrhom.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 37 -  za 32, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 19 
Prevod pozemku v k. ú. Krásna pre Bartolomeja Topolčanského a manželku Helenu 
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Topolčanskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 19 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram a poprosím 
návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice, pozemku registra C KN parc. č. 7246 pre Bartolomeja 
Topolčanského, bytom Zupkova 7 a manželku Helenu Topolčanskú podľa predloženého 
návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 38 -  za 32, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 20 
Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. 
Nižná Úvrať vo vlastníctve spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 20. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu. S procedúrou pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ešte som si nezvykol na to zariadenie, takže... 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Do diskusie normálne? 
 
p. Špak, poslanec MZ: Áno, do diskusie. Ďakujem pekne. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Chcem len poprosiť, aby sme sa neopakovali, lebo všimol som, že 

niektoré body neprešli majetkovou komisiou, keby sme k tým bodom, ktoré neprešli, 
len dostali info, že toto sme neprejednali a neprešlo to. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlási sa .. nech sa páči pán predseda 

majetkovej komisie. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Toto prešlo komisiou. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za informáciu. Hlási sa ešte niekto do 

diskusie? Ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zámenu pozemkov v katastrálnom 
území Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice do vlastníctva spoločnosti PEKNÁ 
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REZIDENCIA s.r.o. všetko v súlade s predloženým návrhom.“ 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 39 - za 32, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

 - - - 
 
Bod č. 21 
Zverenie pozemkov E KN parc. č. 339 a 341 v k. ú. Košická Nová Ves do správy 
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 21. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Ak nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú 
komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie pozemkov do správy 
Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves všetko ostatné v súlade s predloženým 
návrhom.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 40 -  za 31, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh uznesenia bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 22 
Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 22. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku 
mesta do správy príspevkovej organizácie Zoologickej záhrade Košice ďalej všetko 
v súlade s predloženým návrhom.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 41 - za 31, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 23 
Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov, týkajúcich sa Hádzanárskej haly 
na VŠA 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu č. 23. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu a týmto udelím slovo pánovi riaditeľovi magistrátu. Nech sa páči. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Jedná sa skutočnosť, že vlastne v 

júli mesto prevzalo do správy alebo resp. bytový podnik prevzal do správy na 
hádzanársku halu od pôvodného nájomcu, ktorý to mal za osobitný zreteľ a vzhľadom 
na to, že aj dá sa povedať na vysoké ceny energií, aj celkovej skutočnosti, tam 
neposkytoval služby, na ktoré bol tento osobitný zreteľ zverený, zmluva bola 
vypovedaná, koncom júla bol tento objekt odovzdaný späť do správy bytového podniku 
a dneska funguje vlastne v správe bytového podniku. Potrebujeme poriešiť, potrebujeme 
si teraz poriešiť vlastne vzťah k investícii, ktorá bola zrealizovaná v tomto objekte zo 
strany VSE, tzn., že vlastne preberáme k dátumu prevzatia stavby záväzok investícií, 
ktorá sa tam zrealizovala, prevažne vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje vykurovanie 
tohto objektu. Čo sa týka vlastne vzťahov s predchádzajúcim nájomcom, tam prebiehajú 
ešte diskusie. Boli vlastne zo strany predchádzajúceho nájomcu predložené nejaké 
podklady, ktorými preukazoval investície, ktoré realizoval do tohto objektu. Mesto ho 
vyzvalo na doplnenie podkladových materiálov tak, aby sme sa mohli s nimi ďalej 
zaoberať. V prípade, že budú tie podklady predložené v takej podobe, aby sme mohli 
hovoriť o nejakom prípadnom zápočte s predchádzajúcim nájomcom, takýto materiál by 
bol opätovne predložený do mestského zastupiteľstva. Teraz to nie je predmetom 
schvaľovania. Teraz len schvaľujeme to, aby bytový podnik mohol uzavrieť zmluvu s 
Východoslovenskou energetikou a mohli sme ďalej prevádzkovať tento objekt pre 
športovcov, ktorí tam už rozbehli tréningový proces. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči pán 

poslanec Lӧrinc. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Je v meste Košice akútny nedostatok uzavretých ihrísk v rozmere 20 

na 40, čo je hádzanárske ihrisko. Táto hala, dlhé, dlhé desaťročia slúžila na hádzanárske 
účely, ale popritom tam našli útočište aj florbalisti alebo futsalisti a ja som vo svojom 
dospievaní strávil v tejto hale, som bol dvakrát denne, lebo som trénoval tam a poznám 
tú halu veľmi dobre. Preto aj niektoré fotografie, ktoré boli prezentované akože úpravy, 
ktoré sa tam urobili, tak by som vedel veľmi vecne rozporovať, že na obrázku to vyzerá 
lepšie ako je prezentované. Ale hala je v strašne zlom stave. Je tam problematická 
strecha a sú problematické energie čo znamená, poviem tak, že ktokoľvek si tú halu 
zoberie teraz cez zimu, pri týchto kolísavých cenách to bude problém. Možno by bolo 
lepšie uvažovanie nechať to zimu zatvorené a investovať nejakým spôsobom do 
technológie a zateplenia. Ale čomu sa chcem venovať, že myslím si, že bolo chybou, že 
v minulosti bola táto hala daná niekomu a je absolútne jedno, kto to je, XY, lebo 
v podstate čo sa stalo. Že my sme halu prenajali za podmienok niekomu, kto sa zaviazal, 
že bude do haly investovať a spraví zhodnotenie nášho majetku, aby mesto s ním 
nemalo náklady. Po piatich rokoch, ak myslím dobre, tak ten človek investoval takým 
spôsobom, že spravil si PPP projekt s Východoslovenskou energetikou a urobilo 
investície, ktorý mnohí energetici krútili hlavou, že tie investície neprinesú to, čo mali 
priniesť, tým pádom menšie náklady na prevádzku, akurát musím povedať, že svetlo je 
veľmi dobre urobené, to je naozaj potrebné. Ale čo sa týka vykurovania a technológie a 
temperovania a klimatizácie, je to zle. A teraz po piatich rokoch v podstate mesto 
preberá tú halu späť a hovoríme podľa materiálu, že ideme vyplatiť 460 tis. ako 
záväzok, ktorý bol urobený tým človekom XY a tento záväzok v podstate dáme na 
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bytový podnik, ktorý má svoje finančné problémy a rozložíme ho ako radu splátok po 
5 tis. Eur. To znamená, zjednodušene povedané, dávame veľmi zlý signál hocikomu, že 
mesto ľahkovážne dá svoj majetok, čo môže deklarovať investície, tie neurobí a po 
piatich rokoch ho mesto aj tak vyplatí. A podľa mňa tam je morálna rovina je veľmi zlá, 
aj keď vo vecnej rovine získať tú halu naspäť a zveľadiť ju, tam som absolútne za. 
A poviem tak, že aj dobre, zahlasujeme, ale už tu máme na KFA sa nám navýšili 
náklady, plus 2,6 milióna. Toto pol milióna plus všetci, čo máme zdravý rozum vieme, 
že ďalšie 2 milióny bude treba do prerábky, plus Želiarska z 1,3 milióna išla na 2,8 
milióna, plus od štátneho divadla chceme pozemky a to sú milióny Eur.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Djordjevič 

a potom pán riaditeľ. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán námestník. Budem 

reagovať na kolegu poslanca Lӧrinca, ktorý hovoril a hovoril viac vecí, čo sa týka 
vykurovania s ním súhlasím, lebo bol som si párkrát zahrať futbal a bolo tam skutočne 
zima aj po týchto investíciách, ale nesporným faktom je to, že hala pri tomto 
prenajímateľovi alebo  nájomcovi, pardon, vyzerá lepšie ako keď bolo správcom 
BPMK. To znamená časy pána Farkašovského, keď bol prezidentom hádzanárskeho 
klubu, kedy predpokladám, ste mohli končiť taký dorastenecký vek, čiže áno, poznáte 
problematiku. A ešte podotýkam ďalšiu vec, že ročnú stratu vyrábala táto hala pre 
mesto Košice prostredníctvom bytového podniku viac ako 100 tis. Eur. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán riaditeľ, nech sa páči, do minúty. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Musím 

potvrdiť, že hala je v zlom technickom stave. Od prevzatia sme ju už dvakrát vytopili, 
čiže vlastne investície do rozvodov tam nie sú žiadne čo sa týka vody a odpadov, čiže to 
sú veci, ktoré musia byť okamžité riešené. Preto to preberá mesto a bytový podnik, aby 
sa nám ďalej neznehodnocoval majetok a musím povedať, že keď sme robili vlastne 
preberací protokol, musím konštatovať, že boli mnohé časti haly, ktoré neboli 5 rokov 
upratané. Bolo to tam hrozné. A čo sa týka vlastne vzťahu a zmluvy, ktorá bude potom 
uzavretá ešte medzi mestom a bytovým podnikom, to bude vlastne samostatná 
záležitosť s tým, že vlastne mesto bude vykrývať tieto straty, ktoré budú vychádzať z 
prevádzky tejto haly, áno, čiže nezostane to na triku bytového podniku. Na tomto 
príklade vidíme, že toto bol zlý model a nám to len potvrdzuje dať takýto majetok do 
správy niekomu inému, áno a výsledkom bolo, že sa to nenapĺňalo na účel, na ktorý bol 
osobitný zreteľ schválený. My sme si vyčíslili, koľko by bola cena nájmu, keby nebol 
osobitný zreteľ, koľko bol osobitný zreteľ a musíme konštatovať, že k dnešnému dňu 
nebolo doňho investované ani v tej výške, koľko by mal platiť komerčný nájom, áno, 
keby to mal tých 5 rokov. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán riaditeľ, to bude predmetom asi ďalšieho 

bodu rokovania. Pán poslanec Blanár, nech sa páči. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som len v krátkosti 

chcel položiť otázku jednu, na ktorú by som rád chcel počuť odpoveď, lebo v materiály 
v tom nie je jednoznačne povedané, že prečítam jednu vetu z materiálu. Mesto má snahu 
zachovať plnú funkčnosť haly v takom stave, aby sa mohli využívať nepretržite 
športovými klubmi na tréningový proces, preto je snaha uhradiť kúpnu cenu za 



74 

 

technologické zariadenie vo výške 460 tis.. Čiže otázka. Rozumiem tomu tak, že v 
takomto stave, v akom sme halu teraz vlastne prevzali žalostnom, konštatujeme tu 
viacerí, ideme ju prevádzkovať aj teraz v zime? Je to energetická, energicky strašiak, 
keď to takto poviem. Čiže mali by sme, v tomto materiáli to nie je povedané, čo ideme s 
ňou robiť alebo čo chceme robiť v najbližšom roku s touto halou. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič. Bude 

nasledovať pán poslanec Karaffa. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Už som tu. Nebudem dlho, lebo som sa medzitým dozvedel 

dôležité informácie, takže takto. Opäť vážení, môžeme tu hovoriť o tom, že minulé 
zastupiteľstvo, uplynulé, z ktorého tu sedí už len torzo poslancov, môžeme 
spochybňovať rozhodnutie dať to mladému chlapcovi, ktorý to mal vtedy 22 - 24 rokov, 
ale z môjho pohľadu sympatický, lebo mal odvahu snažiť sa zachrániť hádzanú 
v Košiciach, čo sa mu aj do istej miery aj podarilo, lebo hrali extraligu, myslím, že hrali 
aj finále pohára a skončili tretí v celoslovenskej lige. Oživili, oživili a motivovali a 
motivovali aj ďalší hádzanárov a medzitým vznikol ďalší hádzanársky klub. Musíme sa 
pozerať opäť na to, okej, povedzme si svoje, ako bolo, kde sa urobili chyby, čo nebolo 
popratané, ale opäť sa pozrime dopredu a povedzme si, čo chceme robiť. Je pravda, že 
sme hovorili v meste Košice, že budeme mať dvojhalu, trojhalu alebo minimálne 
dvojhalu obdĺžnikového tvaru, pričom sme aj absolvovali výjazdové rokovanie alebo 
poznávací výlet alebo pracovnú cestu do mesta Miškolc, ktorá bola plodná a videli sme 
ako by malo vyzerať športovisko nejakého 200 tis. mesta v dvadsiatom prvom storočí. 
Teraz máme pred sebou niečo, kde je robota na niekoľko mesiacov, samozrejme nebude 
to toľko roboty, ako pri Angels aréne, kde boli pamiatkari at., ale musí sa urobiť 
statický posudok súčasnej stavby a zistiť, čo z tej haly sa dá využiť. To znamená, že či 
je vôbec funkčný skelet alebo, ja neviem, múry, zázemie, jednoducho na to sú stavbári, 
to nie poslanci, že odborníci, pozerám na vás Laci, pozdravujem a jednoducho už teraz 
do konca volebného obdobia nestihneme. Momentálne z môjho pohľadu, z pohľadu 
rodiča a z pohľadu človeka podporujúceho šport a človeka, ktorý zažil v deväťdesiatom 
deviatom pád Všešportového areálu, keď sme ako majstri Slovenska svietili pri 
sviečkach a sprchovali sa v ľadovej vode, navrhujem, aby mesto Košice aspoň čiastočne 
dalo do poriadku túto halu. Nie na zápasy, ale aby sa tam dalo trénovať a v budúcnosti, 
aby sme rozmýšľali, že pri tejto hale či kúpime vedľajší pozemok a pristávame tu 
dvojhalu alebo ju aspoň opravíme v takom rozsahu, ako kedysi vyzerala a to je všetko. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec, ste vravel, že nebudete 

hovoriť dlho. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Majetková komisia, komisia rokovala o 

tomto bode tento týždeň v pondelok. My sme to zobrali na vedomie, pretože materiál, 
ktorý bol spracovaný, nebol v takom znení, ako je bod predložený na rokovanie 
dnešného zastupiteľstva. Tie 2 body po a) a po b) ja sa s tým v podstate sám za seba 
stotožňujem. Je dobré, že sa to zoberie bytovému podniku ako nájomcovi, pretože 
bytový podnik nie je obchodná spoločnosť, ktorej je toto gro teda tou podnikateľskou 
činnosťou, takže z tohto hľadiska odpadne aj určitý záväzok a nejaké náklady bytovému 
podniku, takže ja tento materiál, tak ako je pripravený, ho podporím. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lӧrinc. 
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p. Lӧrinc, poslanec MZ: Pre ozrejmenie, lebo oslovil nás emailom pred hlasovaním včera aj 

štatutár občianskeho združenia Kraus, ktorý popisoval svoj pohľad veci, čiže aby to tu 
aj možno zaznelo verejne. Pán riaditeľ, vy ste boli členom vyjednávacieho tímu alebo 
ste viedli to vyjednávanie, čiže dosiahli ste dohodu s občianskym združením Kraus na 
usporiadanie vzťahov? Prvá otázka a druhá otázka, ak teda mesto prevezme záväzok a 
dohodne sa s VSE  v podstate uhradí ten záväzok zvyšných 460 tis. Eur? Boli tam ešte 
podlžnosti tohto občianskeho združenia voči bytovému podniku, aj tieto pozdĺžnosti sú 
nejak vyriešené, dohodnuté, kto to bude platiť? Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Práve tie rokovania ohľadne tej 

dohody o urovnaní boli zo strany predchádzajúceho nájomcu vedené v tom duchu 
započítania si týchto podlžností, či už voči VSE, kde sa bavíme asi o 19 – 20 splátkach, 
čo je skoro stotisíc a voči bytovému podniku, tam je to na úrovni 57 tis. a nejaké drobné 
k tomu bez úrokov. Takže vlastne tie podklady, ktoré boli zo strany vlastne 
predchádzajúceho nájomcu predložené, smerovali k tomu, aby to skončilo na nejakej 
nule, resp. ešte v pluse pre predchádzajúceho nájomcu. My sme museli jednak 
odpovedať VSE, kde jednoznačne odpovedáme, že vlastne mesto nemôže prevziať, aj 
na základe platnej legislatívy, záväzky za tretie strany, tzn. za občianske združenie a za 
tie nezaplatené splátky, ktoré sú ku dátumu 22.07., čiže my preberáme splátky za tú 
technológiu až od 22.07., keď sme tú halu oficiálne prevzali. Čiže to, čo má pán, to čo 
má občianske združenie, tak som bol presný, občianske združenie nezaplatené, to si 
musí vyriešiť priamo VSE s občianskym združením. Za to nepreberáme žiadne 
garancie, nezapočítavame to a čo sa týka vlastne dlhu, ktorý má občianske združenie 
voči bytovému podniku, tak isto to nie je predmetom započítania, pretože vlastne sme a 
to preto vravíme, že neboli doteraz predložené doklady, na základe ktorých by sa to dalo 
adekvátne vyhodnotiť a vysvetľujeme aj druhej strane presné detaily, čo sa týka pojmu 
technické zhodnotenie tak, aby sme sa o týchto veciach vedeli rozprávať. K dnešnému 
dňu neboli predložené zo strany občianskeho združenia adekvátne podklady, ktoré by 
preukázali, že sa tam udialo technické zhodnotenie v takom rozsahu, ako je to 
prezentované, ako je to na tých fotkách a aké je v realite, takže preto zatiaľ a dneska sa 
vôbec nerozprávame o nejakom vysporiadaní s občianskym združením. My sa bavíme o 
tom, že preberáme technológiu, ktorá tam dnes je, ktorú strategicky potrebujeme, lebo 
svojím spôsobom VSE si ju môže odmontovať, ale dostaneme sa do stavu, že v zimnom 
období tú budovu nebudeme ani vedieť temperovať a hrozia nám tam podstatne väčšie 
škody a ďalšie znehodnocovanie tohto objektu. Z toho dôvodu vlastne my potrebujeme 
mať tú budovu pod teplom. Dneska nevieme, v akej podobe bude prevádzkovaná 
vzhľadom na aktuálne ceny elektrických energií, áno, ale to je problém všetkých 
športových objektov na Slovensku, ale v každom prípade tú technológiu tam 
potrebujeme zachovať a potrebujeme, poviem rovno, ak aj tá hala nebude v prevádzke, 
tak musí byť minimálne temperovaná a držaná pri určitej teplote tak, aby nedošlo k 
výraznejšiemu zdegradovaniu daného objektu. Čo sa týka vlastne spolupráce s klubmi a 
tak ako bolo spomínané, že je to jedna z hál, ktorá spĺňa vlastné podmienky pre 
hádzanú, florbal a podobné športy s požiadavkou na 20x40, sme s nimi dohodnutí, 
máme nejaký predbežnú dohodu, ako sa tam bude fungovať. Zároveň sme museli 
upozorniť, že musíme spraviť opravy havarijného stavu, ktoré sú tam s vodou, s 
rozvodmi, čiže vlastne to sú asi veci na nejaké 2 mesiace, to je vlastne prvá fáza. Druhá 
fáza, sme v priamom rokovaní s vlastníkmi pozemkov, ktoré priamo obklopujú halu, 
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pretože vlastne v susedstve sa nachádza cca 10 tis. m² mestský pozemok, ale sme 
obkľúčení vlastne pozemkami iných vlastníkov. Sú to tenké slížiky, ale sú strategické, 
pre nás dôležité, čiže je rozbehnutá s nimi komunikácia a máme ponuku na odkúpenie 
týchto pozemkov. A ďalším krokom vlastne bude to, čo sme sa tu rozprávali a ktoré 
bolo niekoľkokrát spomenuté, že vlastne bol spravený síce prvý krok, tzn. spravená 
vzduchotechnika, ale neboli spravené ďalšie kroky, ktoré súvisia so zateplením a 
zmenami štruktúry skeletu danej budovy a zateplenia strechy. Takže vlastne toto sú 
veci, ktoré by sa do budúcnosti mali zrealizovať, ale z nášho pohľadu je potrebné, aby 
tomu predchádzala aj súťaže architektonických návrhov, ako by tento objekt mal by do 
budúcnosti riešený. Čiže vlastne máme pred sebou viacero alternatív a viacero riešení, 
ale v každom prípade, ak máme ochrániť majetok mesta, lebo stále je to majetok mesta, 
v tomto okamihu máme pred sebou no zlé a horšie riešenie, áno a to je vlastne, že tú 
technológiu potrebujeme s partnerom prevziať, VSE je maximálne súčinné, 
komunikujeme, hľadáme riešenia ako znížiť energetické dopady na tento objekt a 
škody, ktoré by mohli vzniknúť v zimnom období. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, faktická na pána 

riaditeľa. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. V čase, keď som sa prihlásil, ešte pán 

riaditeľ nepovedal vetu, ktorá ma je mierne sklamala a to je tá, že sme v jednaní, máme 
ponuky. Zabudli sme, že pán Karaffa, pán Lesňák, pán Lӧrinc, že sme členovia komisie, 
ktorá vyberá pozemok pre halu? Čiže zabudli ste na nás? No pán primátor sa mračí, ale 
je to tak. Vytvárajú sa komisie a potom sú na dve veci. Čiže poprosím, lebo Fabišík 
rozpráva teraz jedno, že sa niečo dohodlo, prezentovalo, nebolo to posunuté poslancom. 
Teraz pán riaditeľ povedal druhú verziu. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa 
objektívne dozvedeli skutočnosti a preto by som bol rád, keby táto komisia zasadla do 
mesiaca, kde sme my poslanci mesta zastupujúci najmä šport pre výber pozemkov pre 
halu a že by tam bol aj pán Fabišík prizvaný a keď vedela Angels aréna dostať šancu a 
niektoré veci boli započítané s klubom Young Angels, tak nech dostanú aj oni šancu, 
keď relevantne preukážu výdavky, tak sa o tom MZ bude baviť. Čiže neberte to ako 
výtku, stane sa, že sa zabudne, ale poprosíme do mesiaca zvolať túto komisiu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. My dnes riešime vzťahy, aby sme mohli halu 

prevádzkovať a hlavne, aby sme mohli uzatvoriť zmluvy východoslovenskou 
energetikou. Čo sa týka pána Fabišíka, pánovi Fabišíkovi nikto nepovedal, že nemá 
žiadne nároky. Určite mal výdavky, ktoré dokáže preukázať. Ak ich preukáže, budeme 
to riešiť presne takým istým spôsobom, ako to bolo u pána Jendrichovského v rámci 
Angels arény, keď sa postupne sťahoval a museli sme prevziať to, čo tam investoval, 
urobil. Mal samozrejme vtedy nároky omnoho väčšie, cez majetkovú komisiu, cez naše 
oddelenia postupne dokumenty prešli, čo sa dohodlo, že je akceptovateľné, sa 
akceptovalo a na zastupiteľstve ste to schválili. Ten istý prístup bude vedený s pánom 
Fabišíkom, ale musí preukázať samozrejme všetko to, čo si chce nárokovať. Ďakujem 
pekne, ak sa to rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu 
o návrh na uznesenie. 

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

príslušných právnych predpisov po A) odporúča za 1.) ukončenie zmluvy o zabezpečení 
činnosti súvisiaci s vlastníctvom Hádzanárskej haly podľa predloženého návrhu, po 2.) 
ukončenie nájomnej zmluvy číslo 2011002400 podľa predloženého návrhu, po 3.) 
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ukončenie zmluvy o dielo číslo 0141/3320/2018 podľa predloženého návrhu. Po B) 
schvaľuje za 1.) uzavretie novej zmluvy o zabezpečení komplexnej správy 
Hádzanárskej haly podľa predloženého návrhu a po 2.) uzavretie novej zmluvy medzi 
Východoslovenskou energetikou, mestom Košice a Bytovým podnikom mesta Košice, 
na základe ktorej mesto Košice uhradí prostredníctvom Bytového podniku mesta Košice 
Východoslovenskej energetike cenu za dielo podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 42 -  za 34, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 24 
Informácia o predložení žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja, cieľ výzvy: vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly za účelom 
realizácie projektu: „Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 24 predkladám Informáciu o predložení žiadostí 

o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, cieľ výzvy: vybudovanie 
multifunkčnej voľnočasovej športovej haly za účelom realizácie projektu „Výstavba 
novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“. Chcem vás len informovať, že 
mesto Košice sa zapojilo do vyhlásenej výzvy z dňa 29.06., predložilo žiadosť o 
poskytnutie dotácie na realizáciu projektu týmto názvom. Výstavba novej telocvične 
bude pozostávať zo stavebných objektov telocviční a dažďová kanalizácia, oplotenie, 
požiarna nádrž, parkovisko, spevnené plochy, verejné osvetlenie. Výstavba novej 
telocvične sa bude realizovať na pozemku, kde sa nachádzala pôvodná telocvičňa, ktorá 
bola v roku 2021, teda v minulom roku, zbúraná pre jej zlý technický stav. Stavba je 
naprojektovaná a bude zaradená do energetickej triedy s nízkou energetickou 
náročnosťou A0, zároveň v rámci znižovania energetickej náročnosti bude na streche 
budovy umiestnené tepelné čerpadlá. Telocvičňa bude spĺňať minimálne štandardy pre 
športy ako sú volejbal, basketbal, hádzaná, futsal, bedminton a florbal. Pri riešení 
návrhu sa kládol hlavne dôraz na potreby školy, spoločných nových výrazových 
prostriedkov a technológie priestorových daností, technickú infraštruktúru MČ a 
možného rozvoja danej lokality. Celkové výdavky sú nastavené na sumu 2,8 mil. Eur, 
maximálna výška dotácie na tento projekt je stanovená na sumu 1,2 mil. Eur. Ďakujem 
pekne, nech sa páči otváram rozpravu. Pán poslanec. Nech sa páči pán poslanec 
Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Mám iba jednoduchú otázku a v podstate je to dvojotázka. Jedna 

je, že vďaka štátnej dotácie alebo takto zjednodušene poviem úplne jednoducho. Kvôli 
peniazom od štátu alebo vďaka peniazom od štátu, koľko, pán primátor, mesto Košice 
oproti pôvodným výpočtom ušetrí na tej Želiarskej? Lebo predpokladám, že je to pár 
stotisíc Eur. A druhá podotázka... no dobre, toto bude, pardon toto bude, ale my sme už 
mesto Košice získali dotáciu na Želiarsku. Mňa toto zaujíma, že už koľko sme od štátu 
dostali. Nie toto, čo teraz máme... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...takto, skúsim inak vysvetliť... 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: ...a druhá vec je, že či vieme na tu tie ušetrené peniaze, lebo my 
už máme úver schválený a čerpáme ho, že či vieme doinvestovať, samozrejme s 
podporou mestského zastupiteľstva, do tej hádzanárskej haly. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Na tento projekt Želiarskej sme sa pripravovali tiež niekoľko už 

pomaly rokov, pretože naozaj budovu trebalo zbúrať, boli tam rôzne, rôzne veci, ktoré 
trebalo vyriešiť, ale je pravda, že začiatkom roka sme uvažovali, že tento pre 
nedokážeme zrealizovať, pretože peňazí nie je dosť. Nakoľko sa nám podarilo získať 
financie pre Angels arénu, tak ušetrených 1,2 mil. Eur sme posunuli do tohto projektu s 
tým, že sa uchádzame o ďalšie zdroje a tým pádom vieme tento projekt realizovať. 
Samozrejme tejto chvíli 2,8 milióna je PHZ, to znamená ešte beží ... bude bežať verejné 
obstarávanie, nádejame sa, že suma bude ešte o niečo nižšia. Pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Budem reagovať na 

vás pán primátor. Som veľmi rád vlastne, že tá Želiarska sa pohne vlastne, mala by tam 
je byť aj florbalová hala, ak sa nemýlim. Čiže vám chcem poďakovať za to, že na 
sídlisku Ťahanovce je skate park, už sa kladie podlaha dnes, ako florbalová podlaha, 
čiže veľká vďaka pán riaditeľ a verím tomu vlastne, že budeme spolupracovať priamo aj 
s tými tímami, ktoré budú trénovať na Železiarskej vlastne, aj tu na sídlisku Ťahanovce. 
Tak je to vlastne ... aj tu Jano Nigut teraz sedí, takže držím palce, aby to vyšlo všetko. 
Díky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nik nehlási, uzatváram rozpravu a 

poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje po a) predloženie Žiadosti o 
poskytnutie dotácie, oprávneným žiadateľom mestom Košice podľa predloženého 
návrhu, po b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, po c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu podľa predloženého návrhu, po d) zabezpečenia financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, po e) zabezpečenie 
financovania prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po ukončení 
realizácie projektu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 43 -  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 25 
Návrh na prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola, n.o. Dneperská 1, Košice 
 
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
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Bod č. 26  
Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice 
 
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
 
Bod č. 27 
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 27 otváram bod Návrh na delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Nech sa páči 
otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na 
uznesenie. 

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

príslušných právnych predpisov za A) berie na vedomie zánik členstva členov 
v školských radách podľa predloženého návrhu, za B) deleguje do rady škôl delegátov 
podľa predloženého návrhu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 44 -  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 28 
Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 28 otváram bod. Pán kontrolór, chce nejaké 

úvodné slovo alebo otvorím rozpravu? Otvorím rozpravu. Ďakujem pekne. Nech sa 
páči. Pán poslanec Lesňák. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som si tú správu pozeral aj spolu s tou 

sprievodnou správou, sú tu aj viac-menej odporúčania, ale mňa zarazilo, že tá väčšia 
časť z nich bola nerealizovaná. Jedná sa napríklad aj o to, že bolo odporúčané, aby sme 
zmenili formu rozpočtovania v niektorých kapitolách zmeny v pripravovanom rozpočte 
pre mesto Košice. Pre mesto Košice tu vidím, že úloha nerealizovaná. Taktiež, čo sa 
týka ekonomickej situácie mesta, aby neboli už prijímané úvery na balónové splátky, 
tiež je taká poznámka, že to je nezrealizované, aby sme boli pri nejakých úveroch 
informovaní o výške splátok. Proste poprosil by som, keby sa pán riaditeľ mohol na tú 
správu pozrieť bližšie a tie nedostatky odstránil. Lebo ja som si vedomý, že je ich tam 
veľa, ale keby si to nejak, nejaké priority z toho vybral, určite by sme sa pohli ďalej aj v 
rámci týchto rozpráv, boli by kratšie a tie informácie pre poslancov mesta by boli 
zrozumiteľnejšie a to rozhodovanie ľahšie. To je toľko k tej správy z kontrolóra za mňa, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Do rozpravy sa nik nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrh 

na uznesenie. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch 
kontrol od XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje 
výsledky z kontrol uvedených podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 45 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 29 
Pokračovanie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 
o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
Košice“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Rozprava k bodu č. 29 bola otvorená na ostatnom mestskom 

zastupiteľstve, teda je ďalej otvorená, nech sa páči. Pán poslanec Filipko?  
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ak dovolíte, za návrhovú komisiu by sme sa chceli opýtať – 

k tomuto návrhu pán poslanec Rovinský predložil jeden pozmeňovací návrh, máme ho 
tu v materiáloch, či trvá na tom, aby sa o ňom hlasovalo, keďže prešlo nejaké obdobie, 
aby sa vyjadril. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za upozornenie. Rozprava je uzavretá. Pán 

poslanec Rovinský, asi pamätáte. Platí. Ďakujem pekne. Čiže nech sa páči, navrhnime. 
Nech sa páči. Čiže najprv pozmeňovák alebo uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh pána poslanca Rovinského: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 
schvaľuje za 1.) v celom texte návrhu zmeny VZN sa za slová „v rozsahu 20 m“ 
dopĺňajú slová „alebo po najbližší výjazd z Hlavnej ulice“; po 2.) v prílohe časti B) 
písmená d) sa dopĺňajú slová „alebo údaj o tom, čo najväčšia prípustná celková 
hmotnosť vozidla neprevyšuje 3.500 kg“.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 46 -  za 32, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem. Návrh bol prijatý. Poprosím o zvyšnú časť uznesenia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 225 o miestnej dani za vjazd a 
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice podľa predloženého 
návrhu so schváleným pozmeňujúcim návrhom.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 47 -  za 31, proti 0, zdržali sa 2 
(pozn.: poslanci MZ hlasovaním č. 55 schválili opravu uznesenia ku bodu č. 29 – str. 96) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 30 
Protest prokurátora a Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 230 Určenie názvu ulíc 
Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, 
Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica Pod Čapášom, Hájska ulica, 
Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 30, predkladáme bod. Predpokladám, že 

s prokurátorom, názor prokuratúra ste si pozreli, prečítali. Nie je cieľom uznesenia 
zrušiť ulice, ktoré nenapáda, ale len tie ulice, ktoré napadol. Nech sa páči, otváram 
rozpravu. Pán poslanec Karabin. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. To sú asi tie ulice, ktoré ste 

v minulosti  okomentovali, nič v zlom voči vám, keď ste vraveli, že tie cesty nemajú 
žiaden podklad, nič a pán starosta vravel, že je to v poriadku, jedná sa len o názvy ulíc. 
Toto sme mohli tušiť, ako to dopadne. Takže len tieto sú vyhodené, kde nie je lôžko, nie 
je obrubník, nič. Vyslovene na poľnej ceste, ako je to v proteste prokurátora. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Kontext, ak môžem čítať zo stanoviska prokurátora, v kontexte s 

touto právnou úpravou považujem určenie názov Hájska ulica, Pod lesom, Breziny, 
Dulová všeobecne záväzným nariadením za nezákonné a predčasné, pretože uvedené 
ulice nespĺňajú definičné znaky verejného priestranstva a nie sú tvorené riadne 
vybudovaných cestným telesom, ktoré by spĺňalo stavebnotechnické parametre a ktoré 
by vyhovovalo aj podmienkam bezpečného užívania. To znamená, tieto 4 ulice 
navrhujeme vyňať z tohto uznesenia. Ostatné, ktoré boli schválené týmto VZN by 
ostali. Samozrejme po tom, ako sa urobí príprava, takéto ulice môžu byť opäť dané 
uznesením a oživené, aby mohli byť. Pán poslanec Filipko. 

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

rešpektujem názor prokurátora, rešpektujem aj snahu stavebného úradu, ktorý ten 
podnet podal na prokuratúru a vzhľadom na to, že som zaregistroval taký názor, ktorý 
prevažoval u tých, ktorých som túto tému rozoberal, tak predpokladám pozmeňovací 
návrh k tomuto uzneseniu, ktorý je vlastne rovnaký ako pôvodný návrh, ale vypúšťa sa 
časť 2, teda pre formalitu ho prednesiem. Návrh na uznesenie MZ v Košiciach: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov po prvé, berie na 
vedomie protest prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice číslo 
230/2022 ďalej úplne v súlade ako to bolo uvedené v predloženom návrhu. Čiže len 
časť 1. Návrh odovzdávam návrhovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže podľa vášho návrhu, rušíte tú časť dvojku, ktorá schvaľuje 

zmenu, berieme názor prokurátora, ale neriešime zmenu VZN. Taký je váš názor? 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Áno, ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nik nehlási, uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie, teda pozmeňovací 

návrh pána poslanca Filipka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 
právnych predpisov berie na vedomie protest prokurátora k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Košice číslo 230/2022 určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, 
Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, 
Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica Pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom, 
Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Filipka, 

ktorý berie len na vedomie protest prokurátora. 
 
Hlasovanie č. 48 -  za 33, proti 2, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Teda asi o celkovom sa hlasovať nebude. 

To znamená, inými slovami sme odmietli názor prokurátora. Ďakujem pekne. 
 - - - 

 
Bod č. 31 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti 
územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie 
o úhradách za sociálne služby) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 31. Uzatváram rozpravu 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Košice číslo 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti 
územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 49 -  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 32 
Návrh zmien VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach - športoviská 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 32 otváram bod. Toto všeobecne záväzné 

nariadenie rieši dve veci a to je prvá, úľava na stavby, ktoré slúžia na športovanie, 
respektíve športoviska, kedy za v tomto roku bola prijatá, boli prijaté dve novely 
zákona. Jedna sa týkala, že môžeme VZN znížiť daň na takéto stavby. Návrh mesta 
Košice je znížiť na tieto stavby, dať poplatok za tieto stavby o 50 % nižší ako 
štandardne majú a druhá časť všeobecne záväzného nariadenia pojednáva o tom o tzv. 
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schátralých stavbách, kde potom ako sa vlastníci stavby nestarajú, stavebný úrad ich 
môže vyzvať na základe podnetu o nápravu a v prípade, že túto nápravu nebudú 
rešpektovať, mesto Košice môže týchto vlastníkov stavieb im oznámiť, že od 
nasledujúceho daňového obdobia im túto daň môže zvýšiť desaťnásobne, im zvýši 
desaťnásobne. O tomto pojednávajú, pojednáva  toto všeobecne záväzné nariadenie. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Len taká drobná úvaha. Aj chodník pri divadle je stavbou, ktorá je 

značne schátraná. Takže taká drobná úvaha o tom, že vyzvať vlastníka tejto stavby na 
to, aby konal alebo sa pripravil.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ja som nemyslel, že sa bude otvárať taká Pandorina skrinka, ale 

s pôvodným návrhom súhlasím a musím k tomu dolepiť niečo, čo ma dlho škrie. Čiže 
doplňujúci návrh k návrhu. Máme tam vlastne 6 bodov v tom pôvodnom návrhu, ja by 
som doplnil siedmy. V § 6 ods. 1 písm. b) stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, kategória 1 90 
centov, kategória 2 85 centov a kategória 3 80 centov. Také menšie zníženie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Môžete nám to ešte raz vysvetliť pán poslanec, o čo vlastne ide? 

Aký je účel a hlavne pani Moleková, viete sa pozrieť, či sedia potom následne 
koeficienty medzi stavbami? Ale radi by sme vedieť, čo je zmyslom tejto zmeny, nech 
poslanci aj my rozumieme. Či to je nejaká súkromná iniciatíva? Nech sa páči ,pripojte 
pána poslanca, lebo nejaký dôvod by bolo dobré vysvetliť, o čo ide. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Chcel som sa prihlásiť faktickou na teba pán primátor, ale dobre. 

Chceš dôvod. OK, nechcel som to takto rozoberať, ale dobre. Zvýšili sme dane pri 
viacerých o rôzne percentá, ale pri tejto položke o 375% a neviem ako tebe, ale mne sa 
za tie štyri roky pár ľudí sťažovalo a vždy som vedel všetko vyargumentovať až na to, 
že fakt, ak má niekto pôdohospodársku produkciu alebo nejakých skleník pri dome 
alebo takéto veci, tak tam nevidím veľmi dôvod na takéto pálky, aké tam boli pôvodné. 
Ale nejdem do žiadneho populizmu, že o 50% alebo neviem čo. Kategória 1 bolo 
pôvodne jedno euro, dávam 90 centov, kategória 2 bolo 90 centov, dávam, teda nie, 
bolo 95 centov a dávam na 85 centov a kategória 3 je 80 centov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Moleková, môžete prísť ku mne, prosím. Pán poslanec 

Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, že dobre to kolega Strojný 

nazval Pandorinou skrinkou. Myslím si, že ten prvotný zámer bol robiť niečo so 
schátranými stavbami a to by sme mali posunúť ďalej a tie ostatné veci, ja si myslím, že 
skutočne treba ... ja by som tiež mal zopár skvelých nápadov, ale nechcem to bez veľkej 
úvahy, nechcem sa do toho púšťať. Čiže ja som presvedčený o tom, že držme sa toho, 
čo bolo predložené a na ostatné bude ešte čas. Není všem dnúm konec. Lebo viem si 
predstaviť, ako budú rásť jak huby po daždi skleníky a kde čo. Hej? To treba si 
premyslieť.  

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

prekvapený tou odvahou, že toto vedenie mesta má odvahu tesne pred voľbami otvoriť 
takúto tému, ale sami vidíme, tu počujeme od pána kolegu Strojného návrh, takú zmenu, 
toto treba znížiť, od pána Rovinského toto by bolo dobré znížiť, isteže všetci sa 
pohybujeme v meste Košice medzi svojimi občanmi a vieme, že veľmi nešťastne bola 
schválené daň z nehnuteľnosti v tomto meste. Porovnateľná aj s Bratislavou, by som 
povedal, neviem, či máme takúto životnú úroveň, ale poďme k tomuto bodu, ktorý tu je. 
Prvá časť bodu, ako povedal aj pán primátor, čo sa týka zliav, všetko fajn, dobre, každá 
zľava v dnešnom období je veľmi dobrá. Rád by som sa opýtal však na krok B. Krok B 
je trestanie tých, ktorí majú stavby zanedbané, nestarajú sa o nich, nevedia, čo s nimi. 
Ak môžem páni kolegovia poprosiť o pozornosť. Ako my si dovolíme ako mesto Košice 
trestať niekoho za zanedbanú stavbu? Mám začať menovať stavby? Hotela Európa, 
stavby na Hlavnej ulici, Kováčska, Mäsiarska, prípadne inde, kde máme problémovej 
stavby. Tak my ako mesto Košice sa nestaráme o tie stavby, ale zároveň ideme si robiť 
poriadok u suseda. A nielen to. Tam je problém aj v tej prvej časti, čo sa týka sadzieb. 
Vravím, bolo to už viacero návrhov, bol to návrh na skleníky, bol tu návrh na iné veci, 
preto ak dovolíte, keďže nebola aj nejaká širšia spoločenská diskusia, tak dávam vám 
zároveň aj procedurálny návrh, ak môžeme prejsť k procedurálnemu návrhu, dávam na 
prerušenie tohto bodu do a prerobenie tohto bodu do najbližšieho zastupiteľstva, ktoré 
bude už po voľbách a pevne verím, že to už bude nové vedenie mesta alebo možno 
staronové, to neviem, bude to skrátka niekto, kto vie ako na to, ďakujem. Takže návrh 
na prerušenie tohto bodu, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o návrhu. Procedurálny návrh pána 

poslanca Saxu o prerušení. 
 
Hlasovanie č. 50 -  za 16, proti 1, zdržali sa 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prerušený, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 33 
Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejného poriadku (poslanecký návrh) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 33 otváram bod. Pán poslanec Lipták oslovil 

mesto Košice s požiadavkou na doplnenia niektorých paragrafov v zmysle zákazu 
fajčenia a pod., tzn. myslím si, že mu dáme slovo, aby v prípade dovysvetľoval. Tento 
materiál prešiel mestskou radou, prešiel poradou, prešiel všetkými vecami, pár veci sme 
si s pánom Liptákom dohodli, niečo sme vyprecizovali. Nech sa páči pán Lipták, máte 
slovo. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tento materiál v podstate sa týka dvoch vecí, čo 

sa týka tohto všeobecne záväzné nariadenia. Prvá vec je, je to vlastne požiadavka 
mestskej polície, aby dostala právomoc rozhodovať a konať v niektorých veciach a 
jedná sa o znečisťovanie verejného priestranstva niektorými občanmi, ktoré kŕmenie 
rôznych mačičiek a rôznych iných živočíchov trošku preháňajú a dochádza vlastne 
k prikrmovaniu myší a potkanov atď., voči čomu majú aj výhrady aj samotní aktivisti, 
ktorí sa tejto problematike venujú. Preto bol vypracovaný návrh na doplnenie všeobecne 
záväzného nariadenia a v § 4 ods. 1 sa pripája veta znečisťovanie verejného 
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priestranstva sa rozumie umiestňovanie krmiva vo verejnom priestranstve v intraviláne 
mesta, okrem kŕmidiel pre vtáky a napájadiel s vodou pre živočíchy. Druhý dodatok, 
ktorý je v rámci tohto všeobecne záväzného nariadenia, ináč tento materiál sme tu mali 
pred dvoja rokmi, neprešiel o jeden jediný a druhý sa týka § 12, ktorý hovorí o zákaze 
fajčenia a ten návrh znie, že § 12 ods. 2 písm. b) sa doplňuje v čase od dvanástej do 
štrnástej hodiny v exteriérových sedeniach na verejných priestranstvách, kde sú 
prevádzkované stravovacie služby a do vzdialenosti štyroch metrov týchto služieb v 
uvedenom čase je zakázané fajčenie. Ja som vám všetkým poslancom poslal taký email, 
osobitne som poslal email tým, ktorým sa zdržali pred dvoma rokmi a osobitne tým, 
ktorí hlasovali za a chcem len jednu vec povedať, že ja sa chcem všetkým fajčiarom 
ospravedlniť, že ja a mnohí ľudia sme sa narodili ako nefajčiari a radi obedujeme v 
večeriame nezafajčenom prostredí a všetci stále rozprávame o tom, že zdravé životné 
prostredie, ochrana maloletých, ochrana detí a keď si zoberiete, aj na internete diskusie, 
aj tam nájdete veľa diskusií na tému, prečo mnohé rodiny nechodia na obedy do letných 
záhrad a je to presne kvôli, Presne kvôli tomu, že je tam dovolené fajčenie a vlastne v 
tom fajčiacom prostredí niektorí fajčiari sami priznávajú, že neradi jedia. Takže ja 
poprosím, keďže fajčiari možno na letných záhradách fajčiť od rána do večera a tým 
pádom sú vlastne nefajčiari diskriminovaní celý deň, tak buďte aspoň tie dve hodinky 
tolerantní k nefajčiarom, aby sa mohli aspoň spokojne naobedovať. O tom je celý návrh, 
ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nasleduje pán poslanec Špak s faktickou 

na pána poslanca. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto. Priznám sa, že nemám teraz pred 

sebou ten návrh, neviem, nejak mi vypadol, ale jedná sa o to, že navrhujem, aby bolo 
rozdelené... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte kolegovia, prosím, už je tu naozaj vysoká vrava, 

môžem poprosiť o kľud. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Navrhujem rozdeliť hlasovanie, pretože napr. ja s prvým návrhom 

nemám problém, s druhým mám. I keď som nefajčiar už celé toto tisícročie, tak mám 
problém, lebo niektoré veci tam nie sú dosť dobre zadefinované. Čiže navrhujem, aby to 
bolo... Predkladateľ, tebe hovorím, že navrhujem to rozdeliť na dve časti a hlasovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Môžete dať pán poslanec aj procedurálny prípadne, asi by to 

možno šlo. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Som Špak a som fajčiar. I napriek tomu chcem 

podporiť tento návrh pán kolega a naozaj sa mi páči, lebo viem si predstaviť, aké 
nepríjemné to môže byť. Mne napríklad je nepríjemné to, keď sedím v bare a do toho 
baru príde rodič, doprovod, to je jedno, dospelý človek, ktorý si ide so svojimi deťmi, 
ktoré sedia vedľa neho, zafajčiť a dať kávu. Tam mi chýba v tom návrhu návrh, riešenie 
a možno ochrana tých maloletých, pretože toto mi napr. pri tom fajčení vadí, že do 
takýchto barov si môžu tí rodičia alebo tí sprevádzajúci zobrať tie malé deti, ktoré sa 
tam hrajú, oni dajú cigaretku a potom idú preč. Možno poviem aj takú vec, ktorá bude 
vyzerať, že som proti tomu, ale ja si myslím, že väčšina podnikateľov v meste má tie 
terasy kvôli fajčiarom a vnútra otvorené kvôli nefajčiarom. Aj nad tým treba zamyslieť. 
Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ja len by som chcel k tomu návrhu, čo som čítal ohľadom toho 

znečisťovania priestranstva kŕmením, vy máte trošku iný návrh v materiáli, ktorý hovorí 
o tom, že sa týka psov a mačiek, medzitým bol ten návrh prerobený na základe 
občianskeho návrhu a to, čo som vám čítal, je vlastne finálny návrh medzi právnym 
oddelením, pánom občanom, ktorý dal návrh a mojou komisiou, keďže ja som bol 
autorom tohto návrhu, aby som to len upravil. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže návrh je iný, ako bol predložený poslancom? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: ...neuvedomil, pretože sa toľko okolo toho návrhu... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím, ešte vysvetlite kde, v ktorom mieste čo, 

nech je jasné, lebo ak máme nejaký návrh, tak ja by som to riešil pozmeňovákom, aby 
bolo jasné, čo sa mení. Čiže skúste to prosím ešte ... 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Čiže to, čo som predložil ohľadom tých kŕmidiel a napájadiel 

a znečisťovanie toho verejného priestranstva kŕmením, to je ako pozmeňujúci návrh k 
vášmu návrhu, ktorý máte v materiáloch na dnešné zastupiteľstvo. Tak, aby som to 
opravil.  

 
(pozn.: vzájomná výmena názorov p. primátora a p. poslanca) 
 
p. Polaček, primátor mesta: ...pozmeňujúci návrh? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Že mal som to formulovať ako pozmeňujúci návrh a ja som to čítal 

už ako riadny návrh, ktorý máte v materiáloch, takže je to pozmeňujúci návrh. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ok, to čo pán poslanec prečítal, bol pozmeňovák ku pôvodnému. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ospravedlňujem sa za to. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže budeme hlasovať ako keby dvakrát. Nasleduje pán poslanec 

Špak s faktickou. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická otázka. Dobre, tak mám to chápať tak, že hlasovať aj o tom 

obmedzovaní toho fajčenia medzi dvanástou štrnástou? Lebo ak áno, tak by som možno 
poprosil kolegu, aby sme fakt to vyšperkovali ten návrh. Ja ho chcem podporiť, ale 
momentálne nemali sme možnosť veľmi diskutovať o tom. A osobne cítim väčšie 
nebezpečenstvo, že tí ľudia nosia tie deti do zafajčených priestorov ako to, že si niekto 
na terase vonku dá ku káve cigaretu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, aký je teda váš návrh, máte niečo vymyslené? 

Nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Tú aktivitu, pána kolegu Liptáka, ale zatiaľ mi to vychádza tak, že ja 

nechcem hlasovať momentálne a chcem to došperkovať. To znamená, nechcem mu 
teraz brať možnosť, aby nám to možno ešte viac vysvetlil, tak ak by bola možnosť, 
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dajme mu ešte slovo, nech to vysvetlí, prípadne potom, keď mi to nebude jasné, tak 
navrhnem bod prerušiť a posunúť, aby sme to cez komisie prejednali a prešli s tým 
profesionálne nabudúce.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Hovoríme asi o tej zmene, pán poslanec tak? Hovoríme o tej 

zmene, či o celom uznesení? Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja reagujem na pána Špaka. V tom návrhu je 

napísané, že sa týka stravovacích zariadení, čiže keď niekto príde na kávičku do 
kaviarne a dá si cigaretu k tomu, jeho sa to netýka. Čiže to je odpoveď na to, čo ste teraz 
povedali. Bolo to prejednané aj na rade, bolo to prejednané aj na komisii. To, že 
niektoré komisie si to nezaradil do rokovania, za to nemôžem. Na mojej komisii to bolo 
prejednané, keďže sa to týka verejného poriadku a zdravia a keď vy si myslíte, že tie 2 
hodinky, ktoré sa nebude fajčiť, že sa nefajčiari môžu v kľude naobedovať, bude 
katastrofa pre niekoho, tak skúsme trošku zamyslieť, že akí sme vlastne arogantní a 
bezohľadní a bezcitní voči tým, ktorí nefajčia a de facto my povieme, tak nechoďte sa 
najesť na letné záhrady, keď vám to vadí. Veď je to úplne choré. Všetci sa rodíme ako 
nefajčiari a tí, ktorí vlastne nefajčia a snažia sa zdravo žiť sú vlastne de facto 
diskriminovaní a môžete sa ísť naobedovať, kde chcete, len nie na letné záhrady. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Prepáčte, ja som sa trošku, som čítal správy na Korzári, čo je 

nové na MZ a som sa tak letmo započúval, že to má mňa ako slobodného občana 
Európskej únie po troch rokov zatvorenia ešte dajaký pán Lipták alebo neviem, dakto 
podobný chce obmedzovať? Vážení, to kde sme? V koncentráku alebo vo fašistickom 
nejakom štáte? Však majiteľ si určí, majiteľ reštaurácie, akú politiku zvolí. Keď 
jednoducho má takú klientelu, ktorá si chce zafajčiť a sú to jeho kamaráti a ktorí si 
dávajú každý deň a nie denné menúčka za 3,50, ale A la carte objednávky a jednoducho 
si budú chcieť ... tak hej, ale tí podnikatelia žijú z toho a nežijú z vás alebo tých 
menučkárov, ale žijú z ľudí, ktorí možno chcú fajčiť. Čiže jedine majiteľ prevádzky má 
určiť politiku ako sa bude prevádzka uberať. A že ja, že nie dosť obmedzujem, že kedy 
ma vypnúť hudbu v modernej metropole, kedy ma zavrieť, nesmie mať kvetináče 
dookola, kvety, ja neviem ešte, čo všetko, hej, že ľudia mali cez koronu zatvorené, aj 
chodili nie mestskí policajti, ale ich chodili buzerovať z hygieny a pozerať, že či 
nenalievajú a je teraz ešte mám povedať, že po obede si niekto nemá zafajčiť. Tak takú 
figu borovú. No, tak už sa spamätajte. Ty kokos, ja už fakt nechápem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, len taká technická vec. Ste sa presadili, ale vám 

chcem oznámiť, že vás nevidí tým pádom kamera, lebo ona si myslí, že ste inde. Pán 
poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Na svojho predrečníka pána 

Djordjeviča. Zákaz fajčenia je bežná vec v mnohých európskych krajinách Írsko, 
Británia, Španielsko, Luxembursko, Česko a dokonca v mnohých krajinách prebiehajú 
diskusie, že nielen zákaz fajčenia v baroch a reštauráciách, čo platí aj u nás už dlhšie, 
ale o tom, že obmedziť fajčenie počas vydávania jedál a to je presne zámerom toho 
návrhu pána Liptáka, že by sa niektorí ľudia mohli najesť. Všetci poslanci ako tu 
nevieme vyhovieť všetkým a nevieme zastupovať všetkých. Áno, samozrejme fajčiari 
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sa môžu cítiť obmedzení, ale tak isto sa cítia obmedzení nefajčiari. Ak si pozriete 
diskusie napríklad na ženských fórach alebo tam, kde sú matky, tak tie vyslovene 
žiadajú toto opatrenie od štátu a už v roku 2019 pani poslankyňa vtedajšia Cséfalvayová 
riešila toto na pôde parlamentu, len nenabrali na pôde parlamentu odvahu, aby to 
schválili. Ale hovorím, je to bežná prax, v mnohých štátoch to funguje, nie je proti 
fajčiarom, je to za tých ľudí, ktorí chcú chráni svoje zdravie a kľudne sa najesť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: No, práve to je ten dôvod, pre ktorý som hovoril, žeby sa malo 

hlasovať o tých návrhoch zvlášť, pretože vidíme, že s jedným veľký problém nemáme 
a s druhým problém máme. Čiže mačičky a podobné veci tam je zhoda a u letných terás, 
tam zhoda nie je. Takže keď chceš, aby prešli tie mačičky a psíčkovia, tak daj o tom 
hlasovať extra a o druhom návrhu tak isto extra. Pričom predpokladám, že prvý prejde 
a druhý nie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, procedurálny návrh. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Čiže dávam procedurálny návrh, aby sa o obidvoch návrhoch 

hlasovalo osobitne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vy nemusíte, vy stačí, keď nám to poviete, lebo ste predkladateľ. 

Čiže len si dohodnite s návrhovou komisiou, oznámili ste, že to budete robiť takto. Pán 
poslanec Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak, tiež si myslím, že toto tu nie je vhodné hodiny, ale 

pozerajme aj na tých druhých. A verte tomu, že trh samotný určí, kto bude akceptovať a 
vynesie popolníky počas obeda, ak to nevynesie. Lebo verte mi, že keby som bol ja 
majiteľ gastronomického zariadenia, aby prišlo by v priebehu dňa za mnou 5 – 6 až 10 
mamičiek, poprípade by mi to napísali na fun page, tak by som zvážil a sám by som 
určil v mojom podniku a na letnej terase, za ktorú legitímne platím mestu Košice 
nemalé peniaze, že sa v čase obeda nebude fajčiť. Som fajčiar občasný a aj mne 
dokonca vadí, ak pri mne niekto počas toho, ako konzumujem jedlo, fajčil. Ale napriek 
tomu si nemyslím, že ja ako poslanec mesta, mám predbiehať štát, že mám predbiehať 
hygienu, ako správne povedal pán Lörinc, riešilo sa to na úrovni štátu. Hygiena dneska 
príde do reštaurácie a musíte mať samostatný drez na zeleninu, musíte mať chladničku 
na mäso atď., atď. vedeli by nám prevádzkovatelia gastronomických zariadení hovoriť. 
A naozaj ako naznačil pán Rovinský, pán poslanec Rovinský, niekedy máme pán Lipták 
z vás pocit, že vám viac záleží na tých vtáčikov a žabách ako na ľuďoch. Čiže je tu 
skupina ľudí, ktorí sú fajčiari a hlavne to nemusí ísť o nejaké lukratívne zariadenia, ale 
o bežné sídliskové výdajné dajme tomu aj robotnícke stravovacie zariadenia a taký 
typický je reštaurácia Šport, ktorá má históriu 50 - 60 rokov, ktorá má takú kvázi polo 
terasu, hej, čiže je zastrešená, ale je to letná terasa a veselo sa tam fajčí a verte tomu, že 
keby ste takýto návrh tam štamgastom povedali, tak by ste tie menučka mali o hlavu 
otrepané. Čiže ja hovorím, že toto tu je diskriminácia, hej, hraničiaca s niečím. A ešte 
takto. Objektívne poviem, že je pravda, čo povedal pán poslanec Lörinc. Že v zahraničí 
sú také trendy. Lenže v zahraničí aj vítajú migrantov, sú tam rôzne dúhové pochody, 
kde pochodujú vpredu premiéry, sú tam úplne, sú tam úplne inak položené morálne a 
hodnotové alebo ľudské hodnoty. A tu žijeme na východnom Slovensku, kde je úplne 
iná mentalita. Čiže neopičme sme sa so všetkým za tým západom, ale trochu sa pozrime 
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aj okolo seba. To je celé. 
 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými na pána Djordjeviča vystúpi pán poslanec Lipták 

a pán poslanec Karabin. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka. Čiže s tými hodnotami a s tou 

mentalitou ste hovoril asi aj o sebe. Nefajčiarov je asi 26 % na Slovensku podľa 
štatistiky, čiže nefajčiarov je viacej, to je práva vec. Druhá vec, normálne mňa udivuje 
táto debata, že niekto hovorí o diskriminácii fajčiarov, keď niekto chce, aby sa 2 hodiny 
cez obed nefajčilo. To mi pripadá úplne choré. Hej? Že chudáci fajčiari budú tie 2 
hodiny diskriminovaní, lebo nebudú môcť celý deň smradiť na tých terasách, hej proste 
a my im tie 2 hodiny zoberieme, z tej radosti z toho života. A pritom nefajčiari nechodia 
na tie terasy práve presne kvôli tomu. Čiže asi toľko som chcel k tomu povedať. Ja 
pevne verím, že vyhraje zdravý rozum a že Košice možno sa stanú príkladom toho pre 
celé Slovensko. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh má pán poslanec Filipko, 

chce prerušiť možno. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Procedurálny návrh je ukončiť prihlasovanie do diskusie 

aj s faktickými poznámkami. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu procedurálnom pána poslanca Filipka 

o ukončení diskusie v tomto bode. Dobehnú diskusie, ktoré sú prihlásené. 
 
Hlasovanie č. 51 - za 22, proti 2, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Do rozpravy sú prihlásení pán poslanec 

Rovinský a s faktickou ešte pán poslanec Karabin, ktorý má v tejto chvíli slovo. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne kolegovia. Na kolegu 

Djordjeviča. Mišo, prepáč, čo má spoločné cigareta s jedlom? Ti poviem. Nič. Nie je to 
pochutina, nie je to jedlo, nie je to tekutina. Odporúčam ti ísť do civilizovanej Európy, 
civilizovanej Európy a ako to tam funguje.  My sa uberáme smerom na východ. Niekde 
na Balkán, kde ľudia zoberú 3 cigarety do papule, ale nemá čo jesť. Ale gadžo bude 
fajčiť všade. A idem tu, nenajem sa slušne, lebo kadejaký sedlák prvé čo, ani popolník 
nemá, si zafajčí cigaretu a ti tam bude čmudiť, smradiť. Nech si fajčí doma cigarety. 
A keď je obed, nech rešpektuje väčšinu. To sú nefajčiari. Dal by som to od jedenástej 
do štrnástej, nie od dvanástej. Od jedenástej do štrnástej. Toto je civilizovaná Európa. 
Tak to tam funguje.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, dalo sa to aj inak povedať. Slušne. Niektoré výrazy 

nemusíme používať. Pán poslanec Rovinský má slovo. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Páči sa mi, ako ideme vychovávať našu časť Európy. Tak pekne, 

predpisom prikážeme, nakážeme a ona sa nám zmení tá časť Európy. Ja by som 
upriamil pozornosť na to, čo hovoril môj predrečník, pán Djordjevič a trochu by som to 
obrátil, že toto nie je o fajčiaroch, nefajčiaroch, ale je to hlavne o tom, kto tam služby 
poskytuje a kto robí tržbu. Lebo obávam sa, že tých 23% nefajčiarov tam dlho neostane 
a veľkú tržbu neurobí a myslím, že mali by sme to nechať na tom prevádzkarovi. On, 
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keď zistí, že mu tam chodia hlavne mamičky, tak nebude fajčiť a keď zistí, že mu tam 
chodia hlavne robotníci z vedľajšej stavby a on by im zakázal cigošku, aby si dali, tak 
tam neprídu jednoducho. Takže majme trochu rozum a nesnažme sa všetko zaregulovať. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusiu sme vyčerpali. Poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia 

obdržala od pána Liptáka, ktorý bol predkladateľom materiálu pozmeňovací návrh, 
ktorý budeme hlasovať v dvoch častiach. Čítam návrh na uznesenie Doplnenie VZN 
číslo 78 bod 1. Úvod tu nie je. „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje po 1.) v § 4 ods. 1 sa nakoniec pripája 
veta: „Znečisťovaním verejného priestranstva sa rozumie umiestňovanie krmiva vo 
verejnom priestranstve v intraviláne mesta, okrem kŕmidiel pre vtáky a napájadiel 
s vodou pre živočíchy.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 52 -  za 31, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Návrhová komisia ešte asi pokračuje. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhá časť pozmeňujúceho návrhu pána 

Liptáka: „Časť 2, § 12a vrátane nadpisu znie: 12a Zákaz fajčenia, po prvé: Zákaz 
fajčenia ustanovuje osobitný predpis 6a). Druhý bod: Fajčenie sa ďalej zakazuje za a) 
do vzdialenosti 10 m od vestibulu železničnej stanice a autobusovej stanice, za b) v čase 
od 12:00 hodín do 14:00 hodín v exteriérových sedeniach na verejných priestranstvách, 
kde sú prevádzkované stravovacie služby a do vzdialenosti štyroch metrov od týchto 
exteriérových sedení v uvedenom čase.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 53 -  za 25, proti 1, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, pôvodný návrh. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Čiže pôvodný návrh ešte, aby sme schválili 

tú zmenu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78 
o čistote a o verejnom poriadku v zmysle schváleného pozmeneného návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 54 -  za 26, proti 0, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
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Bod č. 33/1 
Presun kompetencie určovať pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na mestské časti 
 
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 33/1 Presun kompetencie určovať pravidlá času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na mestské časti, otváram rozpravu. Nech 
sa páči, pán poslanec Lipták. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keď som predkladal tento návrh, tak bolo tu 

povedané, že bol protest prokurátora v MČ Staré Mesto k tomu, že mestská časť 
nemôže prijímať takéto všeobecne záväzné nariadenie. Jedná sa o mylnú informáciu. 
Protest prokurátora sa zakladal, mám ho tu, o chvíľku vám ho prečítam, na tom, že keď 
MČ Staré Mesto chcelo prijať toto všeobecne záväzné nariadenie, nedodržal 
procedurálny proces a toto napadol prokurátor. Čiže vám prečítam z materiálu, ktorý 
podľa mňa, za ktorý hlasoval aj pán poslanec Djordjevič v Starom meste, je v tomto 
uznesení uvedené, že vzhľadom k rozsahu všeobecne záväzného nariadenia, ktorý 
prokurátor napadol svojím protestom a napadnutým procesného postupu pri prijímaní 
všeobecne záväzného nariadenia sa ako najvhodnejší spôsob javí zrušenie predmetného 
všeobecne záväzné nariadenia a do budúcna prijatie nového všeobecne záväzného 
nariadenia samozrejme za podmienky, že MČ bude mať zverenú kompetenciu v zmysle 
Štatútu mesta Košice. Hej? Čiže v tom bol ten protest prokurátora a my práve ideme 
teraz urobiť, že tú kompetenciu štátu, tie ideme z mesta preniesť na mestské časti. Ten 
návrh, ktorý budem čítať, hovorí o tom, že MČ môžu si prijať toto všeobecne záväzné 
nariadenie s tým, že bude platiť až od 1. apríla 2023, čiže majú 7 mesiacov na to, aby 
mohli vykreovať toto všeobecne záväzné nariadenie, i keď podľa mňa vo väčšine to 
bude vlastne refresh, lebo do roku 2016, ak sa nemýlim, tieto všeobecne záväzné 
nariadenia platili na úrovni MČ. Vtedy nastala taká prestrelka medzi Starým mestom a 
mesto Košice a sa to stiahlo na úroveň mesta a keďže ja som čakal aj pred troma 
mesiacmi, že bude prejednávaný návrh presunu kompetencií z mesta na MČ, vďaka 
tomu, že vznikla tá komisia, ktorá sa mala týmto zaoberať, nestalo sa to pred troma 
mesiacmi, čiže ja som pred troma mesiacmi podal tento svoj návrh, aby aspoň ten 
prešiel, pretože som veril, že aj na tomto zastupiteľstve sa bude riešiť presun 
kompetencií z mesta na MČ a zase sa to nedeje. Čiže som nechal tento svoj návrh v 
takom znení, v akom je a zakomponoval som do toho celkového materiálu, lebo vlastne 
nebolo do čoho zakomponovať. Čiže ten môj návrh je úplne jednoduchý a hovorí len o 
tom, že sa presúvajú vlastne kompetencie z mesta na MČ a preto v § 9 ods. 3 znie, že 
mestské časti určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v § 12 .. 
za § 129 sa vkladá nový § 128d, ktorý vrátane nadpisu znie: prechodné ustanovenia 
účinné od 1. októbra 2022. Počíta sa s tým, že keď teraz prijeme to všeobecne záväzné 
nariadenie a pán primátor to podpíše, bude to účinného do 1. októbra. Preto je tam ten 
dátum. Mestské časti sú oprávnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určia 
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ, ak všeobecne 
záväzné nariadenia nadobudne aj účinnosť najneskôr 1. apríla 2023. Článok 3, primátor 
mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplne znenie Štatútu mesta Košice schváleného 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Článok 3, účinnosť, tieto zmeny a 
doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023 okrem čl. 1, bod 2, ktorý nadobúda 
účinnosť 1. októbra 2022, čo som už vysvetlil. To je všetko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ja len 
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ako tú jednu vec. Ráno sme aj s pánom Čopom ako riaditeľom Magistrátu mesta Košice 
sedeli aj s pánom predsedom pre rozdelenie kompetencií pánov pánom Vrchotom, 
mojim kolegom starostom zo Západu a pána Vrchotu tu nevidím. Pán Vrchota povedal, 
že otvorí kompetenciu dane za psa, no a vysvetli, by som povedal, že čo tam ešte je, 
čiže tá karanténa stanica a ďalšie náležitosti. Neviete náhodou, kde je pán Vrchota? 
Lebo mňa to irituje, poviem pravdu, že ja občanov počúvam ako na sídlisku Ťahanovce, 
prečo neriešim kompetencie v komisii. A ja prichádzam na to, že tento človek, ktorý je 
predsedom komisie, zmizol, niet ho. Kde je? Pýtam sa. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, pán poslanec, nie je celkom vhodné tento spôsob 

komunikácie. Opakujem, nie je vhodný. Pán poslanec Vrchota vám síce dal, aby som 
vysvetlil, aby sme zbytočne prosím naňho nezazerali, dal takúto žiadosť, avšak 
v zmysle iného zákona a to je zákon 460/2011 Z. z., rozprávam o tých psoch. 
S účinnosťou od 01.12.2021 sa zaviedlo tzv. jedno spoločné priznanie k miestnym 
daniam, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie, § 99 a, tzn., že na jednom spoločnom 
daňovom rozhodnutí je podľa zákona daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné 
automaty, dane miestne. Čiže na základe tejto informácie sme sa dohodli, že budeme 
hľadať ďalší spôsob, iný spôsob, ale ten spôsob, ktorý bol navrhovaný nie je v tejto 
chvíli priechodný. Čiže preto túto daň nenavrhol alebo túto zmenu v rámci rokovacieho 
programu. Čo sa týka požiadavky pána poslanca Liptáka, aby som poprosil pani Mgr. 
Popovič, aby prišla nám vysvetliť vlastne, prečo a pripomenúť, prečo túto kompetenciu 
v rámci času prevádzok na seba zobralo mesto, aby nám boli vlastne jasné samotné 
dôvody. 

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Tak naozaj táto kompetencia pôvodne patrila 

mestským častiam. Každá MČ regulovala svoje územie čo sa týka a času 
prevádzkových časov, avšak nastal problém v MČ Košice - Staré Mesto, kde obyvatelia 
sa sťažovali na hluk z viacerých prevádzok a mestská časti neriešila tento problém. 
Obyvatelia sa preto obracali priamo na magistrát mesta, na primátora vtedajšieho a ten 
to nevedel riešiť bez toho, aby tú kompetenciu nestiahol na mesto. Následne preto 
vlastne bol tento návrh a kompetenciu mestské zastupiteľstvo opäť prisúdilo vlastne 
Mestu Košice, ktoré následne mohol regulovať celé územie mesta Košice a tým pádom 
vyriešiť aj tento problém, ktorý bol v tomto čase vypuklý 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pokračuje pán poslanec Ihnát, pán 

poslanec Lӧrinc a pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, ďakujem veľmi pekne pán primátor. 

Budem reagovať na vás. Ste povedal, že nie je vhodné to, aby som sa takýmto 
spôsobom ozval. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak hej. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som sa ozval veľmi slušne. Pán Vrchota je 

predsedom tejto komisie na prerozdelenie kompetencií medzi MČ a jednoducho ráno 
sme sa dohodli seriózne ako chlapi, že vystúpi a vysvetlí, že prečo táto kompetencia je 
zložitá. Nestalo sa tak, nie je tu a ja sa cítim oklamaný. Poviem pravdu, oklamaný, lebo 
mňa sa občania pýtajú na sídlisku Ťahanovce, prečo som v tejto veci nekonal. A ja 
konám. Ako šašo tu sedím a čakám, kde je pán Vrchota. Pán Vrchota je preč. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím. Pán poslanec Lӧrinc. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na vás pán primátor, lebo vy ste 

povedali, že sú tieto dane na jednom tlačive. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Podľa zákona 460/2011. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, lebo teraz som si našiel aj tlačivá, kde v 

novele boli články. Povedali, že Ministerstvo financií vydá vzor a piaty oddiel priznanie 
k dani za psa mám tu ako samostatnú stránku. Čiže chcete mi alebo poviem, nech 
odborní pracovníci mi povedia, musí byť toto tlačivo použité alebo je odporúčané, aby 
bolo použité? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Musí byť použité a je to samostatná príloha k tomu spoločnému 

rozhodnutiu. 460/2011 a §, ak tomu tu dobre rozumiem 99a). Pán poslanec Djordjevič, 
nech sa páči. Tu nie je. Pán poslanec stráca slovo. Je tu, prepáčte. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto. Kolega Ihnát išiel po pána poslanca 

Vrchotu, verím tomu, že ho nedotiahne za kravatu, ale ja sa chcem vyjadriť pani 
Popovič.... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...prosím trošku tichšie, ďakujem. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja reagujem na pani Popovič, ktorá 

povedala, že MČ nechcela problém riešiť. S kolegom Gregom nás to uráža, lebo nie je 
to tak. Grega organizoval dve stretnutia, jedno pre podnikateľov, jedno s obyvateľmi, 
chodili sme do terénu s pánom Kačmárim som robil reportáže, sú na youtube na mojom 
kanále, čiže neni to tak, že sme neriešili. My sme urobili vlastné VZN-ko, veľmi 
podobné, kde ja som bojoval hlavne v piatok, v sobotu o nejaké dlhšie časy pre tých 
podnikateľov a iné dni, aby sme vyšli v ústrety obyvateľom. Ale ... pán Karaffa, sme sa 
dohodli na slušnosti, tak nikto nech nikoho nefotí, lebo aj na každého je nejaká špina, 
dobre? Kto je bez viny, nech hodí kameňom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem pekne. Každopádne, mali ste plný obraz. 

Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne, kolegovia. Myslím, že nám je každému jasné, prečo 

má pán starosta Ihnát v ústach pána Vrchotu, je to protikandidát jeho, pani Zemkovej. 
Takže to úplne jasné, že ho potrebujeme zničiť. Ja sa chcem opýtať predkladateľa 
návrhu. Jednal s pánom Vrchotom? Lebo doteraz som to nepočul. Či majú túto vec 
prejednanú, lebo naozaj aj ja som strávil veľa času, aj kopec odborníkov, ktorí sedia s 
nami v tejto komisii, tam strávili veľa času a snažíme sa tie kompetencie dať dokopy. 
To znamená, máte to prejednané s ním alebo nie? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Špak, tento návrh nemá 

nič spoločné s návrhom, ktorý mal predložiť pán Vrchota. Sú to 2 odlišné návrhy alebo 
2 rôzne návrhy, aj keď sa týkajú štatútu. preto som to takto predložil, lebo som sa bál, 
že keby som jednal s pánom Vrchotom a snažil sa to zakomponovať do jeho návrhu, tak 
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by sa nakoniec nepredložilo nič, čo v podstate to potvrdzuje aj moju domnienku. Preto 
je tento návrh podávaný osobitne, bol podaný do podateľne pred desiatimi týždňami, 
prešiel normálnym procesom, čiže takto. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. Poprosím kľud. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Zabehol som si do 

kaviarne, čiže je tu pán Vrchota, vítam ho a verím tomu, že povie a vysvetlí veci, ako 
sme sa dohodli ráno. Ďakujem pekne, všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Aby sme sa neopakovali, pán poslanec Vrchoda ja som kolegom 

oznámil, že proste my máme výklad zákona, ktorý nekorešponduje s výkladom a preto 
sme si povedali, že poďme to ešte vyprecizovať. Máte slovo, ak teda chcete. Ak nie, tak 
pán poslanec Djordjevič, pardon. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: ...Vrchota prihlási, len takú malú vsuvku. Že keď bude pán 

Koniar potrebovať vodcov na prvých 5 km, tak pán Ihnát sa prezentoval takým štartom, 
že i mňa predbehne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Zoberte slovo pánovi poslancovi, už sme mimo. Pán poslanec 

Lipták má procedurálny návrh. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ja mám procedurálny návrh v tom, že chcem poprosiť pána 

primátora, aby držal diskusiu k bodom a nie úplne niečom, lebo vlastne ide sa tu riešiť 
úplne niečo iné. Čiže poprosím, by sme sa vrátili k rokovaciemu bodu, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, vyjadrím sa k tomu návrhu, 

ktorý som zamýšľal predložiť, respektíve opätovne, aby sa prerokoval v rámci MZ. 
Tento bod je prerušený a medzičasom prebiehali rokovania a jednania na magistráte. 
Nie sú tam ešte doriešené všetky legislatívno-technické záležitosti. Nie je to také 
jednoduché, ako sa to možno na prvý pohľad zdá, že sme sa dohodli, že tieto veci si 
vydiskutujeme a najmä, čo sa týka tej dane za psa, overíme si ešte výklad dôvodovej 
správy a následne budeme potom pokračovať v rokovaní o tejto kompetencii, prípadne 
ďalších kompetenciách. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dôvodovej správy asi ku zákonu. Tak. Pán poslanec Ihnát.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, nepáči sa mi takýto prístup Marcel Vrchota, 

nepáči sa mi takýto prístup, že ja ťa ťahám z kaviarne pri rokovaní MZ k tomuto bodu 
rokovania, tu sedí pán Jurkovič, ktorý niekoľkokrát sa ma pýtal ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, je to k tomu, čo navrhoval pán poslanec Lipták? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: ...mám ešte pol minúty, je to ku pánovi poslancovi a zároveň starostovi 

MČ, pánovi Vrchotovi. Nie je možné, aby takýmto spôsobom pristupoval, ako predseda 
komisie ku tomuto, by som povedal, vážnemu problému, ktorý je. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte, zoberiem slovo, nesúvisí to s predmetom. Pán poslanec 
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Petrovčik, nech sa páči. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Dobre. Takže ja by som chcel reagovať k téme, k predrečníkom, 

chcem povedať, že áno, je to pravda, my na úrovni Mestskej časti Košice - Staré Mesto, 
vtedy som mu miestny poslanec, sme sa tejto téme venovali a ja plne podporujem tento 
návrh pána poslanca Liptáka. Čo sa týka prenosu kompetencií, tých psov a tieto ďalšie 
a celkovo práce tejto komisie, tomu sa radšej nevyjadrujem, lebo vidím ... potom by 
som sa musel rozčúliť tu, ako pán kolega Ihnát. Takže vyzerá, že budem musieť po 
voľbách... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ospravedlňujem sa, ale musím zareagovať na pána starostu, 

poslanca Ihnáta. Pán poslanec, ja som bol v bufete, pretože to je jediná otvorená vec, 
keďže som nestihol obed, nakoľko som bol riešiť závažné veci na mestskej časti 
a nemohol som tu byť. Takže jediné miesto, ktoré je momentálne otvorené... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, už vieme. Pán poslanec Ihnát. Nebudeme to 

komentovať. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako keď zo mňa robí blbca, naozaj verejne pred 

Košičanmi, tak poviem, fajčil tam vlastne, sedel tam a pozeral sa do telefónu Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, nesúvisí to. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nie. Viete čo? Nie. Ďakujem pekne. Stačilo už. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je uzavretá. Návrhová komisia.  
(pozn.: poslanci o návrhu uznesenia k bodu č. 33/1 hlasovali pod číslom 56 – str. 97) 
 
 
Opravné hlasovanie v zmysle Rokovacieho poriadku MZ ku bodu č. 29 „Návrh na zmenu 

VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta Košice“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko návrhová komisia dostala v tejto chvíli len návrh, 

dovoľte mi, aby som ešte vyriešil jeden problém, ktorý nám nastal. Pani námestníčka, 
môžem ten materiál? Dovoľte mi, aby som vás poprosil o jednu nápravu, ktorá sa nám 
stala pri hlasovaní. V zmysle § 35 rokovacieho poriadku priebeh hlasovania, odsek číslo 
7 uznáša sa na oprave uznesenia, ktoré má právne alebo iné nedostatky s výnimkou § 62 
ods. 6 možno kedykoľvek. Právne oddelenie má požiadalo, aby sme zjednali nápravu v 
bode číslo 29, ktoré bolo Pokračovanie rokovania mestského zastupiteľstva o bode 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice číslo 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta Košice. Tým, že tento materiál sme 
prerušili a sme posunutí v čase, tak v čl. 3 nám ostal dátum účinnosti od 15. júla 2022. 
A teda, ak dovolíte, radi by sme tento dátum zmenili, teda v čl. 3 sa dátum účinnosti z 
15. júla 2022 mení na 1. októbra 2022. Poprosil som pani námestníčku, aby ako 
poslanecký návrh vám tento návrh zároveň predniesla. Ospravedlňuje sa, ale tým, že je 
to prerušený bod a v tom VZN vlastne tento dátum ostal, táto náprava nebola vykonaná 
pri návrhu na uznesenie. Nech sa páči pani námestníčka. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, 

predkladám pozmeňujúci návrh týmto spôsobom, ako už bol odprezentovaný a síce v 
bode 29 v čl. 3 sa dátumu účinnosti z 15. júla 2022 mení na 1. októbra 2022. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pripomínam, že rokovací paragraf hovorí, že môže takúto zmenu 

vykonať kedykoľvek, keď sa na ňu príde. Nech sa páči, prosím, hlasujte, aby sme mohli 
túto nápravu zjednať účinnosti VZN, ktoré už v termíne prebehlo. Jedná sa o dátum v 
rámci VZN, ktoré sme dali. Poprosím zastaviť hlasovanie. Ešte raz to vysvetlím. V bode 
číslo 29 sme rokovali o Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 
číslo 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvania motorového vozidla. Jednalo sa o 
pokračovanie bodu rokovania z ostatného MZ. Nakoľko pokračujeme v tomto bode, 
materiál sa nemenil a predložil sa poslancom v plnom znení, ako to bolo pred tromi 
mesiacmi, takže v tom návrhu účinnosť bola daná na jún, ale jún už bol. Čiže 
potrebujeme zmeniť účinnosť tohto všeobecného záväzného nariadenia a navrhujeme 
1. október 22. čiže my riešime len chybu, chybu, ktorá tam je evidentná, zjavná a tak, 
ako rokovací paragraf takúto evidentnú chybu umožňuje opraviť kedykoľvek v čase 
rokovania. Áno, je to vlastne osobitná zmena len v tomto texte v rámci dátumu. Nech sa 
páči teda, ešte raz spusťme hlasovanie. Ďakujem pekne, môžete hlasovať, nech sa páči. 
Meníme len dátumu účinnosti z júna na október. 

 
Hlasovanie č. 55 -  za 33, proti 0, zdržal sa 1  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem. Túto opravu sme urobili.  
(pozn.: opravné hlasovanie ku bodu č. 29 – str. 81) 
 
 
Pokračovanie rokovania v bode č. 33/1 

 
p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia v rámci bodu 33/1 je pripravená ku čítaniu 

návrhu na uznesenie. Áno, nech sa páči pokračujeme bodom číslo 33/1. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, ďakujem. Ide o návrh pána poslanca 

Liptáka, ktorý tu v rozprave odznel. Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje v Štatúte mesta Košice 
nasledovné zmeny a doplnky: po 1.) v § 19 ods. 3 znie: ods. 3 Mestské časti určujú 
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, odkaz 16a). Poznámka pod 
čiarou k odkazu 16a) znie: § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 369/1990 zbierky v znení 
neskorších predpisov. Po 2.) za § 129c sa vkladá nový § 129d, ktorý vrátane nadpisu 
znie: § 129d: Prechodné ustanovenie účinné od 1. októbra 2022. Mestské časti sú 
oprávnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určia pravidlá času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti, ak všeobecne záväzné 
nariadenie nadobudne účinnosť najskôr 1. apríla 2023. Článok 2, primátor mesta Košice 
sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Štatútu mesta Košice schváleného 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Článok 3 účinnosť, tieto zmeny a 
doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023, okrem článku I bodu 2, ktorý nadobúda 
účinnosť 1. októbra 2022.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 56 -  za 31, proti 2, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Návrhová komisia všetko? Ďakujem 

pekne. 
- - - 

 
Bod č. 34 bol prerokovaný ako bod č. 2/1 (str. 14) 

- - - 
 
Bod č. 35 
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 35 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie 

Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021. Je to v poriadku pokračujeme v bode číslo 35 ako 
som prečítal. Nech sa páči otváram rozpravu. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: V rámci tejto zmeny sa navrhuje viacero lokalít a viacero úprav a za 

seba musím povedať, že po tom ako som sa zúčastnil stretnutia, ktoré zvolalo ÚHA, 
osobného prerokovania v budove Alfa, za ktoré ďakujem, lebo vnímam to ako dobrý 
krok, čiže chcem ÚHA pochváliť, že toto je dobrá cesta a mám osobný problém s 
jednou lokalitou. Osobne som toho názoru, že nerád by som púšťal na Aničku 
developerov. Je to skoro 30 ha pôdy, ktorá by mala byť v budúcnosti zastavaná. Jednak 
je tam plánovaná električka, jednak je tam štvorprúdovka a púšťame tam developerské 
projekty. Myslím si, že to bude rovnaká chyba ako bolo chybou kedysi pred desiatimi 
rokmi, keď predávali pozemky na VŠA a dnes aj pri schvaľovaní Skonta sme videli, čo 
to spôsobí. Čiže osobne, nie som úplne, že nechajme tam zelenú pôdu a nasaďme 
kvietky, viem si predstaviť tam nejakú výstavbu rozumnú, ale nie bytovky, nie tisíc 
bytov a nie takúto radiálu, ktorá zmení túto zeleň na nepoznanie. Zisťoval som 
možnosťou, lebo pôvodne som chcel dať procedurálny návrh, že vyjmeme len tento bod 
a za ďalšie body budem hlasovať, ale podľa informácií z právneho oddelenia to nie je 
možné. Je možné len tento bod vyňať ako taký, čím ho úplne zastavíme alebo sa potom 
zdržím respektíve nebudem hlasovať, za celý materiál. Čiže chcel som povedať toto 
svoje, vysvetliť svoje hlasovanie. Poviem aj, že považujem projekt električky na 
Ťahanovce samozrejme za jedno z kľúčových vecí, ktoré v oblasti dopravy musíme 
urobiť, ale to neznamená, že tá električková trať musí ísť krížom tohto 30 ha územia a 
rozdeliť toto územie na 2 časti a umožniť budúcu výstavbu a som veľmi skepticky ako 
postavíme električkový most cez Hornád. Skôr si myslím, že je tam opäť cieľ variť žabu 
pomaly a pustiť tam cestu a príde developer, zrazu vykúpi pozemky, ktoré samospráva 
nevie vykúpiť 20 rokov, postavia sa byty a tá električka bude taká návnada pre rybky, 
že možno do budúcnosti. Zároveň chcem povedať, že schvaľovali sme tu množstvo 
dokumentov. Jedným z tých dokumentov bola a na minulých zastupiteľstvách aj 
Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 – 2023. Ak si prečítate stranu 14, 
čo sme schvaľovali všetci jednohlasne, je tam uvedené: pri rozhodovaní a povoľovaní 
akýchkoľvek zásahov nových investícií, zmeny využitia územia, zmeny využívania 
pôdy v meste, v doprave a dopravných cestách a tak ďalej, je nevyhnutné zvažovať ich 
príspevok k zníženiu adaptility mesta v zmysle hodnotenia zraniteľnosti respektíve 
ohrozenie nových zámerov dopadmi zmeny klímy na mesto. Čiže môžeme si to my 
budovať dažďové záhrady, ak proste ľudia, ktorí aj so mnou, poviem napríklad aj pán 
Rovinský, som zvedavý, aký má názor, lebo so mnou veľakrát stál a sme zachraňovali 
malé parky, ktoré mali 100 - 200 m². S KVP vieme koľko sme sa naťahovali kvôli 
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výstavbe parkoviska, lebo zaberieme 30 m2 zelene a teraz sa jedná o 30 ha. Chcem 
povedať, že fandím napríklad projektu nového centra, ktoré zaberie tiež neskutočné 
množstvo zelenej pôdy, ale je potrebné to prepojiť, ale myslím si, že toto je už, toto je 
už ďaleko za. Ak sa pýtam ľudí, ktorí sú mne blízki, kde chodia ... čas poprosím ďalšie 
3 minúty, ja už nebudem vystupovať v diskusii ... kde chodia rekreovať v meste Košice, 
tak všetci jednoznačne mne povedia Čermeľ, Alpinka, Bankov, Jazero, Anička. Čiže ak 
chceme, aby ľudia a na Aničku naozaj chodili, tak si myslím, že v súčasnosti Anička je 
pod svojím potenciálom, výmena asfaltového povrchu na ceste nestačí a ten potenciál 
Aničky by sme mali hodne rozvíjať. A rozvíjať ho nie tým smerom, že tam pustíme 
1000 bytov, električku a štvorprúdovku, ale tým, že to územie naozaj využijeme 
moderne tak, aby naďalej slúžilo ako taký v vozovkách Central park pre mesto Košice. 
Záverom len poviem, že myslím si, že toto zelené územie by sme mali ochrániť a pustiť 
tam racionálnejšiu  výstavbu, ako je navrhované a iné dopravné koridory, ako sú 
navrhované a možno by sme nemali by taký rigidný voči nejakým menším projektom, 
ktoré sme sa v minulosti dosť vyhádali na nich. Preto som prekvapený, že teraz je zrazu 
ticho a tí ľudia, ktorí zvyknú chrániť každý jeden strom a každú jednu zeleň, teraz pri 30 
hektároch čušia. Nie je to výčitka, je to len vysvetlenie toho, prečo ja nebudem hlasovať 
za tento materiál respektíve budem hlasovať za tento materiál jedine v prípade, že sa 
vyjme z toho Anička. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, nechcem vám vstupovať do 

názoru, ale jedna nepresnosť tam bola určitá. V úvode ste, možno bolo len zle myslené, 
mesto Košice tam nevlastní žiadnu parcelu, nevlastní tam žiaden majetok, čiže my 
nevieme ovplyvniť z pohľadu názorov vlastníkov ich názory a keď jednoducho, my tam 
stavať nevieme, my tam nevieme robiť nič. Tento pozemok je zarastený, s diviakmi 
a podobne. Čo je dôležité povedať, všetci traja starostovia, ktorí sú vlastne v blízkom 
okolí, či je to pán starosta Nigut z obce Ťahanovce, pán starosta Ihnát zo Sídliska 
Ťahanovce a pán poslanec Ténai z MČ Sever, všetkými týmito troma starostami tento 
projekt bol prejednaný, poznajú zámer a možno by som poprosil pána riaditeľa, aby 
vysvetlil niektoré detaily aj smerom k železničnej vízii, aj smerom k tým mostom, 
prosím nespochybňujeme ich, sú veľmi dôležité a toto im napomáha a aj k tomu vlastne, 
v akom stave tie pozemky a celá Anička vlastne je, ako to celé vyzerá a hlavne my to 
skôr vidíme smerom k rozširovaniu Aničky a zvyšujeme jej potenciál práve týmto. Pán 
riaditeľ. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zareagovať k tejto lokalite 

Anička. Dá sa povedať, tento problém nám vyskočil v čase, keď sa riešila križovatka 
Kostolianska a v tom období vlastne pri prišiel na mesto aj návrh na zmeny a doplnky v 
územnom pláne. Čo je ale podstatné? Podstatné je, že vlastne útvar hlavného architekta, 
dá sa povedať, redukoval pôvodné zámery, ktoré tam boli. Reagovali sme na to, že 
vlastne pôvodný developerský zámer, ktorý tam bol, sme považovali za nevhodný. My 
sme sa pozreli ako mesto na túto lokalitu vrátane širších vzťahov a cieľom bolo vlastne 
riešiť niekoľko zásadných vecí. Prvou zásadnou vecou je vlastne otázka kostola úzkej 
Kostolianskej cesty, jej kapacity a nevhodného riešenia vzhľadom na už existujúcu 
výstavbu rodinných domov, ktoré je pozdĺž tejto cesty sú, ak kde vlastníci týchto 
nehnuteľností, okrem malého úseku Májovej ulice, majú problém s výjazdom na túto 
cestu a v prípade zmeny kategorizácie tejto cesty, by to ani nebolo možné. Čiže by sa 
musela postaviť pozdĺž tejto cesty ďalšia naša komunikácia, čo by znamenalo vlastne 
ochranu pôvodných obyvateľov protihlukovou stenou, čo by výrazne znížilo kvalitu ich 
bývania, lebo zozadu majú prudký svah a spredu by mali protihlukovú stenu. Preto 
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vlastne ÚHA sa pozrelo na toto územie z otázky komplexných vzťahov. V tom istom 
období mesto riešilo otázku dopravných uzlov, železničných uzlov. Súvisí to s tým, s 
rekonštrukciou železničnej trate Košice - Kysak, ktorá v tomto úseku zruší 2 úrovňové 
prejazdy. Prvý prejazd na Rampovej a druhý prejazd pri Súdkoch. Z toho dôvodu je 
nevyhnutné postaviť most, ktorý preklenie železničnú trať a zároveň aj Hornád a 
nadviaže vlastne na komunikáciu, ktorá v územnom pláne nadväzuje ako duálny výjazd 
zo sídliska Ťahanovce. Čiže zhodnocovala sa táto záležitosť a v rámci ďalších riešení, 
ktoré boli, bolo jednoznačne zadanie chrániť verejnú zeleň na území Aničky, čiže je 
vlastne zadefinovaním alebo úlohou tohto materiálu bolo územie Aničky ochrániť a ešte 
ho rozšíriť. Návrh, ktorý sa pripravil a ktorý v tejto podobe je, dá sa povedať, že 
rozširuje funkciu zelene rekreácie o tretinu, resp. územie Aničky o tretinu, pretože 
vlastne vytvára z tej druhej strany pozdĺž tej cesty, ktorú dneska poznáme na Aničke a 
ktorú dneska rekonštruujeme, vytvára práve územie na vybudovanie zariadení pre alebo 
rozšírenie toho športovo rekreačného charakteru, ktorý tam dneska už tvoria tenisové 
kurty a smerom ďalej vlastne ku mostu alebo k prejazdu do dediny vytvára nárazníkovú 
zónu, ktorá by práve mala rozšíriť a zvýšiť potenciál Aničky práve o takéto zariadenia. 
Pretože tým, ako sme zadefinovali Aničku, v jej areáli nie je možná žiadna výstavba 
športovísk, kultúrnych zariadení, žiadnych takýchto. Čiže preto vytvára vlastne z druhej 
strany tejto cesty takýto potenciál a hovoríme, že zvyšujeme potenciál alebo zvyšujeme 
plochu Aničky o jednu tretinu. Zároveň treba si povedať, že tvrdým zásahom ÚHA bolo 
riešené aj záležitosť výškovej zástavby, ktorá by tam mala byť. Preto vlastne ten 
výškový regulatív alebo ten zámer hovorí vlastne o postupnom klesaní zástavby od 
Vodárenskej ulice, kde by mala byť na úrovni nejakých šiestich poschodí k smerom 
vlastne k mostu s tým, že vlastne v prípadnom budúcom záujme by mal mohla byť 
potom na to nadväzovať, na tieto zmeny nadväzovať. Čiže ak môžem povedať, vlastne 
to šrafované zeleno žlté územie, je rozšírenie Aničky, áno, to je rozšírenie Aničky práve 
o tú rekreáciu a šport. Takže toto je zámer a toto je cieľ. Čiže vlastne od Vodárenskej 
ulici má tá zástavba postupne klesať a v rámci nejakých širších vzťahov bola vlastne 
diskusia aj s MČ Ťahanovce a resp. zástupcami obyvateľov, ktorí tam majú pozemky, 
aby za touto cestou, ktorá by mala smerovať na Ťahanovce sídlisko bol priestor pre 
prípadnú individuálnu výstavbu do budúcnosti. Zároveň ten zámer, ktorý hovorí a keď 
sa bavíme o tom, že by to mala byť komunikácia, ktorá by išla vlastne cez tú Aničku, 
tak v žiadnom prípade nezasahuje do existujúceho parku, nezasahuje do zelene. My 
ideme kvázi po neudržiavanej ornej pôde, zarastených kriačinácha svojím spôsobom 
vychádzame z toho, že vlastne tento návrh by mal riešiť tzv. poviem rovno toto je 
zelený brownfield, ktorý máme na území mesta, sú to vlastne úzke slíže, ktoré vlastnia 
občania a kde je minimálna starostlivosť o toto územie. Čiže vlastne, ak tam nedáme 
takýto impulz, tak si môžeme povedať, že nech tam vyrastie športová infraštruktúra, ale 
tam to nikto nepostaví, nevysporiada tie pozemky. Čiže toto je spôsob, ako môžeme dať 
nový impulz pre toto územie. Zároveň chcem upozorniť na jednu podstatnú vec, že na 
druhej strane Hornádu sa nachádza dlhodobo zanedbaný brownfield bývalej magnezitky 
a práve takéto riešenie, dá sa povedať, premostenia železnice a Hornádu umožní 
dopravné napojenie a impulz pre toto územie, pretože sami viete a to sme riešili vlastne 
pri projekte je centra pri hati, že ak nenájdeme pre toto územie iné dopravné napojenie 
ako na Hlinkovú, tak vlastne nič sa tam nemôže rozvíjať. Dopravno-kapacitne to územie 
nezvládne. Čiže ÚHA a toto by som chcel pochváliť vlastne ÚHA, že nereagovalo na 
prvú požiadavku developerov, ale pozrel sa na širšie vzťahy a snažilo sa komplexne 
riešiť širšie vzťahy a dopravné napojenie nielen dlhodobo preťaženej cesty od 
Družstevnej, ale zároveň vlastne aj dlhodobo zanedbané územie v MČ Ťahanovce obec 
a tak potrebné dopravné druhé napojenie pre sídlisko Ťahanovce, áno a ešte pre MČ 
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Sever, tak, pretože súčasťou vlastne tohto územia má byť aj nový kruhový objazd na 
úrovni vlastne Vodárenská, Národná trieda, ktoré by malo z dlhodobého hľadiska 
obslúžiť dané územie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Ihnát, pán poslanec 

Špak a pán námestník. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Pán 

riaditeľ magistrátu pán Čop detailne popísal vlastne, od toho nášho stretnutia 
pracovného vlastne, okolo kruhového objazdu pri Steel Aréne či Crow Aréne, popísal 
celú situáciu vlastne, no bolo by to, aby sa aj starosta MČ alebo aj poslanci mesta za 
sídlisko Ťahanovce zvolení a za obec Ťahanovce neozvali. Súhlasím, budem hlasovať 
za tento zámer a hlavne ma zaujíma vlastne tá električka a samozrejme napojenie na 
sídlisko do obce Ťahanovce a potom na sídlisko Ťahanovce ako alternatíva verejnou 
MHD vlastne a verejnej dopravy a samozrejme ako hľadáme ďalšie alternatívy, možno 
lanovku alebo niečo podobné uvidíme do budúcna, že čo tam hľadáme a uvidíme po 
trinástom vlastne v Brne, že čo sa bude diať. Takže ideme do Brna pozerať sa na 
lanovku a uvidíme vlastne akým spôsobom sa pohne dopredu. Takže vlastne plná 
podpora aj tomu územiu vlastne zarastenému a diviakmi plnému a zároveň vlastne, aby 
sme sa pohli ďalej aj v električke, lebo tu sa sľubujeme električku ľuďom skoro 30 
rokov a jednoducho sme sa ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, čas vypršal. Pán námestník, faktická. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pokiaľ viem, 

túto faktickú som ešte dával na pána poslanca Lörinca, ktorý vystupoval ako prvý v 
tejto veci. Ja ho rozumiem, bohužiaľ, ako bolo ukázané aj v jednom z týchto obrázkov, 
mesto Košice nie je vlastníkom týchto pozemkov a čo viac, my nie sme vlastníkom ani 
pozemkov pod existujúcim rekreačným areálom, ktorý nazývame Anička, ktorí 
obyvatelia využívajú. My sa tu rozprávame ako úpravou, možnože tohto územného 
plánu, sa dostať k týmto pozemkom. Rozprávame sa o tom, aj keď sme sa bavili napr. o 
investícii pri Volve, sme sa rozprávali s ministerstvom hospodárstva a štátnymi 
orgánmi, ako nám môžu pomôcť dostať sa k týmto pozemkom. A toto je náš problém, 
že časť týchto pozemkov je pod rekreačným areálom, ktorý chceme, aby ostal, časť ho 
chceme rozšíriť, ale niečo asi je potrebné dať za to aj na výmenu tým majiteľom, ktorí 
tam sú. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja v podstate súhlasím s pánom Lörincom a 

poviem prečo. Ja sa obávam najmä toho, že tá električka na Ťahanovce je len taký 
krásny predvolebný ťahák, ako nemyslím teraz týchto volieb, ale taký dlhodobý. Lebo 
30 rokov sa rozpráva o električkách na Ťahanovce, 30 rokov všetci politici, ktorí sa tu 
vymenili, či na čele mesta, či na čele mestskej časti, rozprávajú o električkách na 
Ťahanovce, ktorá mala ísť popri Tescu, terajšom Medirexe na Americkú triedu. 
A nebude. Tak sme si vymysleli teraz električku na Ťahanovce cez Aničku a ja sa 
obávam, že sa tam postaví tisíce bytov, bloky a tá električka nebude. Lebo hovoríme o 
nejakom ďalšom moste a keď som pozeral na ten nákres, tak jedna jediná vec, ten most 
by potom išiel, lebo ten most vyzerá, že smeruje do dediny, čiže sa bude otáčať naspäť 
tá električka? Že príde na ten kruháč, pôjde potom naspäť a pôjde smerom už pred 
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dedinu, hej. Čiže to je hypotetický nákres. A keď mám ešte slovo a ešte pán riaditeľ 
spomínal to napojenie, tak by mohol povedať ešte, akým zázrakom preskočíme Crow 
arénu električkou z Lokomotívy smerom na Aničku, lebo tam tiež dosť úzky priestor a 
tiež tam nemáme pozemky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ má poprosil, lebo chce na toto 

zareagovať a len chcem povedať, že toto nie projekt, ktorý vznikol včera, tento projekt 
na ňom sa pracuje už asi aj tretí rok. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Áno, ak môžem na to zareagovať, je to skoro 3 roky práce. 

Zároveň, čo sa týka tej električky, my dneska nehovoríme, že tú električku vybudujeme, 
my dneska dávame víziu tomuto mestu a mesto do daného územia a zakomponováva 
rezervu pre prípadnú výstavbu električky v prípade, že to hodnota za peniaze ukáže. Ak 
si pozrieme iný materiál, ktorý dneska budeme prerokovávať a hovorí sa tomu Plán 
dopravnej obslužnosti, ten sa zaoberá v tomto okamihu, ten sa zaoberá v tomto okamihu 
tým, ako by bolo vhodné viesť električku a samozrejme tým, že vlastne máme dneska 
nový projekt Nového mesta, tak je pravdepodobné, že by logicky mala viesť práve po 
druhej strane Hornádu. Ide o to, aké územie obsluhujeme. Samozrejme, ak by začala 
výstavba bytov na Aničke, zrazu tá hodnota za peniaze bude vychádzať. My a poviem 
to tak, tá rezerva, územná rezerva na výstavbu prípadnej električkovej trate dneska na 
Aničke je. Ide pozdĺž Kostolianskej cesty. Čiže to je 40 rokov starý územný plán, ktorý 
to má. Zároveň ten, tak ako sme s kolegami riešili, práve ten nový kruhový objazd, 
ktorý by mal byť v rámci Vodárenskej národnej. Rieši aj otázku, akým spôsobom 
priviesť električku do tohto územia a stále máme tu, keď to poviem tak, viedenský 
model električky, ktorý umožňuje vlastne viesť električku po ulici, áno, súbežne, ale 
dneska sa bavíme o niečom, čo sa bude riešiť o možno 10 - 15 rokov. My musíme dať 
dnes víziu tomuto mestu a my tam nechávame práve rezervu pre všetky tieto alternatívy. 
Čiže my dneska dávame základné mantinely tomuto územiu. Ako bude to územie 
vyzerať, budete následne potom schvaľovať pri samotných zónach tohto územia. A ešte 
dôležitý a to zopakujem, pozor železnica. Pri rekonštrukcii železničnej trati prídeme 
o úrovňový prejazd a v obci Ťahanovce. Čiže ten most prejde vlastne ponad Hornád, 
ponad železnicu, ponad dedinu, keď to tak poviem a napojí sa potom hore na Americkú 
triedu hore na Ťahanovciach. A z tohto mosta by mali byť zjazdy, ktoré by následne 
obsluhovali prípadné územie budúcej magnezitárskej, bývalej lokality magnezitky, áno, 
ale to sú detaily, ktoré sa budú projektovať v danom čase, keď bude schválená táto 
investícia. My tu dávame len víziu v tomto územiu a ide o to, aby sme dali šancu 
rozvoju mestu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ale pozor, ak aj Ministerstvo dopravu v sekcii železničných tratí 

neukážeme, že máme jasné riešenie, my môžeme prísť o toto priecestie v rámci mostu a 
nebude náhrada. Čiže my musíme im ukázať, pretože, žiaľ, predchodcovia naši 
podpísali zmluvu so železnicou, kedy sme sa tohto priecestia vzdali bez náhrady a 
potrebujeme dohnať túto zmluvu, ktorá, žiaľ, je pre mesto nevýhodná a rekonštrukcia 
Košice - Kysak vlastne v tejto chvíli je na spadnutie a tam pôjdu aj tieto priecestia. Pán 
poslanec Lipták, nech sa páči. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja úplne súhlasím s tým, čo hovoril môj 

predchodca Laco Lörinc k Aničke, tiež mám z toho zmiešané pocity, pretože si, 
nechcem byť zlý, ale osobne si myslím, že táto električka nevedie odnikadiaľ nikam, 
pretože ak chceme tú električku viesť od Lokomotívy, tak o tomto projekte sa hovorí 
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nie posledné 3 roky, ale možno posledných 15 - 20 rokov, ak som to neprehnal a keby 
sa tam nepostavila tá predajne, kde sa predávajú farbičky a podobné veci, tak by ten 
projekt bol možno ešte reálny. Ale dneska, podľa mňa, ten reálny projekt stamaď nie je, 
lebo tam je tak úzky priestor, že vlastne neviem si to predstaviť, kam to pôjde a ona 
mala, čiže urobíme do fargy-laky tunel a prejde to asi stamaď. Druhá vec k Aničke. 
Pred pol rokom alebo trištvrte rokom alebo pred rokom sme boli presvedčaní, že máme 
tu projekt Nové mestské parky a aký úžasný projekt sa vymyslel v Aničke. A teraz mám 
taký pocit, že Nové mestské parky sa dali bokom, dneska sme prišli s iným projektom, o 
pol roka sa príde s ďalším projektom riešenia Aničky, vôbec to nekorešponduje s týmto 
projektom. Mne sa nepáči projekt Anička, poviem pravdu a najmä tá štvorprúdovka v 
strede, pretože tým jedine dôjde k tomu, že sa zhodnotia tie pozemky, automaticky 
stúpnu ceny pozemkov a robiť 2 cesty vedľa seba nepovažujem za správne a bude to 
veľký úder pre Aničku a Košičania budú podľa mňa sklamaní z tohto návrhu. Dovolím 
si ešte prejsť k tomu materiálu číslo 19, ja už som párkrát tu prosil, že keď sa predávajú 
územné plány, aby sa každé jednotlivé body krásne prezentovali a sa vysvetlilo, kde, čo, 
ako, jak, priestorovo usporiadanie, ako to vyzerá na mape, lebo ideme meniť tvar tohto 
mesta asi naveky, pretože dneska tam schválime, že miesto trávnatého porastu tam budú 
stavebné parcely, už to nikdy nezmeníme späť, už o tie trávnaté parcely prídeme. Preto 
si myslím, že napr. by sme mali viacej si vážiť zelené plochy a trávnaté plochy, ktoré 
dneska máme, lebo napr. aj park Anička je vynikajúcim priestorom na to ako, riešiť 
dopady klimatických zmien, pretože leží pod svahom, vy ste to sám spomínali, celá tá 
Podhradová je nad tým a krásne by sa z Podhradovej dala som stiahnuť povrchová 
voda, voda zo striech a riešiť v rámci nových mestských parkov, ktoré tam plánoval, 
vytvoriť určité vodné plochy atď. Táto cesta, myslím, že to celé zabije, lebo vzniknú z 
toho stavebné parcely. Tak isto nesúhlasím napr. so zmenou lokality ulica 
Suchodolinská a ľudia si tam kupujú záhrady v tom, že tam nachádzajú kľud, pokoj, 
oázu ticha a my tam zrazu ideme zmeniť záhrady na malopodlažnú zástavbu. Čiže 
budete mať záhradu a jedného dňa vedľa vás vyrastie trojbytovka so štvrtým zapustený 
poschodím, ako sa to deje v Košiciach. Ako nechajme záhrady záhradami a keď chceme 
niekde niečo rozvíjať, tak to rozvíjajme na iných plochách, ale ľudia si kupujú .... 
poprosím ďalšie 3 minúty, ale ľudia si kupujú svoje pozemky a záhrady za účelom toho, 
aby si oddýchli, nie aby to kvôli tomu, aby mali záhradu vedľa štvorbytovky. Taktiež 
veľmi nesúhlasím s tým, čo sa deje napr. v Barci, kde je tam trávnatý porast v 
intraviláne obce, mám obavy, že vznikne presne to isté, čo napr. dneska riešime na 
Luníku XVIII. Tiež tam bola zelená plocha, zmenila sa na polyfunkciu a dneska tam 
bude stáť, začína sa tam stavať vlastné obchodné centrum pre 6 obchodov, ľudia sa 
búria atď. Nikto si v tej dobe neuvedomoval, keď menil územný plán, že toto tam môže 
nastať, jednoducho to tam nastáva. Na Grote máme viete aký problém? Na Grote máme 
to problém, že je všetko zastavané rodinnými domami a tínedžeri sa nemajú vlastne kde 
hrať, kde stretávať atď. A my napr. aj v Barci ideme zastavať nejakú zelenú plochu a 
mám taký pocit, že klimatické zmeny stále sa neriešia, lebo aj posledné zelené plochy v 
tomto meste predávame a namiesto toho, aby sme sa na mesto pozreli ako to chceme 
riešiť z pohľadu klimatických zmien, dažďových záhrad, jazier, derivácia atď. a potom 
si povedzme, či predáme tú zelenú plochu alebo nie. Lebo keď predáme alebo zmeníme 
jej funkciu z trvalého trávnatého porastu na polyfunkciu, stratili sme ju navždy. Ešte 
k Aničke, je to orná pôda, možno by bolo, jasné, poviete, že na to nie sú peniaze, možno 
by bolo dobré začať uvažovať nad tým a skupovať tú ornú pôdu, ako ju touto cestou 
zmeniť de facto na stavebné parcely. Povedzme si sú plné otvorene, ak tam schválime 
tento návrh, ktorý je, de facto sme Aničku odsúdili na to, že tam budú stavebné parcely 
a akékoľvek dažďové záhrady alebo nové mestské centrum alebo vlastne nové mestské 
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záhrady, tam sa nebude nič realizovať. Už to budú stavebné parcely. Čiže ja za tento 
materiál, bohužiaľ, nezahlasujem, mám tam veľa otáznikov, pretože stále si myslím, že 
nepozeráme na mesto Košice zvrchu ako na nejakú plochu, kde žijú ľudia a 
potrebujeme riešiť niektoré problémy, ktoré nám prináša táto doba a najmä čo sa týka 
klimatických zmien, ale meníme trávnaté porasty a záhrady na stavebné parcely. Ja som 
proti tomu. Ľudia si kupujú záhrady, pretože sú to záhrady. Veľa ľudí na to doplatilo, že 
si kúpilo záhradu a teraz majú tú bytovku vedľa seba. Znehodnotili ste im pozemok a to 
s týmto nebudem súhlasiť. Nabudúce poprosím tento materiál číslo 19, skúste z tých 7 
alebo 6 alebo koľko je tam tých vecí, teraz to nemám na rýchlo zrátané, rozdeliť 
osobitne, aby sme o každej veci hlasovali osobitne, lebo takto sa môže stať, že to 
nemusí prejsť. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Nechcem sa dotknúť pripomienok, ktoré boli, ale práve 

kvôli tomuto a pripomienkam, že vám chýba viacej informácií, bolo v pondelok 
zorganizované stretnutie, kde sme sa veľmi podrobne zaoberali všetkými týmito bodmi 
a vysvetľovali špecifiká jednotlivých lokalít. Vysvetľovali sme aj, poviem to, 
Suchodolinskú, kde sa nejedná o záhradkársku lokalitu. To už je lokalita, kde sú 
zastavané veci a len dávame do poriadku 2 alebo 3 parcely, ktoré zostali nedoriešené. 
Prešlo to diskusiou, naschvál sme vyčlenili práve ten pondelok, kde sme sa zaoberali 
všetkými bodmi, ktoré ÚHA dnes predkladá tak, aby sme vám zodpovedali otázky a 
dokázali ich objasniť. Zároveň pri všetkých zmenách a doplnkoch je priestor, keď máte 
takéto pripomienky, že sa zabudlo na vodu, na zeleň, na vtáčiky, pripomienkovať to v 
pripomienkovom konaní. Ja neregistrujem, že by tam boli vaše pripomienky a musím to 
opakovať, že vždy vaše pripomienky počujeme až na zastupiteľstve, keď schvaľujeme 
alebo neschvaľujeme ďalší príslušné zmeny. Treba vstupovať práve do toho procesu, 
treba vstupovať do toho procesu, keď je otvorený pre verejnosť a všetky dotknuté 
subjekty, aby svoje pripomienky predniesli. A ešte jednu dôležitú vec by som chcel 
povedať, Anička nie je o električke. Anička je o tom, aby sme podporili rozvoj tejto 
lokality a v žiadnom prípade tak, ako tu bola otázka, že predstavili sme koncept 
mestských parkov, v žiadnom prípade tento koncept neohrozujeme. My ho práve 
chceme podporiť, pretože ho rozširujeme o jednu tretinu tak, aby tam mohla vzniknúť 
šport a rekreácia, aby mohla byť tá lokalita väčšia, aby mohla žiť aj inými aktivitami. 
Lebo dneska môžu ľudia len prísť a tráviť na tých lúkach, áno a tento priestor. Máme 
tam tenisové kurty, ale ľudia by chceli aj ďalšie aktivity, ktoré by súviseli so 
športovaním a s aktivitami v tejto lokalite, ale my ich nechceme pustiť do toho parku. 
Ten park chceme zachovať. Chceme, aby to žilo, aby bola kombinácia zeleného 
zachovaného parku a ďalších aktivít. Preto hovorím, že vlastne tu zvyšujeme potenciál 
Aničky, rozlohu Aničky o jednu tretinu. Bohužiaľ mesto tam nevlastní pozemky. A keď 
si povieme, že chceme, aby tam bola zeleň, aby tam bola tá náletová zeleň, ktorá tam je, 
tak nespravme nič a takto budeme 20 rokov sa sťažoval na to, že tam sú diviaky, že je to 
neudržiavaný areál, že si s tým nevieme rady. Už dneska, hoc je to orná pôda, tak tie 
pozemky predávajú ako stavebné. Čiže mesto nemá potenciál na to, aby to vykúpilo od 
pôvodných vlastníkov a dlhodobo mesto registruje požiadavky občanov MČ Ťahanovce, 
ktorí sa väčšinou vlastníkmi práve týchto pozemkov, aby sme realizovali zmeny tohto 
územia, aby sa obec Ťahanovce mohla rozvíjať, pretože občania MČ Ťahanovce nemajú 
kde stavať pre svoje deti, áno alebo kde bývať, áno a chcú ďalší rozvoj, ale v MČ 
Ťahanovce, bohužiaľ, tento rozvoj nie je možný. Preto sa tuná bavíme, ako vyriešiť aj 
takúto strategickú otázku do budúcnosti. Čiže my tu nehovoríme o električke, ale 
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hovorme o tom, či chceme, aby sa toto územie kultivovalo, zmenilo a sme ho posunuli k 
lepšej budúcnosti. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ako poslanec za Mestskú časť Košice - 

Sever musím povedať, že určite, ak budeme zachovávať tú premávku na Kostolianskej 
ceste, tak všetci obyvatelia na Kostolianskej ceste nám iba poďakujú. Ak nebudeme 
riešiť túto zónu a nebudeme sa zbavovať práve toho, čo láka tie diviaky, tak všetci 
obyvatelia a návštevníci Aničky nám poďakujú. Ja nepoznám návštevníka Aničky, 
ktorý by išiel nie do tej upravenej parkovej časti, ale do tej neupravenej, zarastenej 
džungle. Všetci chodia do tej upravenej časti, ktorú mesto upravuje a udržiava na 
cudzích pozemkoch. Tento návrh, ktorý je tu pred nami, rozširuje potencionálne túto 
verejnú zeleň, ktorú chceme v tejto MČ mať a tak isto, ako sa bavíme o Borovicovom 
háji, tak tu sa chceme baviť o Aničke a o získaní týchto pozemkov pre mesto. A v 
aktuálne platnom územnom pláne sú tieto plochy vedené ako plochy športovo 
rekreačného vyššieho vybavenia, plochy mestského občianskeho vybavenia, obytné 
plochy viacpodlažnej zástavby, polyfunkcia, rezerva Čiže my iba lepšie definujeme tie 
plochy, ktoré tam sú, získavame ďalšie zelené plochy na úkor tých ostatných funkcií, 
ktoré tam boli a konečne rozhýbeme to územie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Súhlasím s tým, čo povedal pán riaditeľ. 

Proste rozbehol sa nejaký proces, formálne to teraz máme schváliť, tá možnosť 
pripomienkovania bola a niekto v tejto chvíli strčí nohu proste do dverí. Nie je to 
celkom OK a takýmto spôsobom sa nikdy nikam nepohneme a potom kľudne môžeme 
rozprávať o tom, že mesto sa nerozvíja, ale vlastne sami za to nesieme zodpovednosť. 
Čo sa týka tej Suchodolinskej a tých záhradok, no ja čítam aj na webe mesta, že sa 
schvaľujú stavebné povolenia na rodinné domy. Bol som tam fyzicky niekoľkokrát, 
lebo aj stamaď sme mali nejaké materiály, sú tam rodinné domy, tak sa nebavme o tom, 
že sú tam záhradky. Proste ľudia tam chcú bývať a chcú tam mať rodinné domy 
a neviem, ja si myslím pán poslanec Lipták, lebo na vás reagujem, že ono to znelo 
pekne, čo ste hovorili, ale niektoré veci sú také trošku nerealistické vzdušné zámky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková na koho reagujete? 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Tak už môžem aj na pána riaditeľa. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tak na pána riaditeľa. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcem sa opýtať, v súvislosti, vy ste 

spomínal ešte ten kruhový objazd alebo resp. pre obyvateľov Kostolianskej, súvisí to 
vlastne aj s tým plánovaným novým nejakým kruhovým objazdom pri Crow arene, čiže 
aj to má súvis vlastne tá zmena územného plánu a po druhé by som sa chcela opýtať, 
prečo nám poslancom nemohol byť zaslaný link, o ktorý sme žiadali, lebo nie každý sa 
mohol zúčastniť v pondelok stretnutia s ÚHA a neviem, ja som žiadala a ja som už aj 
minule žiadala, že si prosím na súkromný mail, nakoľko vlastne nemám prístup do 
mestského mailu. Tak z akého dôvodu alebo kde je problém? Už v podstate je to jedno, 
keďže končíme funkčné obdobie toto, ale ... 



105 

 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ak môžem reagovať na ... najprv zareagujem na ten mail. V 

podstate mail bol rozposielaný všetkým poslancom, ja viem, tak áno, že tá informácia 
išla a treba si zasa zároveň uvedomiť, že prístupy k vašim mailom ste všetci dostali. 
Čiže vlastne ono je možné a si aj presmerovať tie maily, ale zasa musíte vnímať tak, že 
magistrát má 400 zamestnancov, nemôže každý zamestnanec poznať váš súkromný mail 
a v rámci systému a on nahodí poslanci, automaticky mu vygeneruje váš oficiálny mail, 
ktorý máte. Čiže chápte to aj tak, že vlastne jedna vec organizačné, áno, ale toto bola 
aktivita kolegov z útvaru hlavného architekta a oni išli predpokladám podľa ... ja 
používam a tiež, keď mám komunikovať s poslancami, automaticky si kliknem na 
poslanci a mi vyhodí príslušné maily poslancov, oficiálne maily. Čiže treba to takto brať 
a čo sa týka toho kruhového objazdu, tá zmena, o ktorej sa bavíme tu, nesúvisí s 
riešením súčasnej križovatky na Kostolianskej. Tá križovatka je riešiteľná aj bez tejto 
zmeny a my už ju riešime a je spustený proces. Ale ak máme baviť o rozvoji, tak 
vlastne tento návrh, s ktorým prišlo ÚHA resp. keď sme riešili práve ten kruhový, tak 
sme narazili na jednu základnú vec a to je vlastne obmedzenia križovatky Kostolianska 
pod Crow arénou. Čiže tam nám do budúcnosti vznikali veľké problémy, čo sa týka 
kapacity tejto križovatky. Preto vlastne kolegovia riešili posunutie tejto kruhovej 
križovatky smerom na priame vyvetvenie na Vodárenskú a Národnú triedu a do 
budúcnosti, ak máme riešiť aj lepšie napojenie, lebo bavíme sa aj o tom, že vlastne most 
by mal smerovať na Ťahanovce, tak potrebujeme dosiahnuť určitú kapacitu prejazdnosti 
takéhoto kruhového objazdu respektíve križovatky, ktorá by tam mala byť a musíme si 
povedať, že v tom malom území a pod hokejovou halou adekvátny kruhový objazd do 
budúcnosti nevybudujeme. Preto vlastne kolegovia, keďže vnímali širšie vzťahy, tak 
preto ďalšie územie posúvajú tú križovatku práve o pár metrov ďalej a výrazne vylepšia 
dopravno-kapacitné  riešenie tohto územia. Ale toto by mala by už vyvolaná investícia 
každého, kto by chcel prísť do toho územia. To nerieši mesto, ale dávame základné 
mantinely pre prípadný rozvoj tohto územia. My sa bavíme o tom, ako by sa malo 
rozvíjať územie. Toto nie je konečná podoba, to sú len ...aby každý investor, ktorý príde 
do tohto územia vedel, aké má limity a kde môže čo stavať.  A my mu dopredu 
hovoríme, tuná okrem rekreácie a športu nesmieš postaviť nič. Ak chceš niečo stavať, 
môžeš v tejto lokalite. To je o tomto. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták a pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. K pánovi Čopovi. Pán Čop, 

neboli ste náhodou v utorok na komisii životného prostredia, kde sa prejednával územný 
plán Domino? Bol. Nehovorte tu pred všetkými, že nikde nepredkladám návrhy, nikde 
nechodím na žiadne rokovania k týmto veciam a že potom strkám nos do dverí. To je 
práva vec. K tomu, čo v pondelok bolo zvolané, super vec, dostali sme pozvánku, 
koľko? 48 hodín pred danou pozvánkou, že o sedemnástej hodine v Kulturparku bude... 
ani 24 - mi tu kričia, 24 hodín predtým, hej? Nie? V ten deň doobeda dokonca mi tu 
kričia. Čiže v ten deň doobedu sme dostali pozvánku, že poobede o piatej bude nejaké 
sešn, ale poďme ďalej, dobre, dobre, aj keby to bolo...  

 
p. Polaček, primátor mesta: ...keď sa niekto na toto zastupiteľstvo pozerá, keď takéto 

obvinenia, naozaj to nie je ani fér, ani... 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Môžem dokončiť vetu? 
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p. Polaček, primátor mesta: Dokončíte. Pán Kropp, prosím, vysvetlíme a zavrieme túto časť 
v obviňovaní, prosím. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ja som sa... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dostanete slovo pán Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: ...ale počkajte, dokončím. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dostanete slovo, budete pokračovať. Pán Kropp, dokončme túto 

časť. 
 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Dobré odpoledne. Prosím vás, tá pozvánka byla poslán už 

preto týden, možná štrnást dní před tím a vy jste dostali ešte jednu pozvánku 24 hodín 
před tím, to bylo de facto upozornení. Takže my jsme se opravdu snažili vás za čas 
informovat, že jsme si byli vědomí, že to je 4 dny před zastupitelstvem, ale kolegové 
rozesílali pozvánky už někdy v polovici augusta a 24 hodín před tím ste dostali ešte 
jednu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Výborne. Pán Lipták môžete pokračovať. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som sa z toho rokovania na pondelok na 

17:00 hodinu, čo bolo zvolané, ospravedlnil, požiadal som, žijeme v dvadsiatom prvom 
storočí, urobte z toho, prosím vás, videozáznam, zaveste to na webstránku mesta 
Košice, nech si to môžu pozrieť nielen poslanci, ale občania. Stále nerozumiem, prečo 
sa tieto veci nevedia prezentovať aj takouto formou. Ako nehnevajte sa na mňa. Preto sa 
to riešilo a prečo sa to riešilo na komisii v utorok, pretože minulý týždeň nebol čas, 
kedy urobiť tú komisiu, lebo boli 2 štátne sviatky a tie komisie sa tam nevedeli narvať 
do tých dvoch či troch dní. To je prvá vec. Druhá vec. To, že na Suchodolinskej sú 
rodinné domy, aj keď sú to evidované parcely ako záhrady, je potom na zamyslenie, ako 
je to možné, že tam stoja rodinné domy a že ich niekto skolaudoval, keď v zmysle 
územného plánu sú tam záhrady. Čiže ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja budem reagovať ešte na pána riaditeľa, 

keďže odpovedal mi na ten môj dotaz ohľadne mailov. Áno, všetko beriem to, čo ste 
vravel, ale aj pred rokom som upozorňovala tu, že proste je problém, že predchádzajúce 
volebné obdobie nebol problém, keď sme si uviedli súkromné mailové adresy, tak nám 
boli posielané veci a materiály tam a čo sa týka pána hlavného architekta, áno, mne 
pozvánka prišla pred týždňom a prišla mi na súkromný mail, aj som odpovedala, že 
ďakujem pekne, že si poprosím link. Ale link mi už neprišiel. Čiže v podstate v 
pondelok potom tá opätovná pozvánka aj možno s tým odkazom na to, aby sme sa 
vedeli online pripojiť, ten mi už neprišiel. Čiže to chcem povedať. Čiže na jednej strane 
vlastne mi chodia nejaké materiály, ale v podstate tie možno podstatné, ktoré by som 
chcela, tie mi nechodia. Ale nechcem rozvíjať túto tému. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Takže ideme naspäť, vrátime sa k diskusii Územný plán 

hospodársko sídelnej aglomerácie – zmeny a doplnky číslo 19. Pán poslanec Lesňák má 
slovo. 
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p. Lesňák, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Takže vrátime sa k meritu veci. Málokedy sa 

stotožňujem s prácou ÚHA, ale teraz ja za seba poviem a môj názor s touto štúdiou, 
videl som prvýkrát v decembri tak nahrubo, keď ste nám ju prezentovali na tej komisii 
ohľadne výberu športovej haly alebo miesta pre športovú halu. Ja zhrniem pár plusov, 
ktoré v tomto vidím. Vidím v tom víziu, to je prvá vec. Vidím v tom to, že bol 
prepracovaný pôvodný zámer inžiniera a architekta Drahovského a jeho kolektívu, ktorý 
je starý už vyše alebo takmer 40 rokov. Táto lokalita bola vytypovaná pred tými 
štyridsiatimi rokmi ako rozvojová lokalita. Čo sa týka premostenia rieky Hornád, 
potrebujeme ju. Nie každý z poslancov vie, že v akom stave je aj most Hlinkova a je vo 
veľmi vážnom stave. Bude potrebovať opravu, tým pádom my pre 21 tis. obyvateľov 
sídliska Ťahanovce a 3 tis. obyvateľov obce Ťahanovce musíme riešiť alternatívne 
premostenie rieky Hornád. Taktiež 40 rokov sa tu rozpráva o druhom vstupe a výstupe 
pre sídlisko a samozrejme aj pre obec, kde sú ľudia nespokojní s tým, že im ráno po tej 
hlavnej ceste cez obec Ťahanovce jazdia autá, potom sa zahusťuje Kostolianska, 
následne sa tvoria zápchy na tej križovatke pred Crow arénou, takže v tom ja vidím, v 
tom vidím ako plus, ale už konečne by sme mali mať tú zodpovednosť, keďže to nemali 
mestskí poslanci pred nami a dať tomuto mestu punc tej vízie schváliť to. Čo sa týka 
kvality zelene. Celý areál má 70 ha. Padli tú nejaké veci o výkupe. Ja si neviem výkup, 
lebo 70 ha to je 700 tis. m² plochy, potrebovali by sme pri súčasných cenách okolo 
70 mil. Eur. Nerobme si z toho srandu, lebo na takéto odkupy takéhoto množstva 
pozemkov jednoducho mestská kasa nemá, nemá na to ani štát. Tu si môžeme ako 
samospráva rozviazať ruky, konečne dať tomuto územiu, ako som už viackrát povedal, 
tvár akoby to malo vyzerať, následne zbavíme sa diviakov, starostovia všetkých troch 
mestských častí, pán Ténai, pán Ihnát, pán Nigut, prídu čiastočne o problémy s tým, že 
sa tam konečne vykosia tie náletové dreviny. Ďalším problémom sú invázne rastliny. 
Okresný úrad, škoda, že tu nie je pán prednosta, s tým tiež má svoje problémy, tiež 
vyzýva občanov, majiteľov a v neposlednom rade napumpuje sa skrz, aj keď sú to 
developeri, napumpujú sa peniaze medzi obyvateľov mesta Košice, medzi MČ Sever, 
skrz poplatok za rozvoj, skrz iné vyvolané investície, ale skutočne tým pádom by sme 
otvorili celý priestor a možno tam ostane 40 ha zelene. 30 bude využitých na 
polyfuknciu bývania, atď. a v neposlednom rade ... poprosím, len nechajte ma 
dohovoriť ešte jeden vstup ... v neposlednom rade neustále ja kritizujem súčasné 
vedenie mesta a ÚHA, že nevytvára podmienky na výstavbu nových bytov. Ceny v 
Košiciach nám šialene rastú. Skutočne vieme si týmto veľa problémov do budúcna 
ušetriť a veľa problémom sa vyhnúť. Áno, musíme niekedy na úkor zelene, bohužiaľ, 
sme mesto. Keď chce niekto žiť v zeleni, nech sa páči, môže ísť na lazy, je právo 
výberu, ale žijeme v meste. Toto mesto má potenciál sa rozvíjať, oslavujeme príchod 
Volva, chceme tu CNIC, chceme tu, aby mladí neutekali do Brna, do, Bratislavy, do 
Budapešti, tak konečne urobme pre nich priestor a konečne dajme šancu tomu, aby sme 
sa mohli ako mesto rozvíjať a niekam pohnúť. Stále je tu problém s niečím. Girbeš 
nebudeme stavať, zahltíme takú cestu, Panorámu nie, lebo zahltíme toto. Toto nie. Tu 
už je to konečne urobené práve s víziou infraštruktúry a teraz nie, lebo zeleň. Ako fakt, 
začnime, dajme tomu šancu, nebuďme skeptickí. Naši predchodcovia nemali tú odvahu, 
aby schváli takýto územný plán, aby takto premýšľali, nehovoriac o tom, že táto prvá 
lastovička nám otvorí aj brownfield a dám nám takú paličku k tomu, aby sme začali 
riešiť aj lokalitu bývalej magnezitky a tým pádom prepojili a súvisle stmelili obidva 
brehy rieky Hornádu, ktoré budú nadväzovať na Nové mestské centrum. Za mňa len 
toľko, ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno pán primátor, nakoľko v pozvánke bolo uvedené, že dnes 

rokujeme do sedemnástej a vzhľadom na 6 prihlásených x 3 .. 18, čiže predpokladám, 
že kolegovia nebudú chcieť pokračovať zajtra, lebo zase to bude na hodinách, bude to 
na hodinu, tak dávam procedurálny návrh, aby sa diskusia ukončila s možnosťou 
prihlasovať sa do rozpravy na predrečníka faktickými poznámkami. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Bez či s faktickými? 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: S faktickými. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže obyčajné ukončenie diskusie. Ďakujem. Nech sa páči, 

hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 57 -  za 15, proti 5, zdržali sa 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nasleduje pán poslanec Strojný s faktickou 

na pána poslanca Lesňáka. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, krátka reakcia na pána poslanca. Milan, tu 

nikto nechce, že čierna a biela, že by niekto bol úplne proti. Ja napríklad som veľmi rád, 
že áno, že sme našli odvahu, aby sme išli do toho priestoru, aby sme tam menil územný 
plán a že je nejaká vízia do budúcnosti, že sa ten brown field tam zmení a nemal by som 
problém s nejakou výstavbou. Ja sa len obávam, že tie mantinely, ktoré tam určujeme, 
sú veľmi široké. To je všetko. Proste tá ... poďme do výstavby, ale nie do absolútnej 
alebo nie do takej masívnej. To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vystúpi pán poslanec starosta Nigut Mestskej časti - obec 

Ťahanovce. 
 
p. Nigut, starosta MČ Ťahanovce: Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja 

by som bol veľmi rád, keby ste podporili tento... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím sa počúvať, prosím, prosím. Ďakujem. 
 
p. Nigut, starosta MČ Ťahanovce: ...a hlavne zmenu podľa poradia 163 teda tú Aničku a to je 

hlavne kvôli tomu, že naozaj je to dlhodobý problém. Sme radi, že konečne Sever sa 
môže rozvíjať. Pán riaditeľ naozaj povedal všetko, čo treba k tomu povedať. Ja by som 
sa trošku chcel vrátiť k tomu, že naozaj už viac ako 25 rokov ľudia v Ťahanovciach boli 
zavádzaní tým, že už nič nerobte na tej Aničke, lebo aj tak tam budú ihriská, športoviská 
pre paraolympiádu, ktorá mala byť nedávno, teda samozrejme už ani v Poprade teda 
nebola. Prešlo štvrťstoročie a samozrejme teraz sú pod Damoklovým mečom a pokút, že 
nekosia a neobhospodarujú pôdu, ktorá je v centre mesta, dá sa povedať a v podstate ani 
nedostali ani inú náhradu toho, že bolo postavené sídlisko na ich pozemkoch. Čiže 
naozaj sú tu skrivodlivosti z minulosti a som veľmi rád, že mesto, aspoň toto vedenie, 
že sa postavilo k tomu čelom a začalo riešiť veci, ktoré treba a hlavne ten dopravný 
generel a toto, kde treba naozaj v prípadoch sídliska Ťahanovce previesť a uzatvoriť 
vonkajší okruh mesta. Tak to nazvem. Lebo naozaj, je štvorprúdovka na sídlisku 
Ťahanovce, ktorá ústi nikam a pri Malickej ulici je Národná trieda, ktorá vlastne končí 
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pri Čermeľskom potoku, je tam potenciál, ktorý sa nerozvíja a v podstate diametrálne 
iný ako rozvoj na Juhu, kde vlastne už je predimenzované obchodnými centrami. 
Naozaj, aj ľudia na Severe, na sídlisku Ťahanovce a v obci Ťahanovce chcú žiť tak a 
chcú žiť dôstojne. Myslím si, že ten cestný ťah by bol prvým impulzom, aby sa to stalo. 
Neviem, či viete niektorí, ale naozaj ešte v 60. – 70. rokoch fungovala električka, naozaj 
fungovala električka až k mostu Ťahanovce a nebol by problém naozaj sa k nej dostať 
opäť. Avšak problém s pozemkami. Ľudia nedostali ani náhradu ako bolo povedané, 
súčasný park je na súkromných pozemkoch. Bol veľmi dobrým precedensom, aby sa 
pokračovalo tak isto, ako sa pokračovalo na Borovicovom háji. Ak mesto Košice, ak 
občania mesta chcú mať zeleň, tak nech je to mestská zeleň a nech to nie na 
súkromných pozemkoch a nech nemajú ľudia povinnosť platiť za to daň, prípadne ešte 
to aj kosiť, ak to má niekto iný užívať. Takže naozaj tej spravodlivosti tu treba dať 
zadosť a myslím si, že boli by sme všetci radi, keby sa ten turistický ruch v meste 
Košice naozaj dal do popredia a naozaj všetci z nás chceme zeleň aj na Severe. Bolo by 
veľmi ideálne, keby sa sme sa vedeli vrátiť ku košickým kúpeľom. Neviem, či niektorý 
z vás vedia alebo možno niektorí ani netušia, že na Aničke boli košické kúpele a bol 
veľmi vhodné, keby tam opäť raz boli. Keby som mohol ešte ďalšie 3 minútky. Bolo by 
veľmi dobré, keby tej zelene bolo čo najviac avšak treba možno aj nejakej ekonomiky 
do toho a chcem povedať to, že od roku 2010 sme sa vyjadrovali už aj k rýchlostnej 
prestavbe železnice, tak kde v podstate železnice povedali, že áno, urobíme, či už 
náhradnú dopravu premostenia, ale postupom času, keď sa menilo vedenie železnice, 
naposledy vieme, že železnice sa priznali iba k tomu, že sú ochotní zafinancovať 
maximálne segment, ktorý je nad železnicou, tzn., že všetky dopravné stavby súvisiace 
s týmto, by malo znášať mesto. Takže si myslím, že či už toto vedenie mesta alebo nové 
vedenie mesta, bude postavené pred obrovskú úlohu. Z Plánu obnovy možnože dostať 
čím väčší balík, či už na dopravnú infraštruktúru alebo potom aj tú zelenú 
infraštruktúru, kde by som bol veľmi rád, keby naozaj tá voda ostala v území. To sú 
aktivity, ktoré dlho robíme v obci Ťahanovce a takisto aj na modrú infraštruktúru. 
Vyjadrovali sme sa aj ku úprave koryta Hornádu ľavostrannému, kde vlastne má sa 
zvýšiť kapacita na retenčnú zádrž vody v prípade povodní a zvýšenia hladiny a myslím 
si, že to územie medzi ... síce je to na našom katastri, už nie na Severe, je to v riešenom 
území, ale medzi súčasným korytom Hornádu a železnicou je zatiaľ jalové územie, kde 
by takáto kapacita vody mohla byť. Čiže naozaj, lebo pán poslanec Lipták hovoril o 
tom, že by sme to mohli mať veľa vody. Naozaj by sme mohli, ale potom spojme sily a 
poďme do toho urgovať vládu, už bude akákoľvek, z Plánu obnovy dostať čo najviac. 
Lebo naozaj treba peniaze na pozemky a potom, keď chceme, či už to nazveme green 
zóna alebo neviem aký mestský, tak potom nám treba tam kopec peňazí, aby to bol 
mestský park. Ale potom spojme sily a poďme do toho. Zahlasuje za to, ďakujem. Ešte 
sú tam ďalšie ... ak môžem dokončiť, tak to sú vlastne po tom ešte súvisiace veci s 
prekládkami sieti, je tu 183 prekládka síce iba súvisiaca 22, ktorá je za tenisovým 
kurtom, ale potom sú tam samozrejme ešte 110 a ďalšia 22, vo vrchnom segmente 
neriešeného územia, takže vlastne sú tam veci, ktoré naozaj treba aj technicky riešiť, 
architektonicky a pod. Keby som mohol požiadať možnože potom sa k vyjadrí aj pána 
inžiniera architekta Koniara. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ja na 

Janka Niguta naviažem vlastne, ako vie, tak sa tu zbierala petícia za riešenie pozemkov 
vo verejnom záujme, ako treba povedať. Včera sme boli vo výbore Národnej rady 
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Slovenskej republiky v Bratislave a riešili sme tieto pozemky, takže vlastne sa 
pripravuje legislatívno-právny rámec ako aj pre Košice a pre celé Slovensko dá sa 
povedať a najmä pre Ťahanovce. Čiže Ťahanovce sú známe už v Národnej rade 
Slovenskej republiky a zaoberá sa tým Martin Fecko, čiže odborník na pozemky. Ten to 
zobral ako pod seba a jednoducho tomu sa bude venovať. Tak verím tomu, že sa to 
pohne a jednoducho modlime sa, aby táto vláda zatiaľ ostala a jednoducho a jednoducho 
naozaj, aby sme to nerobili zbytočne. Ja teraz nehovorím, či Smer alebo čo alebo ľavica, 
pravica, mne to je jedno, ale nech tí, čo to začali, tak nech to aj dokončia a držme im 
palce vlastne, aby sa nerozpadli, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský diskusia, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže vidím, že niekto potrebuje tu čo-to aj z histórie. Takže prvá 

omnibusová trať na Lajošforáč išla z Klobušického ulice, to je zhruba tam, kde je teraz 
Dom odborov na Masarykovej. Električka potom šla, bolo to nahradené električkou, tá 
išla znova do Gajdových do Lajošforáč a končila ako ... ja som tam ako dieťa bol. 
Potom tam chvíľu chodila električka ku mostu, ale to vydržalo len chvíľu. Prečo? Lebo 
sa zmenil charakter dopravy, čiže už úplne ináč fungovalo mesto ako fungovalo 
predtým. Lebo my sme mali električku aj do Čermeľa. Kto obnoví, keď niet koho voziť. 
A teraz poďme. Most do Ťahanoviec odíde. Bol som mal viacerých rokovaniach so 
Železnicami Slovenskej republiky, oni hovoria, dáme vám tam náhradu, podchod alebo 
prechod pre chodcov, žiadne auto tamaď neprejde. Rampovú máme zrušenú tak isto. 
Teraz keď tam nebude žiadna výstavba, koho budeme, jak budeme žiadať ten most? Že 
tam na jednej strane diviaky, na druhej strane diviaky a medzitým postavíme most? 
Samozrejme, že to musí byť zastavané územie. My toho parku tam budeme mať viacej. 
Vy všetci ma poznáte ako ochrancu, ale mesto je vždy o kompromisoch, hej? Čiže my 
musíme hľadať také riešenie, ktoré je priechodné. A teraz. Ja by som vás všetkých 
poprosil, prečítajte si čo je hore. Územný plán hospodársko sídelnej aglomerácie Košice 
- zmeny a doplnky. Čiže my teraz robíme zmeny a doplnky ÚPN HEK, ale v tých 
zmenách je povedané jasne a keby si bol pán poslanec Lipták na tom stretnutí, tak by si 
to počul, že ... áno, bude tam aj územný plán zóny, ktorý bude riešiť detaily. Lebo tento 
územný plán ten naznačuje, ako v tom území ... to územie je prebádané. Keď nevieš, 
tam bola štúdia Magnetka pred rokmi, kde sa uvažovalo o prepojení tohoto územia z 
jednej strany na druhú a my sa musíme pohnúť. Lebo pokiaľ sa nepohneme, nám všetko 
ujde, všetky príležitosti pôjdu preč, okno príležitosti sa zavrie. Čiže my potrebujeme ... 
prosím ešte minútu my ... my potrebujeme to riešiť a nemôžeme sa teraz hrať, znova 
poviem niečo z rozprávky Michal, hej, aby si ... to je tá rozprávka, že prišla nahá aj 
oblečená, prišla aj peši aj na koni, hej a my chceme hľadať také riešenie, aby to aj bolo 
riešenie, aby aj žaby, ryby, vtáčiky, všetko bolo zachované, aj aby tam boli domy. 
Prosím vás, my sa musíme rozhodnúť. A ináč ja hovorím, že pokiaľ neprijmeme tuná tú 
časť s tým, že budeme tlačiť na to, aby v územnom pláne zóny boli riešené detaily, 
pokiaľ sa nepohneme ďalej, budeme tam, kde sme boli pred piatimi rokmi, desiatimi 
rokmi a znova nič sa nepohne. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, keď si to pozriete bližšie, stavať na 

Aničke bytové jednotky, bytové jednotky, to čo je nezmysel. My pôsobíme dopravný 
kolaps. Teraz tam je prúser s dopravou a my ideme bytové jednotky riešiť v územnom 
pláne? Nestotožňujem sa s kolegom Lesňákom, nech tam je maximálne nejaké 
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športovisko, športoviská. Mesto má potom financovať komunikácie, mesto bude 
rozširovať Kostoliansku? Urobíme z nej štvorprúdovku, šesťprúdovku? Koľko pruhov 
bude dosť pre všetky tie autá? Lebo ideme zahustiť, lebo niekto chce, pár obyvateľov 
niečím vyjdeme v ústrety. Naozaj sú kolegovia čisté lokality, kde môže developer 
postaviť aj športovisko, aj bytové domy, ale tam sa to nehodí. Naozaj. A k tej električke, 
ktorú každý spomína v každom druhom príspevku, električku na Aničku? To je druhá 
utópia. Pre koho? Kto to bude platiť, tú električku? Povedzte mi. Ja viem, že dnes 
nevieme kto, ale ani 10 – 20 rokov nikto nezaplatí, ani mesto, ani developer tú 
električku. Skúsme ju dať naozaj opäť na Ťahanovce, ale nie nejaký nezmyselné 
riešenia s vykupovaním pozemkov, ale električku popri železničnej trati v súčinnosti so 
Železnicami Slovenskej republiky a nie vymýšľať nejaké .... neviem, nechápem to, 
naozaj. Tento návrh ja nemôžem podporiť. Je rovnako nedopracovaný ako ďalší bod, 
ktorý ide, Tlačiarne. Tiež vôbec nerieši dopravu. Zahltíme mesto a kto bude stavať 
komunikácie? Kto bude riešiť dopravný kolaps, prúser? Nie developer, opäť len my, 
mesto Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Idem reagovať na pána poslanca Karabina, 

ktorý hovorí, že sa to nedá. Dá sa to, ale pozrite si veľkomestá, lebo tiež nezačali oni z 
ničoho nič na čísle pol milióna, milión. Košice majú 240 tis. obyvateľov a najviac 
čakáte medzi treťou až piatou, aby som povedal 45 minút na Štúrovej, niekde na 
Palackého. Keď niečo sa opravovalo, tá hodina. No a tie mestá, Jožko, o ktorých si 
hovoril, tam sú zápchy 3 - 4 hodiny. Minule som išiel cez Maribor a 5 hodín som bol v 
kolóne, lebo jednoducho to uviazlo, lebo jednoducho sa tie ulice nedali rozširovať. Sú 
iba 2 spôsoby vývoja miest. Jedno je zhusťovanie a následné kolóny alebo rozširovanie 
a ja som za tú cestu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte vystúpi v diskusii pán poslanec Ténai, pán 

poslanec Špak a pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som veľmi rád, že väčšina poslancov 

prišla na to, kde je Anička, v ktorej MČ a kde sa nachádza, super. Ja si dovolím takú 
možno exkurziu do histórie aj pre tých, ktorí síce veľa rozprávajú o tej Aničke a možno 
tam boli len párkrát. Ja som na Kostolianskej býval 20 rokov. Jedným z dôvodov, prečo 
som sa odtiaľ odsťahoval bola hustota dopravy už pred dvadsiatimi rokmi. To znamená 
20 rokov som tam býval a viac ako 20 rokov už tam nebývam. Na začiatku 
Kostolianskej, pokiaľ viete, tam, kde sme riešili doteraz kruháč, ktorý by mal byť alebo 
tú okružnú križovatku pod Crow Arénou, sú baťovské domčeky. Tie baťovské domčeky 
vznikli, postavili sa, je tam aj Májová ulica, ale problém celej Kostolianskej ulice 
vznikol vtedy, až začala vlastne problém s dopravou na Ťahanovciach, ale hlavne 
nekontrolovaná výstavba okolitých obciach, tzn. mesto, obyvatelia mesta trpia 
množstvom vozidiel, ktoré prichádza do mesta. Teda obyvateľom mesta ideme zlepšiť, 
ak sa budeme držať toho projektu, možno ich životné podmienky. Ten návrh, ktorý bol 
možno v pondelok, ten protinávrh, že rozšíriť Kostoliansku alebo postaviť paralelnú 
cestu, hluk bude naďalej sa šíri po Kostolianskej ceste, plus na Podhradovú. Ja si 
myslím, že v tejto oblasti tejto oblasti treba byť troška vizionár a tak ako sme videli na 
návrhu tú časť žlto zelenú, je to oblasť, ktorá dneska je čiastočne, ja to nazvem džungľa, 
ale mohol by z toho byť pekný park. Po tú cestu, ktorú prepájame tú, nazvem to takú tú 
rekreačno-oddychovú zónu, na ľavej strane, pokiaľ ideme od kurtov, je džungľa. Ja sa 
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pamätám v osemdesiatych rokoch to sú zadefinované ako orná pôda, boli polia, 
pestovalo sa tam. Tam bolo JRD ťahanovské, neskôr to dostali tí vlastníci do rúk. 
Aktuálne je tam 1.600 spoluvlastníckych podielov, vážení. Od kurtov počnúc po most 
ťahanovský je 1.600 spoluvlastníckych podielov na týchto pozemkoch. Takže MČ 
týchto vlastníkov vyzýva, okresný úrad ich vyzýva, my máme rok a pol na Ministerstve 
životného prostredia žiadosť na vstup na pozemky z hľadiska toho, že sú tam invázne 
rastliny. Tam je 70 až 80 % zarastené invázny rastlinami. Áno, je to krásne zelené 
územie teraz, ale zopakujem ešte raz. Je to zadefinované ako orná pôda. A ešte možno 
troška poznámky. Áno, tu odznelo, že chodila električka. Áno. Keď sa stavala v 2008 
kanalizácia, ktorá neslúžila pre Kostoliansku cestu, našli sa tam koľaje. Áno, pod tou 
cestou, keď idete po tej Kostolianskej ceste a chytáte tie kanálové zvršky, tam sú zvyšky 
koľají ešte. Ten kruhový objazd, keď sa vieme vrátiť k tomu návrhu, ten kruhový 
objazd, ktorý je nakreslený, logicky ústi na jednu ulicu. Dokonca nevolá sa ulica, ale 
volá sa, že Národná trieda. To znamená, tá Národná trieda by mohla mať pokračovanie 
cez ten kruhový objazd smerom ďalej. Odznelo tu, mne sa tento návrh nepáči. To akože 
je odborný názor niekoho alebo to je len ako subjektívny názor? To je odborný názor, 
mne sa tento projekt nepáči. Myslím si, že zóna, ktorá môže prísť alebo zonácia, ktorú 
vieme potom urobiť neskôr, presnejšie zadefinuje výšku týchto budov. Ja tiež nie som 
nadšený z výšky tých blokov alebo obytných budov, ktoré tam majú vzniknúť, možno 
by bolo vhodnejšie troška aj znížiť, zadefinovať výšku, hustotu, ale dať skutočne to, čo 
tu odznelo, víziu tým vlastníkom pozemku, že s tými pozemkami sa bude niečo robiť. A 
chcel by som na záver vás srdečne všetkých pozvať na, ja si myslím, že začiatkom 
novembra, spolu s poľovníkmi sa vyberieme a veľmi rád si to prejdem s vami, ako to 
dvakrát ročne prechádzam spoločne s poľovníkmi a vyháňame z tejto oblasti diviaky. 
Takže veľmi srdečne vás pozývam niekedy začiatkom novembra, aby sme to mohli 
absolvovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, faktická. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno faktická na Ferka Ténaia. Ferko sme tam boli 

vlastne prítomní, ako aj za obec Ťahanovce, pán Kasterko, keď sme sa bavili s 
okresným úradom ako tie pozemky vlastne tam nejakým spôsobom vyčistiť a tým 
diviakom znepríjemniť život. To sme sa o tom bavili, áno, je tam 1.600, zákon 
220/2004 Zbierky zákona v § 3 hovorí jednoznačne o tom, že vlastník pozemku je 
povinný starať sa vlastne o svoje pozemky. To sa nedeje, ale ja si myslím, že práve 
tento projekt ako pomôže tomu, že to zaburiňovanie tam už nebude a jednoducho sa to 
tam skultúrni. Teraz nehovorím o výstavbe a ďalších veciach, hej, ako hovorím o tom, 
že jednoducho tento projekt alebo zámer aj s tou električkovou traťou aj so všetkým 
vlastne pomôže, ako aj Severu, aj Ťahanovci obci, aj nám ako na sídlisku Ťahanovce. Ja 
ten zámer podporím samozrejme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. Pán poslanec Lipták má procedurálny návrh? 

Pán poslanec Lipták má procedurálny návrh? Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Je to obrovský materiál to, čo mám pred sebou a je 

mi ťažko teraz vycítiť, že kto je za, kto je proti. Každopádne mám taký pocit, že kvôli 
jednej téme, ktorú kolega pán starosta Lörinc vytiahol, nám možno neprejde ten 
materiál vôbec. Takže pripravil som pozmeňovací návrh a ten návrh je presne taký, ako 
ho máte materiáloch, akurát som doplnil jednu vetu do bodu b), kde Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje návrh územnoplánovacej dokumentácie územný plán HSA 
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Košice zmeny a doplnky číslo 19/2021 a doplnil som tam vetu okrem zmeny číslo 165 
Mestská časť Košice – Sever, lokalita Anička. Takže toto je alternatíva pre tých, ktorým 
sa to nepáči a tým pádom mesto môže sa ďalej rozvíjať, všetky plány budú schválené a 
odovzdávam tento návrh komisii. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči. Ešte raz výzva. Ešte raz, pán 

poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Už svietim, dobre, fajn. Ďakujem pekne za slovo. Ja som počítal 

s tým, že niekto môže podať takýto návrh a preto som si k tomu také doplnenie 
pripravil, aby sme tú 160... pripravil som zmenu, ktorá by to dopĺňala, že v prípade, ak 
by prešiel návrh... Pán primátor, počúvame sa? V prípade, že by prešiel návrh pána 
Špaka, mám doplnenie bodu k číslo 35, ktoré znie: Návrh sa dopĺňa nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada uvedenú zmenu číslo 165 s názvom lokality 
Anička dopracovať s menším rozsahom zástavby, väčším dôrazom na verejnú zeleň a 
športovo-rekreačné vybavenie. Tým vlastne vyjadrujeme vôľu, tým vyjadrujeme... To je 
formulácia z územného plánu, ja som si ju nevymyslel. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Faktická pán poslanec Rovinský, pán poslanec Lipták, tak isto má 

faktickú pán starosta a hlavní architekti vám vysvetlia, že takto to nejde. Pán poslanec. 
Nemôžete už do opisu zadania vstúpiť. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže jasne sme si hovorili Laco, na tom 

stretnutí, že buď prijmeme alebo neprijmeme. Jediná cesta. Hej? Môžeme vypustiť, hej, 
ale nemôžeme robiť žiadne zmeny a doplnky. Jaj, akože o tom nebudeme hlasovať, teda 
vypustiť to, navrhuješ, aby sme vôbec nerokovali o tom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja si dovolím poznámku k obidvom 

návrhom, ktoré tu zazneli, že bolo by dobré ... nepočúva ma nikto, by bolo by dobré ... 
Laco Strojný, Laco Strojný, počúvaj ma, že bolo by dobré, keby bolo ujasnené, čo sa 
týka návrhu pána Špaka, aj návrhu pána Strojného, či je to možné, či to nie je možné, to 
je prvá vec. Osobne si myslím, že návrh Laca Strojného, poslanca Strojného mohli byť 
kľudne prijatý, lebo len hovorí odporúčanie akoby sa mohlo v rámci územnej napr. 
územného plánu zóny v tejto veci riešiť. Ja napríklad mám ešte problém aj so 73, čo je 
Kavečany, kde je v podstate návrh, že na predmetné lokality sa navrhuje funkcia bio 
farmy. No neviem si predstaviť. My môžeme určiť, že trvalý trávnatý porast alebo orná 
pôda sa mení na polyfunkciu alebo na športové využitie, ale že my ako poslanci by sme 
mali povedať, že a tu bude jeho farma. No, nie som si istý, či je to správny návrh. 
Možno prišiel niekto za vami a povedal, že tu chcem bio farmu a vy ste to 
pretransformovali, ale neviem, či územný plán pozná nejakú definíciu pôdy a plochy 
ako bio farma. Ja si myslím, že nie, že toto nie je šťastný návrh ináč. Toľko som chcel. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, nech sa páči. 
 
p. Exner, starosta MČ Lorinčík: Faktická poznámka. Ďakujem. Asi sa budem opakovať. My 

sme, je tam zmena v MČ Lorinčík, som starostom MČ a vidím, že pán poslanec, ktorý 
by mal zastupovať aj našu MČ... tu je... no výborne. Pracovali sme 3 roky na tom, aby 
sme dosiahli zmenu územného plánu zóny. Pracovali sme tak isto 3 roky na tom, aby 
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sme dosiahli zmenu územného plánu HSA v mieste verejného cintorína, ktorý slúži aj 
pre účely susedov z Pereša, aj pre ostatných Košičanov a ktorý je momentálne uzavretý. 
Dosiahli sme dohodu. Dohodli sme sa s vlastníkmi pozemkov, ktorí nám sú ochotní tie 
pozemky prenechať. Podpísali sme zmluvu. Zmluva ale nie je účinná, pretože je 
naviazaná práve na zmenu územného plánu HSA ... poprosím ešte a je mi dosť, je mi 
ľúto, že niekde u niektorých kolegov poslancov vidím nie úplné porozumenie, čo to 
územný plán je. Spoločenská dohoda. Som to 3 roky vysvetľoval všetkým našim 
občanom, ktorí chceli. Každí chcel mať svoju roľu, svoj pozemok tak, aby územný plán 
bol na nich, na ňu tak, ako on v tej chvíli chce. Ale to nejde. Tak prosím, buďme trošku 
tí, ktorí tvoria budúcnosť našich detí alebo vnúčat a nechajme to územie na tých, ktorí 
prídu po vás a po nás. Ale ten základ urobme. Z toho, čo som tu teraz videl a ten 
materiál, ktorý je predložený, kde je viacej tých zmien toho územného plánu HSA, 
pracovalo sa na ňom naozaj zodpovedne. Viem to posúdiť, pretože sme my v našej MČ 
robili veľmi dlho na územnom pláne našom, ktorý bol po dvadsiatich piatich rokoch 
prvýkrát urobený kompletne. Takže si dovolím povedať, že rozumiem veciam, ktoré sa 
robia a jednoducho nemôže byť všetko zadefinované do detailu. Nestrácajme sa 
detailami, nevzdávajme sa toho veľkého celku, ktorý je a toto nie je len zmena Aničky, 
v tom sú aj iné MČ a iné časti Košíc. Tak skúsme kvôli jednej z jednej veci neutopiť 
ďalších 20 vecí ostatných. Poprosím vás, buďte veľkorysí aj v tom rozhodovaní a 
nechajte niečo na rozhodovanie pre tých, ktorí prídu po vás, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusia je uzavretá a vyhlasujem 

desaťminútovú prestávku, potrebujeme technikálie dohodnúť, lebo tieto uznesenia, 
ktoré tu boli, žiaľ, nie sme si istí, či sú v poriadku. My tvrdíme, že nie, ideme si to 
prejsť. 

- - - prestávka - - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 35 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie 
Košice, Zmeny a doplnky číslo 19/2021. Prosím zaujmite svoje miesta, ktoré sú vám 
určené ako poslancom, aby sme mohli pokračovať v tomto bode, Ak dovolíte, prosím, 
usaďme sa, zaujmite svoje miesta na sedenie, aby sme mohli pokračovať. 

  
p. Polaček, primátor mesta: Prezentujete sa. Prezentovaný je 27 poslancov. Návrhovej 

komisie boli doručené okrem hlavného uznesenia predkladateľov aj ďalšie. Jedno 
pojednáva o tom, aby sa časť vyňala a druhé pojednáva o tom, aby materiál bol 
dopracovaný. Poprosil som pána hlavného architekta Kroppa, aby sa vyjadril a vysvetlil 
možno to, čo ešte ostalo nedopovedané, aby sme si rozumeli, že nie je možné meniť 
zadanie v procese. Keď už je proces daný, môže sa len prijať alebo neprijať a zároveň, 
aby vysvetlil, čo sa stane, ak samotná Anička sa neschváli, ako ten proces bude 
pokračovať, aby sme rozumeli celému procesu a mohli sa definitívne rozhodnúť. 
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Kropp. 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Dobrý večer ještě jednou, nebo dobré popoludnie. Prosím 

vás, ja bych chtěl jednu základní věc, ja jsem si uvědomil, že my se tady bavíme 
opravdu v detailech. Ja naprosto chápu, že máte strach o Aničku. Múžu vám říct, že tá 
Anička tím, jak je teďka zadefinovaná má opravdu budoucnost. Nám nejde o to, 
abychom snižovali ešte úroveň zelene ve měste. Naopak, my bychom to chtěli navrátiť 
parky a tak jak je dneska de facto definován a to co máte dneska schvalovať, konkrétne 
se zase vracím k Aničce, znamená, že de facto určíte základní struktúru, jak by se město 
mohlo rozvíjet. Jak to potom v detailu bude vypadat, potom si to řekneme ještě 
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v zónach, se o tom řekne v blocích a ktomu vás samozřejme chceme prizvat. Tú debatu 
s váma chceme vést. Ale vy potřebujete de facto propojení z těch Ťahanovec, 
potřebujete do toho centra, do toho města. My si jinak nemúžeme pomoct. Těch 
alternatív tady nemáte moc a že si tý věci přes 30 let neřešili, jsou dneska ten problém, 
že  musíte řešit vy. A jestli je nevyřešíme dneska, tak se všecko posune dál. A jak pán 
primátor řek, jedno závisí, nebo městská struktúra závisí jedno s druhým. A ja bych vás 
chtěl znovu požádat, v tom, co dneska máte schválit, je de facto 3 roky práce.  dnes 
štruktúra závisí jedno z druhej a ja proste s ňou požiar tie v tom, čo ma pozvali de facto 
roky práce a je potřeba opravdu udelat rozhodnutí. A jestliže to rozhodnutí se zase 
oddálí, tak to město neposuneme dál. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa má procedurálny návrh? 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Áno. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o dosť závažný bod, chcem ťa 

poprosiť ako predsedajúceho, že či by sme nezvážili to samotné hlasovanie presunúť na 
zajtra. Ak je nás teraz dosť, že sa odprezentujeme, fajn, ale je to dosť závažný bod a 
bolo by možno dobré venovať tomu takúto pozornosť. Diskusia ukončená, všetko, len to 
samotné hlasovanie, ale ako  predsedajúci... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja si to viem predstaviť, ja som to aj chcel navrhnúť, ale nechcel 

som vás hnevať, takže okej, dobre, procedurálny návrh, nech sa páči, hlasujte. Či 
necháme hlasovanie na zajtra. Či necháme hlasovanie na zajtra, ukončíme zasadnutie, 
prerušíme zasadnutie a zajtra sa stretneme a budeme v tomto bude pokračovať 
hlasovaním. 

 
Hlasovanie č. 58 -   za 19, proti 6, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: To znamená, tento návrh bol prijatý.  

Zajtra 8:00 hod. budeme pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva, budeme 
pokračovať v bode číslo 35, kedy priamo pristúpime k samotnému hlasovaniu. Ďakujem 
pekne. Verím, že sa budeme vidieť aj na dnešnej večernej akcii. 

- - - 



116 

 

Overovatelia zápisnice: 
 
 
p. Iveta Adamčíková ........................................................................ Podpísala dňa: 21.10.2022 
 
 
Ing. Vladimír Saxa .......................................................................... Podpísal dňa: .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená: 18.10.2022 
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
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Zápisnica z pokračovania XXXI. zasadnutia MZ v Košiciach, 
dňa 9. septembra 2022 

 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram 

pokračovanie XXXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás 
opätovne vítam. Dovoľte mi, aby som ospravedlnil i zo včerajšieho i z dnešného 
pokračovania mestského zastupiteľstva pánov poslancov Sekáča, Jakubova, Balčíka a 
pána poslanca Dvorského.  
Prosím, ešte raz sa prezentujte. Pán poslanec Djordjevič tu nie je? Ďakujem pekne. 
Prezentovaných je 33 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme 
teda uznášaniaschopní.  
Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime teda k programu zasadnutia, ktorý ste 
dostali v pozvánke. Prosím členov návrhovej komisie pána poslanca Bernarda 
Berbericha a Jozefa Filipka, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. 
Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu 
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných 
poslancov.  
Za overovateľov zápisnice XXXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach boli 
určení poslanci - pani poslankyňa Adamčíková a pán poslanec Saxa.  
Vážené poslankyne, vážení poslanci, teda pokračujeme v zasadnutí mestského 
zastupiteľstva podľa schváleného programu prerokovaním materiálu pod bodom číslo 
35. 

- - - 
 
Bod č. 35 
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/21 
 
p. Polaček, primátor mesta: Včera (pozn.: 08.09.2022) na záver vystúpil ešte pán Kropp, 

hlavný architekt, ktorý zhrnul základné informácie, nakoľko veľká časť vás tu nebola. 
Ja by som ho poprosil, aby to zhrnutie urobil ešte raz. Ďakujem pekne. 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Dobré ránko, vážení poslanci, vážení poslankyne. Ja by som 

chcel možno ešte znovu zhrnúť, čím som včera skončil a to je to, že naozaj by sme sa 
nemali s tým územím teraz zoberať detailne, ale vidieť to naozaj ako strategické 
územie. A znova by som chcel ukázať, znovu podotknúť: vaše rozhodnutie bude 
určovať budúcnosť, akým spôsobom sa napríklad občania z Ťahanoviec, 22 tisíc 
obyvateľov, akým spôsobom ich dostaneme späť do toho mesta. My potrebujeme, aby 
sme mohli začať jednať so železnicami. Aby sme mohli so štátom jednať o ďalšom 
rozvoji, naozaj o strategickom rozvoji ako napríklad prekročiť tú železničnú trať. 
Potrebujeme mať od vás schválenie, že môžeme jednať v súvislosti s tým premostením. 
Je tam otázka bytového rozvoja. Budete rozhodovať v budúcnosti, akým spôsobom sa 
postavíme k tej situácii s Valalikmi. My potrebujeme nejakým spôsobom mať priestory 
a myslím, že tam tá šanca je, aby sme naozaj z toho územia urobili kvalitné územie 
spolu aj s tou zeleňou. Tá zeleň je pre nás rovnako dôležitá, ako pre vás. Ja by som vás 
naozaj ešte raz poprosil a myslím, že ste možno mali ten večer ešte čas si ešte raz 
preštudovať tie materiály. Hlasujte, prosím vás „za“ alebo hlasujte prosím vás pre 
budúcnosť tohto mesta. I procesne, pokiaľ sa nám nepodarí náš návrh schváliť, znamená 
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to predlženie ďalšieho minimálne pol roka, možno až celého roku. Pretože aj naša 
kapacita Útvaru hlavného architekta je veľmi obmedzená a pred nami stoja naozaj 
veľké, veľké úlohy. Takže ešte raz vás prosím, pokiaľ sú ešte nejaké otázky, odpoviem 
na ne.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne hlavnému architektovi. Pani poslankyňa 

Kovačevičová má procedurálny návrh.  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobré ránko, pán primátor, kolegovia, kolegyne. Čo sa 

týka tohto bodu, ten bod určite podporím. Bola som na rôznych prerokovaniach. Ale 
k čomu sleduje môj procedurálny návrh, k tomu, že o pol hodinu začína veľký 
kontrolný deň, ktorý je pravidelne každý mesiac na Slaneckej ceste o deviatej hodine. 
A keď bude vôľa poslancov v podstate, nechcem určite nikoho zdržiavať od roboty, ale 
keďže je to najväčšia investícia v rámci... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, aký je váš procedurálny návrh? 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Prerušiť rokovanie, teda. Chcem dať hlasovať o vyhlásení 

prestávky do 10:30 a teda pozvať poslancov na kontrolný deň číslo 6 a tak isto vás, pán 
primátor. Rokovanie môže prevziať pán námestník alebo pani námestníčka. Kontrolný 
deň na Slaneckej bude. Čiže chcem dať hlasovať, pokiaľ bude vôľa, samozrejme, pokiaľ 
poslanci neodhlasujú túto prestávku... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa ešte raz teda. Procedurálny návrh znie - aby som 

mohol dať hlasovať...  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Áno. Do 10:30. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prerušiť. Ďakujem pekne. Hlasujeme o prerušení do 10:30, aby 

kto chce, išiel na Slaneckú. Ja mám v tom jasno, ja budem rokovať ďalej. Nech sa páči, 
hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 59 -  za: 15, proti: 6, zdržali sa: 13 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Ďakujem pekne. Pokračujeme teda 

v bode. Diskusia je uzavretá. Sú tu nejaké procedurálne návrhy? Pani poslankyňa 
Iľaščíková. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja by som sa chcela opýtať, bude potom v rámci bodu 38 

nasledovať územný plán týkajúci sa Šace Kaštieľa, ale bolo mi povedané, že vraj sa... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Kaštieľ Šaca bude stiahnutý, pretože... 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ale však vy... viem, dobre.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Prerušený. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ale bude stiahnutý kvôli jednému bodu. To vysvetlite nám.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlím. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Áno, ale bolo mi povedané, že ak sa toto neschváli, tak potom 

nebude môcť byť následne Šaca schválená. Tak chcela by som to dovysvetliť, lebo... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, toto je procedurálny návrh, ale myslím si, že to spolu 

nesúvisí. Súvisí? Nesúvisí. Nesúvisí, to sú dve rôzne veci. Nemajú spolu nič spoločné. 
Dobre. Diskusia je uzavretá. Návrhová komisia, nech sa páči.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže k predmetnému bodu sme 

obdržali návrh od pána poslanca Špaka, ktorý prišiel ako prvý a potom pán poslanec 
Strojný. Návrh pán poslanca Špaka v podstate kopíruje pôvodný predložený návrh, 
pričom rozdiel je v tom, že vo svojom návrhu vypúšťa zmenu číslo 165 - lokalitu 
Anička. A návrh pána poslanca Strojného je samostatný. Potom by sa vlastne doplnil k 
tomu pôvodnému a ten zasa hovorí o prepracovaní lokality s názvom, teda zmenou číslo 
165 Aničku, hej, teda. Trošku na dovysvetlenie.  
Takže ako prvý návrh pôjde návrh pána poslanca Špaka: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie Správu o 
postupe obstarania a prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný 
plán HSA Košice, zmeny a doplnky číslo 19/2021, po 2.) vyhodnotenie stanovísk a 
pripomienok k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán HSA Košice, 
zmeny a doplnky číslo 19/2021, po 3.) stanovisko Okresného úradu Košice odboru 
výstavby a bytovej politiky číslo OU-KE-OVBP1-2022/035387-003 zo dňa 6. 9. 2022 
k preskúmaniu návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán HSA Košice, 
zmeny a doplnky číslo 19/2021 podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona; po B) schvaľuje 
návrh Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán HSA Košice, zmeny a doplnky 
číslo 19/2021, okrem zmeny číslo 165 Mestská časť Košice - Sever - lokalita Anička, po 
2.) doplnok ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice číslo 39 o záväznej časti 
Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán HSA Košice, zmeny a doplnky číslo 
19/2021 podľa predloženého návrhu; po C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej 
časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľovacou doložkou podľa § 28 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, vyhotovenie registračného listu podľa § 28 ods. 5 zákona č. 50/1976 zbierky 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a jeho 
doručenie príslušnému ministerstvu Slovenskej republiky spolu s kópiou uznesenia o 
schválení Územnoplánovacej dokumentácie a uloženie Územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán HSA Košice, zmeny a doplnky číslo 19/2021 na meste 
Košice, na Stavebnom úrade mesta Košice a na Okresnom úrade Košice odbore 
výstavby a bytovej politiky do troch mesiacov od jeho schválenia v mestskom 
zastupiteľstve.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca 

Špaka, ktorý vyňal 165 – lokalitu Anička. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 60 -  za: 20, proti: 8, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Poďme ďalej.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ak bol prijatý tento návrh, tak ostatné 
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už tým pádom nemajú význam. (pozn.: diskusia mimo záznam) ...ale my sme už vyňali 
tu lokalitu č.165. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte pán poslanec Strojný tam má jedno nevykonateľné.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, tak ešte návrh pána poslanca 

Strojného: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov 
žiada uvedenú zmenu číslo 165 s názvom lokality Anička dopracovať s menším 
rozsahom zástavby, väčším dôrazom na verejnú zeleň a športovo-rekreačné vybavenie.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 61 -  za: 23, proti: 6, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pokračujeme ďalej...  
 
(pozn.: diskusia mimo záznam) 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mali by hlasovať teda ešte raz 

o pôvodnom, keďže tá zmena prešla, lebo iba dvadsať hlasov to dostalo. No to prvé 
dostalo dvadsať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Okej. Pardon. Sa ospravedlňujem. To znamená, uznesenie pána 

poslanca Strojného prešlo, tam stačila nadpolovičná väčšina. Uznesenie pána poslanca 
Špaka, tým že vlastne nebolo čítané ako pozmeňovak, ale ako celé. Tam bolo tým 
pádom trojpätinovú, keby len vynímal, asi by stačila polovica. Všakže. Čiže, tým 
pádom nám toto nevyšlo a poprosím návrhovú komisiu. Ak dovolíte, vrátime sa k bodu 
číslo 35, aby prečítala pôvodný návrh.  

 
p. Berberich, člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie správu o 
postupe obstarania, vyhodnotenie stanovísk a stanovisko Okresného úradu podľa 
predloženého návrhu, po B) schvaľuje návrh Územnoplánovacej dokumentácie a 
doplnok ku Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 39 podľa predloženého návrhu, po 
C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 
pre obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda to ešte raz vysvetlíme. Ideme hlasovať o pôvodnom návrhu, 

na ktorý je potrebná trojpätinová väčšina, teda 60 percent poslancov. Nech sa páči. 
Prosím. Hlasujte.  
Zastavte hlasovanie, zatiaľ. Aký je problém? (pozn.: diskusia mimo záznam) No. 
Poprosím právne oddelenie, aby ku mne pristúpilo. Ako, tak, ako je to uznesenie 
prečítané jednoducho bolo v kontexte tak, ako je povedané, je to trojpätinové 
hlasovanie. To nebolo - vyberme niečo. To bolo kompletné hlasovanie. (pozn.: diskusia 
mimo záznam) Vyhlasujem päťminútovú prestávku. 

- - - prestávka- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, budeme pokračovať. Prosím, zaujmite miesta na 

rokovanie. Ďakujem pekne, prosím, pokračujme. Pán poslanec, trošku by trebalo 
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poprosiť kolegov, aby sa usadili, aby sme mohli pokračovať. Vážené pani poslankyne, 
páni poslanci, prosím zaujmite miesta na rokovanie, budeme pokračovať. Sme 
v hlasovaní. Technici, prosím, aby reštartovali hlasovanie. Ďakujem pekne. Ak teda, 
myslím si, že i právne oddelenie mesta Košice i poslanci s právnym vzdelaním, mám 
pocit, že sa všetci zhodli. Prosím, všetci sa ukľudnime. Svoj názor vyjadrite hlasovaním. 
Prosím, ukľudnime sa a poďme ďalej, prosím. Návrhová komisia je menovaná 
poslancami. Rešpektujme návrhovú komisiu. Pokračujeme ďalej. Pán poslanec 
Berberich. Nech sa páči alebo pán poslanec Filipko. Pán poslanec Rusnák, rušíte už tu 
plénum. Prosím, utíšime sa. Ďakujem pekne. Právne oddelenie mesta, nech sa páči. 
Poďte to ešte raz vysvetliť.  

 
p. Popovič, referát právny a legislatívny: Dobrý deň. Tak v súčasnosti návrh pána poslanca 

Špaka nahrádzal pôvodný návrh, lebo bol textovo, vlastne ho v celom rozsahu nahradil, 
ak by tento bol prešiel, bol by nahradil pôvodný návrh a o pôvodnom návrhu by sa už 
nehlasovalo. Čiže síce sa nazýval pozmeňujúci návrh, ale my to vnímame ako celkom 
nový návrh, ktorý nahrádza pôvodný. Preto bola potrebná kvalifikovaná, teda 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov. (pozn.: diskusia mimo záznam) Z právneho 
hľadiska. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Z právneho hľadiska sme neriešili len vybratie nejakej časti z 

tohto VZN-ka, ale hlasovali sme o celom návrhu a na takýto typ návrhu je potrebná 
trojpätinová väčšina. Nie je o tom, čo viac diskutovať. Prosím, posuňme sa, návrhová 
komisia, pokračujeme hlasovaním o pôvodnom návrhu. Návrhová komisia, prosím, 
prečítajte pôvodný návrh na uznesenie. 

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

v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie Správu o 
postupe obstarávania, prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie, 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok a stanovisko Okresného úradu v zmysle 
predloženého návrhu; po B) schvaľuje návrh Územnoplánovacej dokumentácie a 
doplnok ku Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 39 podľa predloženého návrhu; po 
C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 
pre obstarávanie predmetnej Územnoplánovacej dokumentácie označenie textovej časti, 
vyhotovenie registračného listu a uloženie Územnoplánovacej dokumentácie podľa 
predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte teda o pôvodnom návrhu 

územného plánu číslo 19/21. Prosím, venujme sa hlasovaniu a nie ovplyvňovaniu. Pán 
poslanec, hlasujeme, nediskutujeme. Pán poslanec, ukľudnime sa. Dostali ste právny 
výklad. 

 
Hlasovanie č. 62 -  za: 22, proti: 0, zdržali sa: 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Z prítomných, či zo všetkých? z prítomných. Tento návrh prešiel. 

Ďakujem pekne.  
- - - 

 
Bod č. 36 
Územný plán zóny Košice - Tlačiarne 
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p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme bodom číslo 36 - Územný plán zóny Košice, 
Tlačiarne. I tento návrh bol prejednaný na spoločných stretnutiach s Útvarom hlavného 
architekta, preto otváram priamu diskusiu. V prípade, že sa nik... Nech sa páči, pán 
poslanec Lesňák. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Príjemné dobré ráno, ďakujem za slovo. Úvodom k tomuto 

materiálu sme dostali mail. Ja by som poprosil, či by bola všeobecná zhoda, aby 
vystúpili. Vzadu sedia páni Jurkovič, pán Popovec, ktorí poslali mail. Aj pán Puchala 
myslím. Chcel by som, aby jeden z nich vystúpil a povedal nám k tomuto niečo a ešte 
nedá mi nepripomenúť jednu vec, že bývalo dobrým zvykom, že na portáli mesta boli 
zverejnené videozáznamy z rokovaní. A neviem teraz akou náhodou alebo akým 
pričinením, keď som si chcel pustiť záznamy z roku 2018, tak sú odstránené, respektíve 
nedajú sa stiahnuť. Lebo dosť ma tam zaujímali výhrady vtedajšieho poslanca 
a dnešného námestníka pána Gibódu k tomuto projektu a chcel som si to len porovnať. 
Ale neviem, či nám chýba transparentnosť, ale stiahnuť záznamy z mestského webu to 
už mi hraničí nie s trasparentnosťou, ale s nečesťnosťou. Tak len toľko, ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, dáme príležitosť pánovi námestníkovi. Priamo mu 

udeľujem slovo. A prosím, nerobme politikárčenie. Kľudne. Ja som pri tých 
hlasovaniach bol. Pán námestník, nech sa páči. A myslím si, že je aj zaujímavé, pretože 
pán námestník bol aj pri mnohých jednaniach, čiže dokáže tento materiál omnoho 
hodnotnejšie ozrejmiť ako ja osobne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ak je na webe nejaká technická chyba a 

vydávať to hneď za nejakú konšpiráciu. Na predchádzajúcom, nie ..., ale už z toho 
vyrábate konšpiráciu. Na včerajšom zastupiteľstve a to nie je sranda, na včerajšom 
zastupiteľstve tu padlo obvinenie na Útvar hlavného architekta, že neskoro pozval 
poslancov na stretnutie. Ja som vám všetkým poslal email, ktorý dokazuje, že ste dostali 
niekoľko týždňov dopredu pozvánku. Vy namiesto toho, aby ste napísal na mesto 
Košice, napríklad na ten helpdesk, že nefungujú linky na ten videozáznam, robíte tu na 
zastupiteľstve z toho somára, ale neviem, že či z nás alebo zo seba. Čo sa týka vecne k 
tomuto návrhu. K tomuto návrhu nie, ale nekonšpirujte hneď, že to niekto odstránil. Ja 
som konzistentný vo svojich názoroch na tento projekt. Pôvodný projekt tak, ako bol 
predstavený v roku 2018, ktorý sa vyňal vtedy zo schvaľovania. Ten pôvodný projekt 
bol ďaleko väčší vo svojom objeme. Mala sa postaviť najvyššia výšková budova 
v Košiciach. To všetko sa upravilo. Zároveň sa po tom projekte upravila aj doprava. A k 
tým pánom, ktorých navrhujete, aby vystúpili na tomto rokovaní. Mali by si prečítať, aj 
vy asi, o čom dneska tu budeme rokovať, lebo o doprave a o týchto riešeniach sme sa 
rozprávali a schvaľovali sme to pri zmene územného plánu. Dneska sa bavíme o 
územnej zóne, v rámci ktorej sa táto doprava nerieši, pretože sme ju už riešili minule. 
Ako nemôžme pri každom, za každým riešiť to isté znova, znova, dokola. Máme na to 
nejaké postupy. Schválili ste to ako poslanci dohodu s investorom, ktorí sa dokonca 
finančne zaviazal, že bude garantovať, že tie dopravné stavby vzniknú. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bol tu síce návrh, ale bolo by dobré dať 

procedúru a povedať meno, kto vystúpi, aby sa vyjadrili hlasovaním. Medzitým pán 
poslanec Djordjevič má faktickú. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobré ránko všetkým prítomným. Vážený 

pán primátor, námestník a poslanecký zbor. V prvom rade ma udivuje, že jeden, druhý, 
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rečníci, ktorí si pred chvíľou vymieňali názory, sa im triasol hlas ako škôlkarom a to 
znamená, že sú nervózni. Takže pomaličky, jednajme konštruktívne... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec k veci prosím. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Hej. K veci. Ja mám faktickú poznámku. Čiže, poznámka je 

o tom, pán primátor, že keď vy si tu nosíte sem tam nejakých, nazvime to, komparzistov 
na bod pre verejnosť... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poďte k veci. K tejto veci. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Kľudne nech vystúpi, kto chce. To je ad jedna. A ad dva... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Máte niečo k tomu materiálu alebo k pánovi námestníkovi?  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Mám k pánovi námestníkovi, mám, že rozprával... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže k pánovi Lesňákovi reagujete? 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno. Pán námestník rozprával 2 minúty 6 sekúnd. Dokazujete tu 

rovnosť a tú čestnosť.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči, procedurálny 

návrh.  
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dávam procedurálny návrh, či by mohol vystúpiť pán Jurkovič.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 63 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teda pán Jurkovič, budete môcť vystúpiť. Ale najprv ešte vystúpi 

pani Adamčíková, po pani Adamčíkovej. Nech sa páči, pani poslankyňa. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, pán 

námestník, chcela by som sa spýtať, už síce nejakú časť povedal pán námestník Gibóda, 
ale mňa hlavne zaujíma tá problematická križovatka. Možno už 20 rokov nikto nerieši 
tento problém. Myslím, že aj v mestskej polícii, ale nie je tu pán Pavelčák. Sústavne 
denno-denne sú tam nehody. Mňa zaujíma, že či nebolo možno, aby táto križovatka bola 
na prvom mieste a potom projekt, ktorý je plánovaný. Pretože tam ide aj o bezpečnosť 
a neviem, ako vy vnímate túto križovatku na Festivalovom námestí. Takže chcem počuť 
od vás, keďže ste Severania aj s pánom starostom, že aký je váš názor, že či toto nie je 
prvoradá potreba pre obyvateľov vyriešiť tento problém, starý problém. Ďakujem 
pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Aby som nezdržiaval, pani Adamčíková, pán riaditeľ mi len vraví, 

že my schvaľujeme zónu. Táto zóna zároveň, síce hovorí o investorovi, ale aj investor, 
keď bude stavať, tak v rámci projektu budú povinné aj dopravné napojenia a bez 
dopravných napojení nedokáže kolaudovať stavbu. To je v zmysle stavebného zákona. 
Faktická pán... Prebehnú faktické, aby mohol vystúpiť pán Jurkovič. Pán Djordjevič, 
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nech sa páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čiže v prvom rade pripomeniem kolegyni 

Adamčíkovej, že táto oblasť sa nachádza nielen v MČ Sever, ale presne na hranici s MČ 
Staré Mesto a z dopravného hľadiska viac ovplyvňuje Staromešťanov, nakoľko Kalvária 
má prednosť, keďže je to vozidlo prichádzajúce sprava, Jedno je len vajce. Čiže je to 
problém celého mesta, keďže sa jedná o najexponovanejšiu križovatku v meste Košice a 
pán Rovinský si pred chvíľou zívol, ale jeho verejne vyzvem, aby zopakoval to, čo 
povedal v roku 2018 o tejto križovatke. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, nech sa páči. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja chcem reagovať aj na pána riaditeľa 

a zároveň aj na pána Djordjeviča. Pán riaditeľ, ja som si preštudovala ten materiál. Áno, 
rieši sa tam dopravná situácia, ale nerieši sa komplexne celý ten uzol električkový 
a všetky tie prednosti z tade, z tade, čiže keď príde niekto z mimo Košíc, sústavne sú 
tam havárie, lebo nevie, kto komu má dať prednosť. Mišo, tebe poviem len toľko, ja tu 
nie som len za Kalváriu alebo za KVP, ja hovorím za všetkých. Čiže ja sa... Môj podnet 
sa týka celého tohto uzla, čiže nie Staromešťanov, Severanov, ale všetkých. Čiže 
jazdíme tam všetci. Dobre, prepáč, že teba som nespomenula. Takže aj Staromešťanov. 
Aby si bol spokojný. No. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vystúpi pán Jurkovič. Nasleduje potom pán 

Djordjeivč, pán poslanec Rovinský a potom vystúpi hlavný architekt, pán Krop. 
 
p. Jurkovič, občan mesta: Vážený pán primátor, vážené poslankyne a poslanci mesta Košice. 

V rámci tohto príhovoru by som sa chcel vyjadriť k bodu číslo 36, ktorý sa týka 
územného plánu zóny pre lokalitu Tlačiarne. Chcel by som vás požiadať, aby ste na 
tomto dnešnom zasadnutí tento bod neschválili z dôvodov, ktoré vám boli zaslané 
mailom a ja uvediem tie najdôležitejšie z nich. Po prvé, navrhované dopravné riešenie 
nie je dostačujúce a rieši len jednu lokalitu bez ohľadu na to, že to bude mať vplyv aj na 
nadväzne križovatky v okolí, ako aj na celý cestný ťah od Prešova cez Mier, Watsonovu 
ulicu, Triedu SNP až po sídlisko KVP s pokračovaním do Šace. V dopravnom návrhu sa 
rieši iba časť križovatky na Festivalovom námestí a nie celá križovatka ako celok, 
najmä ľavé odbočenie z Watsonovej, či Starej spišskej cesty na ulicu Československej 
armády, respektíve Letnú ulicu bude kolabovať, či už v  špičke alebo aj mimo nej. Po 
tretie, Watsonova ulica sa premení na 6 prúdovou v určitých úsekoch sa vytvorí až 8 
prúdová mestská diaľnica, ktorá zvýši bariérový účinok zbernej komunikácie voči 
chodcom, cyklistom vrátane prestupov medzi linkami MHD. A týmto opäť výrazne 
preferujeme individuálnu automobilovú dopravu na úkor ostatných druhov dopravy. 
Bezpečnosť chodcov a cyklistov sa výrazne zhorší, pokiaľ sa bude v tejto lokalite 
vypínať svetelná signalizácia. Po piate. Napriek tvrdým rokovaniam developer 
zrealizuje predovšetkým stavby, ktoré sú nevyhnutné na svoj projekt tak, aby sa napojil 
na ostatnú infraštruktúru. Po šieste. V zmluve s developerom sa mesto zaväzuje k 
výstavbe mnohých stavieb v lokalite, ktorých výsledná suma prevýši potenciálny príjem 
z dane za rozvoj tohto územia a z nášho pohľadu je tento záväzok pre mesto nevýhodný. 
Po siedme. Výstavbou novej cesty medzi Watsonovou ulicou a Starou spišskou cestou 
zrušíme existujúci biokoridor, ktorý sa v lokalite nachádza. Chcel by som len zdôrazniť, 
že nie som proti výstavbe, ani konverzii tejto zóny z výrobnej na polyfunkčnú zónu, 
ktorá okrem bytov a kancelárií poskytne aj ďalšie služby pre obyvateľov. Obyvatelia 
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samotné a mesto Košice nemôže byť rukojemníkom nedostatočného riešenia dopravy v 
danom území. Tieto zmeny sa nesmú diať oddelene od riešenia pre okolité územia. Čiže 
preto navrhujem poslancom MZ, aby celý tento bod stiahli, respektíve ho neschválili a 
nechať ho dopracovať odborným útvarom s dopracovaním komplexného plánu nielen 
v susediacich a okolitých, ale aj všetkých dotknutých zón. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Začnem z opačného konca. Byty 

v Košiciach potrebujeme a obyvatelia Kalvárie a dajme tomu aj okolitých ulíc, to 
znamená, Letná, Sever nepárne, ale aj Tatranská, Štítová a Pajorová. Veľké potraviny 
v tejto lokalite, kde nie každý občan má auto a vie si nakúpiť, čo potrebuje. Okej. To sú 
pozitíva. To čo povedal pán Jurkovič. Havárie každý týždeň. Mám nafotené. Súhlasím s 
jeho výrokom, že dopravné riešenie nie je dostačujúce. Súhlasím s tým, čo povedal, že 
rieši sa iba časť križovatky. Ostatne, keď sme to preberali, prebrali pardon, som vyzýval 
verejne, aby poslanci neschválili ten predkrok, lebo dnes by sa toto neriešilo. Ôsmi dali 
zelenú, zvyšok sa zdržal alebo proti, čiže nebola vôľa. Ďalej vyzývam pána Rovinského, 
keď je ochotný, aby si spomenul na rok 2018 a hovoril o tejto križovatke. Nie 
o mrakodrape ako pán námestník, ale o križovatke. Beztak budova, ktorá je v 
redukovanom návrhu, bude najvyššia v okolí, aj keď nie je najvyššou v Košiciach. Je 
veľmi problematické a niekedy v iných prípadoch možno prezentujem svoje názory 
inak, lebo ja si vážim tak, ako v prípade včerajšieho Všešportového areálu vlastníctvo 
súkromné. Keď niekto chce stavať, mesto a mestskí poslanci obzvlášť by mu nemali 
robiť prieky, na druhej strane ide o význam a záujmy mesta. Bavíme sa o Palackého, 
Štúrovej a dajme tomu Prešovskej, keď som niečo vynechal a zabudol, pripomeňte mi. 
Po najexponovanejšom alebo jednu z najexponovanejších križovatiek mesta Košice s 
prietokom desiatok 1000 vozidiel. Odporúčam niekomu tam bývať a hlavne tie 
električky, keď idú dole kopcom alebo prepáčte pán Padyšák, však za to v podstate 
nemôžete, však vy máte rozpočet taký, aký máte od mesta, ale tie autobusy, keď dole 
kopcom brzdia, je to letných mesiacoch, keď vetráme, veľmi príjemné. Čiže táto 
križovatka potrebuje peniaze. My v dnešnej chvíli by sme vôbec nemuseli brániť 
výstavbe, ak by sme išli do odvážneho, ale niekoľkomiliónového riešenia nadjazdu 
ponad parkovisko, kde zvyknú byť kolotoče alebo tunela. Áno, je to science fiction pre 
rozpočet mesta Košice, ale žiaľ jedine takéto riešenie, ktoré bude vhodné dvadsiateho 
prvého storočia prinesie pokoj do tejto križovatky. Preto ten návrh v dnešnej chvíli 
nepodporím. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže pán námestník má faktickú. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán Djordjevič, ja vás chcem iba 

ukľudniť, že aj ja som kľudný, aj vy môžete byť kľudný, pretože táto budova určite 
nebude vyššia ako blok v ktorom bývate, lebo toto vás trápi. Ak by ste si prečítal 
dokumenty k zmene územného plánu, ktorý sme schvaľovali, tak by ste to vedel, že 
presne to je ten limit a to je to, za čo ma napáda pán poslanec Lesňák, že kde sú moje 
názory predtým a teraz. Tak v tomto som konzistentný a tá budova nebude vyššia 
a tento územný plán zóny to tiež nemení. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Viac menej reagujem na pána poslanca Djordjeviča. A poviem 
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toľko. Ja som konzistentný vo svojich názoroch, avšak žijeme v reálnom nie v ideálnom 
svete. A musíme sa rozhodnúť, kde ten uzol gordický, ktorý je na Festivalom námestí 
a okolí, kde ho začneme rozuzlovať. Lebo vieme veľmi dobre. Prvá vec. Z Watsonovej 
musíme urobiť komunikáciu, ktorá nebude mať taký význam ako teraz a to Fero Ténai, 
pán starosta potvrdí. Hovorili sme s ním o tom, že značná časť dopravy tranzitnej bude 
odklonená. To je jedno z tých opatrení. Druhá vec. Sme tam viazaní na MET-ku. Do 
niektorých stavieb nevieme zasahovať jednoducho teraz. A samozrejme dôležitá je aj tá 
vec, že na to potrebujeme mať aj peniaze. Ja si myslím, že s tým územím je to podobné 
ako s Aničkou. Že musíme niekde začať a to územie nám vytvorí predpoklady na to, 
aby sme mali financie aj na dopravné riešenie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sme 
všetko dookola zbúrali a riešili by sme to na novo. Ale to sa nedá.  Keď som včera 
spomínal Bertolda Hornunga, tak on mal tú príležitosť, že robil prv dopravnú sieť a 
potom sídlisko. Tu sme v situácii, že treba v sídle riešiť a na to potrebujeme peniaze 
a čas. Máme 2 možnosti teraz. Buď sa rozhodneme, že celý ten proces zamrazíme. To 
znamená, že nebudeme riešiť tlačiarne a ten problém sa nevyrieši alebo do toho 
pôjdeme s tým, že tlačiarne pustíme, ten areál, že spustíme tie protesty a budeme 
následne a súbežne od včera riešiť aj dopravu na tomto území. Ja budem hlasovať za. 
Mali sme o tom nekonečne veľa diskusií, už a treba sa pohnúť ďalej. Podľa môjho 
názoru treba do toho ísť a riešiť dopravu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Knap, nech sa páči. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Určite v 

meste Košice treba podporiť každý jeden dobrý projekt, ktorý rozvíja mesto Košice. Na 
poslednej komisii dopravy sme sa však dozvedeli, že pri takomto projekte v rámci 
dopravnej situácie, čo bolo prezentované aj zástupcami dopravného podniku, pánom 
generálnym riaditeľom, že pri tomto projekte z pohľadu dopravy nebol prizvaný 
dopravný podnik. Tak chcem sa opýtať, aby sme si vypočuli aj druhú stranu, hej, že ak 
sa tak stalo, tak prečo, že dopravný podnik sa mal vyjadriť ex post, keď tá doprava, 
podľa mňa, je tam kľúčová, ako bude prebiehať pri takejto výstavbe na takomto 
dopravnom uzle. Pýtajú sa občania a pýtam sa aj ja, ako to bolo myslené. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Faktická, pán poslanec Djordjevič, na pána poslanca Knapa. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem. Si myslím, že stále v živote sú situácie, keď sa dá zo 

slepej uličky vykľučkovať, ale v politike sú potrebné kompromisy. Horná časť alebo aj 
časť poslaneckého pléna je rozhodnutá podporiť tento projekt. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, na pána poslanca Knapa. K jeho téme. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, na Knapa je konštruktívny návrh. Je 

pravda, čo povedal aj ohľadom dopravnej komisie, pardon dopravného podniku. Pán 
Rovinský hovorí o neskutočných diskusiách, ale pozeral som záznamy z dopravnej 
komisie a veľa sa tam o tom nerozprávalo. A jediným riešením je to, aby to dnes prešlo. 
Uznesenie doplniť a zaviazať mesto, aby vypracovalo projekt dopravného riešenia, ako 
som povedal, hodný 21. storočia a nie to, že sa tam o tridsať, štyridsať metrov posunie 
vjazd zo Starej spišskej. Čiže ja som ochotný aj zatlačiť, ale nie za týchto podmienok. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Liba, nech sa páči.   
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p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja mám len jednu takúto otázku. Ja 
som sa dopočul, že za týmto projektom je teda pán Klein, ktorého novinári často 
označujú za košického Bašternáka. Ja sa chcem opýtať, či je to pravda alebo nie. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Sme sa rozbehli. Ja som chcel už dať architektom, aj pánovi 

riaditeľovi slovo. Ale dobehnú vaše otázky, nech všetko naraz vybavím. Čiže pán 
poslanec Djordjevič má procedurálny návrh? Asi nemá, poďme ďalej. Pán poslanec 
Karaffa. Už ste stratili slovo.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Mňa to zaujalo, lebo ja som 

s niečím podobným, teda niečo podobné som počul aj ja a to... stáva sa pri určitých 
projektoch, ktoré, zhlboka sa nadýchnem a radšej nepoviem nič. Kolujú tu rôzne fámy 
aj o tomto projekte medzi poslancami. A toto je jedna z tých fám a možno preto sú 
niektorí kolegovia náchylní za to nezahlasovať, pretože sa tu rôzne veci rozprávajú. Ja 
si myslím, že celá tá téma by sa mala držať v odbornej rovine a mali by sa k tomu 
vyjadrovať aj odborníci na dopravu, na územné plánovanie a nie počúvať ľudí, ktorí 
možno tak z boku sa snažia našepkávať, ale za akým účelom, to my nevieme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sú nejaké otázky, fámy, prosím, povedzte ich 

teraz, aby sa to dalo zodpovedať. Naozaj by ma mrzelo, keby tu boli nejaké veci 
nedopovedané a neviem ako, čiže odpovede postupne prídu. Pán poslanec Djordjevič 
máte opäť procedurálny, ale opäť nedávate pozor, čiže opäť strácate hlas. A pán 
námestník má faktickú. Nemá. Tak pán poslanec Lipták.  

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som si daný materiál celkom pozorne 

preštudoval. Mám niekoľko takých návrhov, poznámok a tak ďalej. Tiež som toho 
názoru, že keď sme si preštudovali materiál, má tam vzniknúť takmer 1000 parkovacích 
miest, 887 plus nejaké tie prevádzkové, čiže je to veľká stavba, keď si vezmeme, že 
1000 parkovacích miest. To by bolo, keď sa len polovička ráno z toho pohne, bude to 
celkom zaujímavá situácia v celom dopravnom uzle. A preto si myslím, že ten dopravný 
uzol by mal byť riešený. Priznám sa, ja v Košiciach na fázu číslo dva, fázu číslo tri 
neverím. V Košiciach vždycky sa povedalo, to sa bude riešiť, v druhej, tretej fáze 
a nikdy sa nič neurobilo. To je jedna vec. Druhá vec. Zaujalo ma v tom materiáli to, že 
je napísané: územie je zaťažené hlukom z dopravy. Prípustné hodnoty sú na všetkých 
miestach územia prekročené. A my do tohto územia ideme postaviť obytné byty. Čiže 
bytovú zónu. To mi celé tak trochu zvláštne pripadá. Že už dnes vieme, že sú tam 
prekročené všetky normy a napriek tomu tam ideme postaviť byty. V materiáli sa píše 
o tom, že nebudú prípustné reklamné stavby. Je reklamnou stavbou aj to, keď niekto 
umiestni veľké billboardy priamo na tej budove, na tých bytovkách, na tých obchodoch? 
Pretože si myslím, že toto reklamná stavba nie je, čiže malo by to byť v tom materiáli 
podľa mňa konkrétne špecifikované, čo sa týka reklamného smogu. A nielen reklamná 
stavba, lebo tú reklamu viem zavesiť na hocičo. K tomuto materiálu, keďže je to 
územný plán zóny; v predchádzajúcom materiáli sme boli presviedčaní, že sa schvaľuje 
len územný plán, čiže sú tam širšie nejaké definície a že všetko sa bude špecifikovať 
v územnom pláne zóny. Ale keď si zoberieme tento územný plán zóny, sú tu tak isto 
všeobecné formulácie, s ktorými ja nemôžem súhlasiť. Pretože napríklad, keď si 
zoberieme. Hej, zároveň odporúčame na Kalvárii vykonať také krajinárske úpravy. Tak 
buď to jasne nedefinujeme, lebo slovo odporúčať znamená, že môže sa to urobiť, 
nemusí sa to urobiť a na konci skonštatujeme, hm, ta nevyšlo, neurobilo sa, lebo to bolo 
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len odporúčané. To isté sa týka napríklad toho parčíka. Keď si prečítate ten materiál, je 
tam napísané, že pred komplexom sa bude nachádzať malý parčík. A ja v územnom 
pláne zóny by som očakával, že tam bude aspoň nejaká rozloha alebo aspoň nejaké 
štvoráky alebo aspoň niečo. Lebo malý parčík je koľko? 33 štvorákov. 333 štvorákov 
alebo 3 tisíc štvorákov? V celom tom komplexe je v materiáli napísané, že sa nachádza 
0,22 percenta zelene celého komplexu, čo je minimum. Čiže ja tomu materiálu naozaj 
vytýkam špecifikáciu. Sú tam všeobecné formulácie. Malo by sa, odporúčame. Ja tieto 
slová neznášam. To je proste, ako vopred dovolené urobiť všetko a nič. 
K biokoridorom. Súhlasím, čo povedal pán Jurkovič. My sme sa biokoridorom, keď je 
v materiáli napísané. Poprosím ďalšie tri minúty. Aj keď je v materiáli napísané, že 
stavba sa priamo nedotýka biokoridorov, ale v podstate  dotýka sa biokoridorov, lebo už 
len ten výjazd na Watsonovej, z tej zadnej časti, ako budú tie presklené obchody, pretne 
ten biokoridor v celkom slušnej šírke. Čiže sme žiadali aj na komisii, aby tým 
biokoridorom, o ktorých tu všetci tam rozprávame, je zachovaný biokoridor, ale nikto sa 
nezaujíma, v akej kvalite, v akej šírke, v akej hustote. Proste biokoridor, je tam zelená 
čiarka a splnili sme literu zákona. Čiže poprosím tým biokoridorom naozaj venovať tú 
pozornosť, aj to prerušenie, lebo ja som tiež povedal na komisii, že vlastne je tam 
biokoridor, ktorý bude končiť v obrovskej križovatke. To je potom aký biokoridor. 
Lebo biokoridor má viesť od niekadiaľ niekam. To možno dopadne ako tá električka na 
Aničke. Tá tiež bude viesť od niekadiaľ niekam. Čiže, to sú veci a výhrady, ktoré mám. 
Ešte jednu vec poprosím, aby a ja to budem stále opakovať. Má tam byť veľká pasáž 
s presklenými plochami, čo sa týka obchodu. Poprosím, aby v územnom pláne bolo 
jasne nadefinované, aby tie sklá spĺňali bezpečnostné prvky proti nárazom vtákom. 
Dneska tieto sklá sa bežne vyrábajú. Zase tam postavíme veľké sklenené plochy a zase 
sa to bude riešiť potom ad hoc, keď tam budeme zbierať kadečo. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, aj pán poslanec Rovinský na pána poslanca 

Liptáka, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Neviem, niekedy hovoríte, pán 

poslanec, územný plán, potom územný plán zóny. Mám pocit, že si mýlite, že v akom 
bode prerokovania sme. A mrzí ma, že máte pocit, že všetko sa do bodky musí teraz 
hneď zadefinovať v rámci tohto jedného dokumentu. Máme podpísané aj memorandum, 
v ktorom je uvedená aj MČ Košice – Sever. Pán starosta tu aktuálne nie je, ale vidím ho 
hore, kde aj poslanci o tomto rokovali, že napríklad výber z poplatku za rozvoj z tejto 
stavby pôjde do obnovy Kalvárie z veľkej časti. Ja naozaj nerozumiem tomu. Nemôžete 
na mňa reagovať, lebo na faktickú faktickou, ale len chcem povedať to, že vaše 
pripomienky ku tomu, že nie je tam regulovaný tá verejná zeleň a podobne. Ja som si 
pozeral aj vyhodnotenie pripomienok a neboli zaslané ani vaše, ani pána Jurkoviča 
pripomienky k tomuto územnému plánu, keď bol zverejnený. Čo ma mrzí. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Krátka reakcia na pána poslanca Liptáka. 

Keby sa viacej zaujímal o to, čo sa deje, možno by sa dozvedel o tom, že začali práce na 
obnove Kalvárie a to úplne vážne a s účasťou Krajského pamiatkového úradu, 
samozrejme ÚHA a rieši sa toto územie. Čiže to je len taká krátka pripomienka ku 
pánovi Liptákovi. A teraz by som povedal trochu viac. Keď som bojoval proti Auparku, 
tak som bol obvinený, že za mnou stojí kolotočárske lobby. To znamená, tí kolotočári, 
ktorí na Námestí osloboditeľov rozťahovali svoje atrakcie. Takže za mnou stoja a určite 
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oni ma ovplyvňujú, lebo preto ja tam nechcem Aupark. Je taká vec, že niektorí sa na 
tom dobre pobavili, ale niektorí to... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, dajte si diskusný príspevok, toto je faktická. Nech 

sa páči... 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Nie. Ja už mám disku... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz ju máte. Nech sa páči, môžete pokračovať. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže, pardon, ja som tak prechádzal do toho. Takže áno, treba 

toto územie riešiť. A na komisii tvojej, pán poslanec Lipták, som hovoril o tom, že aj 
biokoridory vieme naplánovať, vieme povedať, kde budú a kde sa budú rozvíjať. Čiže 
v rámci toho územia, samozrejme, treba urobiť, čo najhodnotnejší biokoridor, ktorý by 
viedol odniekiaľ niekam a to, čo teraz nazývame biokoridor to spĺňa, no, dosť obtiažne. 
To územie bude treba riešiť ďalej, ale tá prvá vec je, že treba ho odkliať, aby sme aj 
dostali aj finančné zdroje na to, aby sme s tým územím vedeli niečo robiť. Riešenie 
križovatky Festivalové námestie bude jeden obrovský problém. Treba sa na neho 
pripraviť. Treba urobiť okolo toho diskusiu. Bude to veľmi vážna vec, ktorou sa bude 
treba zaoberať, ale toto územie treba pustiť, aby konečne bolo odkliate, aby tam nastal 
rozvoj. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, na pána poslanca? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Rovinského.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Kolega Rovinský, nechápem, 

prečo ty si potrebuješ furt kusnúť, ale zase si si kusol vedľa, treba si napraviť protézu. 
Ja som hovoril o biokoridore, ktorý je pri Watsonovej ulici a neriešil som vôbec 
Kalváriu. Čiže to je toľko k tvojmu vstupu. Čiže o tom som hovoril. A ešte k pánovi 
námestníkovi. Ja som práve hovoril, ja veľmi dobre viem, čo je to územný plán. A čo je 
územný plán zóny. Čiže poprosím pán námestník nabudúce, keď poslanec vystúpi 
s nejakými pripomienkami, skús sa zdržať pripomienok a skús sa zdržať invektív a drž 
sa tých pripomienok, ktoré boli odbornej témy... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ale toto už nie na pána poslanca Rovinského. Čiže posunieme sa 

ďalej. Pán poslanec Djordjevič vystúpi, následne pán poslanec Rusnák. Potom prosím 
nechajme rozprávať pána riaditeľa, pána Sebastiana Barana, ktorý vám vystúpi v rámci 
dopravy a následne to uzavrie pán Jerguš, aby do toho doplnil všetky vaše odpovede, 
ktoré sme nestihli, na ne reagovať. A potom budeme pokračovať v diskusii. Nech sa 
páči, pán poslanec.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor, ja naozaj bude k veci, ale 15 sekúnd sa 

povenujem pánovi Liptákovi, nakoľko aj ja som včera počul pánov... nechajte ma 
rozprávať, pán Lipták. Ja som tiež včera počul, že pán Rovinský má problémy 
s rozprávaním, ale tiež by sme mali vzhľadom na jeho vek, mať úctu a minimálne na 
mikrofón, keďže to ľudia pozerajú, takéto výplody nevyslovovať. Ale teraz k veci. 
Včera som povedal niečo, čo dnes zopakujem. Ale zase je to o pánovi Liptákovi, ale 
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v súvislosti s touto križovatkou. Pána Liptáka ľudia nezaujímajú, že my tu hovoríme o 
tom, že sú tu dopravné nehody. Že minule, asi pred dvoma mesiacmi, mi kolobežkár 
vletel asi desať metrov, čo ho tam z Watsonky nabrali, lebo nešiel 40-tkou, ale 70-tkou. 
Žiaľ, to sme my, Košičania. Hej, ale jeho zaujíma biokoridor a že tam nebudú môcť 
fluktovať žaby. Tak dúfam, že tie žaby mu dajú najbližšie hlas. Ale dobre, ja sa idem 
opýtať k veci. Aký je zásadný rozdiel, pán Lipták, vy ste veterinárny doktor, nie 
psychiater, vy mi diagnózy nedávajte. Podľa seba, súdim teba a tým pádom ste to vy, čo 
ste vyslovil. Aký je zásadný rozdiel oproti roku 2018? Okrem toho, že máme v meste 
Košice poplatok za rozvoj a je pravda, že výška budovy sa znížila. Lebo tá križovatka 
vyzerá veľmi podobne a zmena ÚPN tak isto. Čiže, ja mám výhrady iba k doprave. 
K ničomu inému, lebo chodím každý deň odtiaľ a žiaľ, keď bude tento komplex stáť, ja 
budem musieť z Tatranskej ulice vybočovať doprava a budem musieť na Terasu chodiť 
cez Kuzmányho, okolo Krajského súdu, starej sladovne. Žiaľ, toto mi niektorí z vás 
idete urobiť. Preto dávam doplňujúci návrh, ktorý znie: Mestské zastupiteľstvo žiada 
primátora, aby sa pre križovatku Amfiteáter - Festivalové námestie vypracoval návrh 
dopravného riešenia, ktorý bude spĺňať kritéria modernej križovatky s ohľadom na 
vyťaženosť tejto križovatky a tento návrh, aby bol zaradený do komisie dopravy. 
Termín: do konca roka 2022. Iba podotýkam, že tento doplňujúci návrh neovplyvňuje 
dnešné hlasovanie, hovorí o vízii, o tom celom. Keby niektorí z vás mi povedali, áno, 
budeme mať gule a behom pár rokov do tej križovatky nalejeme milióny, tak som 
povedal, stále je v hre moja dnešná zelená. Zatiaľ nikto to z vás nevypľul.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte počkajte, pán poslanec, vystúpi pán Sebastián Baran, on vám 

o tej križovatke povie všetko. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. Faktická. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. K pánovi Djordjevičovi. Pán Djordjevič, keby 

ste tu nevykrikovali a stále strácali slovo, keď ste sa prihlásili, dávali pozor, čo sa 
hovorí. Môj prvý vstup rovno hovoril o tom, že tam bude 1000 parkovacích miest a že 
tie autá, keď sa ráno pohnú, aspoň polovička z toho, bude to celkom zaujímavá a zložitá 
situácia v tomto dopravnom uzle. Takže nerozprávajte tu veci, ktoré proste sú úplné 
nezmysly. Tak ako ste rozprávali, že mestské časti nemôžu prijať VZN-ko ohľadom 
otváracích hodinách, nakoniec sa ukázalo, že to nie je pravda. Treba počúvať, čo 
hovoria kolegovia a potom to treba pripomienkovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, diskusia. Na pána poslanca Djordjeviča.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Prosím? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Na pána poslanca Djordjeviča. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Samozrejme, ohľadom jeho návrhu. Bol som na 

tom stretnutí ÚHA, tento týždeň. Tam sa povedalo, že takýto návrh existuje, že máte 
riešenie tej križovatky, len je drahý, tak neviem, poprosím vedenie mesta, aby možno to 
nejako konfrontovalo alebo predstavilo alebo možno teda pán Baran, keď príde 
k mikrofónu. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Presne tak, ako som povedal. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Počúval som návrh pána poslanca Djordjeviča a 

ten prívlastok modernej križovatky, je to dosť neurčité. Tak dá sa to vysvetliť rôzne, že 
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či by to nechcel upraviť.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, aj v 

predošlom bode, aj v tomto bode ideme prijímať rozhodnutia, ktoré ovplyvnia život 
obyvateľov tohto mesta na dlhé roky dopredu, možno na desaťročia dopredu, ale všetky 
tieto rozhodnutia, samozrejme, ak sú schválené, sú schválené. Ale mali by sme si 
uvedomiť, že by sme tieto rozhodnutia mali prijímať aj v súlade s rokovacím 
poriadkom, pretože osobne si myslím, že ten návrh, o ktorom bola polemika, v prípade 
návrhu pána poslanca Špaka, sme v zmysle rokovacieho poriadku mali rozhodnúť my 
hlasovaním o tom, aký tento návrh je. O tom hovoril... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, Územný plán zóny Košice – Tlačiareň, prosím, 

rozprávajte k veci. Pán poslanec Filipko, prosím, nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Som poslancom 

Severu a tiež veľmi zvažujem, ako sa zachovám pri hlasovaní, pri tomto bode. Chápem, 
že sú tu mnohé argumenty, aby ten projekt sa spustil, ale je tu jeden veľmi vážny 
argument. To je doprava. Ja mám jednu otázku. Určite, ak by som dostal na to odpoveď, 
lebo pracuje sa tu s témou, že máme tam udržateľnosť projektu, pričom udržateľnosť 
projektu MET-ky končí predpokladám o rok alebo tak. Päť rokov určite ubehne. 
A skúste mi vysvetliť, čo nám bráni v tom, aby sme my začali projektovať, navrhovať 
úpravu tej križovatky, ak je tam ešte pár mesiacov platná udržateľnosť, lebo ja v tom 
skutočne nevidím problém. Tú križovatku treba skutočne odvážne naprojektovať a v 
najbližších rokoch spojiť, teraz pre vás sprevádzkovať, prestavať, lebo na nás to o 
niekoľko rokov padne. Ja mám veľké obavy schváliť túto zmenu, pokiaľ sa doprava 
nebude riešiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ako som povedal pred chvíľkou, vystúpi aj pán Sebastián Baran, 

ktorý práve rieši dopravu v meste v rámci Útvaru hlavného architekta. Ešte s faktickými 
pán poslanec Rovinský, pán poslanec Djordjevič na pána poslanca Filipka. Potom 
vystúpi pán riaditeľ, pán Jerguš a následne pán Baran.  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, my tu máme teraz takú ťažkú dilemu, 

lebo tá dilema spočíva v tom, či sa pohneme alebo tento stav zachováme. To znamená, 
že rovno môžeme sa potom dohodnúť, že odkladáme riešenie toho územia napríklad na 
ďalších 20 rokov alebo ďalších 10 rokov a budeme mať alibi, že sme nerozhodli nič zlé, 
lebo nie je doprava. No, ja si myslím, že tu treba sa pohnúť a samozrejme riešiť aj tú 
dopravu, ale nie na úkor toho, že to územie stále bude zakliate. Čiže, pohnime sa ďalej. 
Diskusií už bolo veľmi veľa. Tu sa treba pohnúť ďalej.  Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič na pána poslanca Filipka chce reagovať.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, na pána poslanca Filipka a v súvislosti 

s tým, čo hovoril. Vážení, my, keď sme to stavali a teraz nebudem hovoriť NTC, lebo 
vtedy sme to mali pol dňa pomaly argumenty, že prečo nie, ale hocijaké malé projekty – 
garáže, prišli tu zástupcovia investora alebo právnik alebo zamestnanec alebo niekto, 
kto im spracoval projektovú dokumentáciu, prišli tu, argumentovali. My tu máme 
obrovský projekt, ktoré Košice nezažili posledných, neviem „xy“ rokov. Neprišiel jeden 
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jediný človek, ktorý by sa tu postavil. Tu vystupujú pán Jerguš, pán Kropp, ktorý 
nedávno, fakt nič v zlom, ale zistil, že Košice existujú. A teraz nie je tu jeden dopravný 
expert. Nie je tu nikto, kto by nám povedal, že kto za tým stojí a kto sme my a my sme 
prišli. Že tá firma sídli v Drezdene. To sa im my mestskí poslanci máme akože 
poskladať na letenku? Tak keď niečo chcem, tak prídem tu a sa postavím ľuďom do očí 
a potom sa čudujete, že tu vznikajú príhody o Bašternákoch, svätých Petroch.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. O slovo požiadal pán riaditeľ. Pokúsi sa vám 

zodpovedať tie otázky, ktoré má on pripravené a následne v ďalších otázkach budú 
odpovedať kolegovia. Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ďakujem veľmi pekne. Ja si len dovolím upozorniť na podstatnú 

skutočnosť, že takto pred rokom sme schválili zmluvu o spolupráci. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, pán poslanec Lörinc, nás rušíte. Ďakujem. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Chcem len pripomenúť, že pred rokom 23. septembra 21 sme 

schválili zmluvu o spolupráci. Práve s... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa. Rušíte. Ďakujem. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Práve so spoločnosťou CTR, ktorá vystupuje v tomto projekte 

a kde aj na základe vašej podpory bola vlastne schválená dohoda o spolupráci, kde 
príslušný investor je zaviazaný podstatnou skutočnosťou a to znamená, že do 12 
mesiacov od získania stavebného povolenia musí zložiť buď do notárskej zálohy alebo 
dva a pol miliónovú hotovosť alebo bankovú garanciou, ktorou ručí za realizované 
stavby, respektíve infraštruktúru, ktorú mesto bude požadovať. Takáto požiadavka tuná 
v minulosti nikdy nebola. Ja si vás len dovoľujem upozorniť, že mesto sa poučilo 
z minulosti a takúto podmienku si dalo. A tento investor na túto podmienku pristúpil, 
plus sa zaviazal, že bude realizovať investície, vyvolané investície v takejto hodnote. 
Ak by ich nezrealizoval, tak mesto si môže uplatniť zmluvnú pokutu do výšky 2,5 
milióna. Tak potom sa nebavme o tom, kto je pán Klein. Pozrime si, kto je spoločnosť 
CTR. Je to spoločnosť, ktorá stavia v Nemecku, v Prahe a má realizované stavby, 
úspešné stavby na území mesta Košice. Vážme si investorov, ktorí chcú stavať v meste, 
ktorí chcú investovať do infraštruktúry mesta, pristupujú na podmienky mesta, ktoré sa 
týkajú vyvolaných investícií, sú to  s nimi veľmi tvrdé rokovania, ale veľmi si vážim ich 
prístup a záväzok, ku ktorému sa zaviazali. To je vlastne k tejto záležitosti. Padol tu na 
taký návrh – nadjazd. Áno. Ale treba si uvedomiť, aké regulatívy sme pre dané územie 
dali. Nadjazd neprichádza do úvahy, pretože chceme vidieť predsa na Kalváriu. Presne 
sme zadefinovali ako, v akom území môže ten investor stavať tak, aby nám Kalváriu 
nezakryl. Fakt dajme priestor odborníkom, ktorí navrhovali dopravné stavby tak, aby 
boli naplnené práve tie požiadavky, aj ten všeobecný záujem a širšie vzťahy v danom 
území. Bolo tu na povedané, že neboli vypočuté požiadavky dopravného podniku. 
Prílohou materiálu, ktorý máte, sú územnoplánovacia dokumentácia, vyhodnotenie 
stanovísk a pripomienok s návrhom rozhodnutia o stanovisku a pripomienke. Sú tam 
vlastne pripomienky dopravného podniku, ako k dotknutému územiu, tak sú tam 
pripomienky aj k širším vzťahom, čiže širšiemu územiu. Tie pripomienky všetky sú tu 
a sú poznámky, pripomienka akceptovaná, akceptovaná, vzatá na vedomie, 
akceptovaná. Kolegovia vám vysvetlia, čo to znamená a ako sa s nimi ďalej bude 
pracovať. A mňa mrzí jedna zásadná vec. Vítam každú aktivitu občanov, ktorí sa zapoja 
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do procesu zmien a doplnkov, respektíve zón, ale na to je práve to prerokovanie 
pripomienok a musím konštatovať, že okrem všetkých odborných inštitúcií sa v rámci 
verejnosti s pripomienkami, povedzme aj tie, ktoré sme tu počuli, prihlásil len pán 
Kolesnáč za Spoločnosť sociálnych sestier. Pán Lipták, nevidím vaše meno. Nevidím 
meno pánov, ktorí majú teraz pripomienky. Teraz je už neskoro. My sa musíme zapájať 
do procesu, keď sa prerokuvávajú tie zmeny, keď sa nimi môžeme zaoberať, keď ich 
môžeme zapracovať, vyhodnocovať a povedať, áno, majú zmysel. Na to je tam ten 
priestor. To je zákonná lehota. Poprosím vás, keď chceme kreovať toto mesto, 
zapájajme sa aktívne v čase, ktorý je na to určený. Mám tu tento dokument pred sebou. 
Bohužiaľ, je tuná práve táto požiadavka, je to vlastne spoločenstvo, ktoré je v zákrute v 
smere na Spišskú cestu a my sme plne akceptovali a dokonca sme posunuli cestu tak, 
aby sme im vytvorili vlastne zelenú nárazníkovú zónu a chránili toto spoločenstvo, 
ktoré tam funguje. Áno presne tak. Čo sa týka tej samotnej budovy. Áno, my dneska 
hovoríme, že padla tuná aj námietka, či tam bude zeleň, nebude zeleň a podobné 
záležitosti. Trebalo to pripomienkovať a dostali by ste odpoveď. Ten parčík tak, ako je 
navrhnutý vo výkrese, kolegovia vám ukážu, je limitovaný práve tým, že vlastne 
nemôže byť zastavaný, pretože v textovej časti je jasne uvedené, že vlastne ten parčík 
musí mať minimálne takéto rozmery, lebo inak by bol zakrytý výhľad na Kalváriu. Čiže 
ten parčík menší nemôže byť. Zároveň textová časť hovorí, aký má byť podiel zelene a 
práve preto ten parčík nemôže byť menší. Čiže to sú práve tie skutočnosti a to sú veci, 
ktoré sú uvedené v tých ďalších častiach. Dovolím si ešte poukázať na ďalšiu 
skutočnosť. Áno, dnes tam máme Branfilt. Je to stará tlačiareň. Reálne tam sú 
ekologické záťaže. Je v našom záujme, aby z tejto obytnej zóny takáto záťaž zmizla. 
Mesto sa snažilo nájsť kompromis, aby tam bola pokrytá, aby tam boli pokryté funkcie, 
ktoré v tomto území chýbajú. Zároveň sme sa ich snažili vyťažiť tak, aby nedominovala 
jedna z funkcií a to znamená, ako aj tuná bolo povedané, aby vlastne ten tok 
návštevníkov tejto lokality bol rozumne rozložený do priestoru a času, aby sa nám 
nestalo, ako to máme dneska v satelitných mestečkách, že v danom čase nám celé 
satelitné mestečko odchádza a v rovnakom čase sa nám vracia. Preto je rozloženie 
funkcií v danom objekte v takomto charaktere. Boli obavy, ako máme zabezpečené, že 
sa daná stavba zrealizuje podľa požiadaviek mesta. Povedal som, že je tam vlastne prvá 
záležitosť a to je vlastne a zmluva, ktorú máme, zmluva o spolupráci a garancia 2,5 
milióna. Druhá je. A všetky dokumenty hovoria, že vlastne kolaudácia daného objektu 
nebude môcť zrealizovaná byť bez skolaudovanej dopravnej infraštruktúry a tretia, a to 
ste dneska mali, nie včera, pardon, mali v rukách príklad spoločnosti Sconto, kde na to, 
aby to investor zrealizoval, bude potrebovať mestské pozemky, čiže budete vidieť 
finálnu verziu a budete schvaľovať, čiže bez prístupu k vlastníctvu, vecným bremenám, 
mestským pozemkom tú stavbu nezrealizuje. Čiže to sú tie zábezpeky, ktoré mesto 
ponúka a ktoré máte k dispozícii, čiže tuná nie je o tom, že niečo schvaľujeme, mačku 
vo vreci. Tu sme sa snažili zabezpečiť viac stupňovú úroveň ochrany záujmov mesta a 
dovolím si povedať, takáto ochrana tuná ešte nebola. Z tých poznámok, ktoré nám, mali 
by byť všetky a dal by som vlastne slovo. Ešte je dôležitá vec. Áno, čo sa týka vlastne 
tej, toho Festivalového námestia. Keď hovoríme o odvážnych riešeniach Festivalového 
námestia, kde sme boli pred šiestimi, siedmimi, ôsmimi rokmi, keď sa to schvaľovalo? 
Treba si uvedomiť, že nám síce končí udržateľnosť, ale rovno hovorím na 
zrekonštruovanú stavbu starú 5, 6 rokov žiadne externé financovanie nezískame. Mesto 
sa zaoberalo práve aj touto záležitosťou, ako chceme riešiť dané územie, širšie územie. 
To bolo prvé do čoho sme sa pustili, pretože vnímame to, že to Festivalové námestie nie 
je šťastne riešené, ale keď sme si spracovali štúdiu, ako by bolo optimálne vyriešiť 
Festivalové námestie, tak náklady na riešenie tohto územia v predkrízových peniazoch 
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vychádzali na úrovni 10 mil. Eur. 10 mil. - to je realita. A poviem rovno na stavbu, 
ktorá je 6 rokov stará, zrekonštruovaná, hodnota za peniaze z externého financovania, 
fondy proste nevyjde. A mesto nemá zázračný meštek na takúto stavbu. To je realita. Je 
to bohužiaľ, prepásli sme šancu, keď sa rekonštruovali električkové trate. To si musíme 
priznať. A to je chyba mesta a mrzí nás to. Čo sa týka vlastne toho dopravného riešenia, 
je to veľmi ťažké územie. Kolegovia vám povedia podrobnejšie. Mali sme tu na 
dopravné návrhy dopravných expertov. Tých semaforov tam bolo, mohli by sme ich 
rozdávať ešte ďalším trom mestám a priority zatiaľ bola na individuálnu dopravu. Práve 
kolegovia a práve týmto chcem pochváliť Útvar hlavného architekta, to zobrali pod 
ruky a vnímajú ten verejný priestor úplne inakšie, kde prioritou je hromadná doprava, 
prioritou je občan a jeho dá sa povedať pešia a alternatívna doprava, keď to tak poviem. 
Áno, bicykle a iné ekologické spôsoby dopravy. Preto redukujú tie návrhy a sme sa 
nestotožnili s návrhmi, ktoré spravili niektorí naši miestni dopravní experti. 
Konzultovali sme vlastne túto problematiku aj v rámci plánu aktualizácie dopravnej 
obslužnosti a snažíme sa nájsť kompromisné riešenie tak, aby sme mohli modernizovať 
dopravné uzly, ktoré v tejto križovatke sú, počíta sa vlastne s bezpečnostnými prvkami, 
s okružením niektorých križovatiek. Určite nechceme ísť formou šiestich a viacerých 
pruhov, áno, ktoré tam boli pôvodne navrhnuté, čiže naším cieľom je redukovať a 
využiť potenciál Festivalového námestia ako prestupného bodu s veľmi dobrým 
prepojením na hromadnú dopravu. Nehovorím mestskú hromadnú dopravu, lebo o 
tomto sa musíme do budúcnosti baviť, pretože súčasťou, a to je integrovaný dopravný 
systém, je nielen mestská hromadná doprava, ale aj prímestská doprava. A teraz by som 
dal slovo mojim kolegom z ÚHA.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán Jerguš, ako vystúpi prvý a následne pán 

Sebastián Baran za dopravu v tomto uzle. Nech sa páči. 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu (ÚHA): Vážení poslanci, poslankyne, myslím, že pán 

riaditeľ to veľmi podrobne zhrnul, jednotlivé otázky. Budem sa teda venovať len možno 
veľmi stručne doplním niektoré konkrétne informácie. (Ak môžem poprosiť pána 
Komárovského, ten obrázok širších vzťahov.) Prvá vec je, ktorú by som chcel len 
možno pripomenúť. Rozsah riešeného územia sa odvíja od územného plánu 
nadradeného, ktorý sme schvaľovali v roku 2021 a myslím, že asi v decembri, kde sa 
určila povinnosť urobiť územný plán zóny. Už vtedy boli okolo toho trošku diskusie. 
Územný plán zóny je pre nás, pre mesto výhodný z toho dôvodu, že na rozdiel od 
územného rozhodnutia, ku ktorému sa podrobnosťou blíži, má prakticky nekonečnú 
trvanlivosť. Hej. Čiže územné rozhodnutie je, skončí po výstavbe, po kolaudácii a 
investor môže navrhnúť napríklad nadstavbu, prestavbu, rekonštrukciu. Ale územný 
plán zóny definuje tu stavbu vlastne natrvalo, ako keby alebo jej maximálne nejaké 
limity. Čiže rozdiel medzi územným plánom zóny a tou nadradenou dokumentáciou je v 
tej podrobnosti a keď si pozriete ten materiál, tak v HSA-čku sme definovali jednu 
plochu ako plochu občianskeho vybavenia s nejakým všeobecným ešte doplnením, so 
všeobecnou charakteristikou. Tuná je to rozdelené na sektory A až F, G a H, čiže tá 
námietka vlastne ohľadom neurčitosti parčíka nie je celkom myslím správna, lebo je v 
tej dokumentácii sektor G, ktorý je jednoznačne a proste definovaný ako verejná zeleň 
charakteru parku a má svoje presné obrysy, keďže sa to robí v merítku 1 ku 1000, tak je 
to samozrejme s presnosťou omnoho vyššou, ako v tej merítku 1 ku 10.000-krát vyššou 
presnosťou. Je to určené, ako pri tom územnom pláne. Takto podrobnejšie sú aj všetky 
ostatné sektory vlastne definované aj s parametrami svojimi výškovými, aj s tým, čo sa 
v nich môže robiť, čo sa v nich nemôže. Čo sa týka zelene, v súčasnosti podľa našich 
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informácií, ale podľa tých, čo sme si merali predovšetkým z ortofotomapy a tak, je tam 
zastavanosť 82 percent spevnenými plochami. Sú tam obrovské betónové plochy, ktoré 
sa využívali aj teraz vlastne dočasne ako parkovisko, lebo celý areál sa využíval málo. 
Budovy sa využívali málo, ale toto využívali ako parkovisko. Je ten projekt investora, z 
ktorého sme potom po negociáciách dosiahli sme to, že regulatív na zeleň v tomto 
územnom pláne zóny je predpísaný, že musí byť minimálne 40 %, čo je sprísnenie 
oproti všeobecnému regulatívu HSA-čku, kde pre občiansku vybavenosť vo 
všeobecnosti máme 30 %. Tu na máme 40 % s tým, že 70 % z tých štyridsiatich musí 
byť realizovaných na terénne, keďže sa tam ráta s tým veľkým podzemným 
parkoviskom. Potom sú ešte predpísané presné hrúbky vrstvy, ktoré musia dosiahnuť, 
aby sa... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, pani poslankyne, páni poslanci. Je tu naozaj trma 

vrma.  
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu (ÚHA): Aby sa im tá zeleň rátala. Čiže určite to bude 

výrazne kvalitnejší priestor po realizácii tohto zámeru. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nevážme len sami seba, ale aj kolegov, ktorí chcú veci vysvetliť. 

Položili ste naozaj množstvo otázok. Tak ich počúvajme.  
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu (ÚHA): Ešte by som sa vrátil možnože veľmi krátko len 

k tomu riešenému územiu, ako sme to vymedzili. Dopravné stavby, ktoré vidíte v širších 
vzťahoch, len sa nám bohužiaľ nepodarilo ten obrázok tam znázorniť, ale máte ich 
v materiáli. Tam vidno to územie. Ten rozsah územia jednak vychádza z tej nadradenej 
dokumentácie, jednak vychádza zo zadania, ktoré sme schvaľovali v júni, hej a tam sa 
povedalo, že ako bude to územie vymedzené a už vtedy sme mali o tom diskusie, aj na 
odbornej úrovni. My sme sa rozhodli nezahŕňať do toho ulice kvôli tomu, že tie ulice sú 
v majetku mesta okrem tej jednej, ktorá vlastne je teraz pozemkom súkromná, tá tam je 
zahrnutá, tá prepojovacia nová komunikácia. Máme o nich zmluvu s tým investorom aj 
s tou zábezpekou, ktorú spomínal pán riaditeľ a zároveň nevieme momentálne v tejto 
časovej, v tomto časovom termíne sme neboli schopní, tak vyprecizovať to a prerokovať 
to so všetkými dotknutými, ale aj s verejnosťou, lebo je to naozaj vážna stavba, aby sme 
ju boli schopní do tej podrobnosti územného plánu zóny zahrnúť s tým, že nebudeme 
musieť vzápätí robiť nejaké zmeny a doplnky. V podstate by tam malo byť znázornené 
vrátane aj dopravného značenia vodorovného, keď chcete organizovať dopravu, čiže 
počty pruhov dopravných a tieto veci. Akonáhle by sme robili nejaké zmeny v 
budúcnosti v tých dopravných riešeniach a boli by to kryté územným plánom zóny, 
museli by sme všetko prehnať cez zastupiteľstvo a o každej zmene, aj keby sa menil 
prechod pre chodcov, tak by sme museli hlasovať vlastne v tom zastupiteľstve. Toto sa 
nám stalo pri územnom pláne zóny Bankov, kde vlastne po piatich rokoch sa zistilo, že 
prechod pre chodcov má byť trošku ináč spracovaný aj na základe pripomienok od 
dopravného podniku, sme to tam menili. Čiže, nie je veľmi, podľa môjho odborného 
hľadiska, nie je výhodné pre mesto územie a zahŕňať do toho aj územné, proste 
náležitosti, okolité komunikácie, ktoré musíme my pružnejšie riešiť. A kolega Baran 
vám doplní informáciu, v akom štádiu sme pri riešení týchto dopravných stavieb, lebo 
naozaj sa na tom ďalej paralelne pracuje. Sú na našich pozemkoch, je dohoda s 
investorom, ktoré časti sa vypracujú a my pracujeme teraz na spodrobnení tých návrhov, 
ktoré aj budeme chcieť sami realizovať. Som potom k dispozícii, keby boli nejaké 
otázky. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Technici, ako to vyzerá? Nech sa páči, pán 

Baran. 
 
p. Baran, vedúci referátu infraštruktúry (ÚHA): Dobrý deň, vážené poslankyne, poslanci, 

vážení obyvatelia, obyvateľky, rád by som trošku zašiel aj do tej histórie, ako už 
naznačil pán riaditeľ vo svojom... Ešte keď sme vlastne ohľadom tejto stavby rokovali s 
predchádzajúcim investorom, už vtedy sme problematiku dopravy brali veľmi vážne a 
to vlastne ešte pred koronou boli spracované 3 rôzne návrhy s rôznym prístupom k 
riešeniu križovatky Festivalové námestie. Jeden návrh bol náš za oddelenie ÚHA, ktorý 
obsahoval vlastne združenú zástavku a ten ako aj pán riaditeľ povedal, bol vyhodnotený 
ako najdrahší z nich, keďže by znamenal prestavbu kompletne celého priestoru 
Festivalového námestia. Potom tam bol ešte návrh k spracovateľovi stratégie rozvoja 
dopravných stavieb spoločnosti Endekon, ktorý skôr sa zameral na vylepšenie 
existujúceho stavu. A tretí návrh bol vlastne návrh od pána Ing. Pavla Titla, ktorý sa 
zameral skôr na zvýšenie priepustnosti tejto križovatky. Z týchto návrhov pochopiteľne 
vzišiel práve návrh pána Ing. Titla ako najlacnejší, ale nie úplne sme sa s ním stotožnili. 
A preto vlastne sme aj už s novým investorom, keďže to, tam došlo k tejto zmene, sa 
vlastne pustili do rokovania na ešte nejakom vylepšovaní toho návrhu pána inžiniera 
v prospech práve toho, aby Watsonová ulica a aj Stará spišská cesta dostali taký 
mestskejší charakter, aby neboli vnímané ako diaľnicou na území mesta, čo je vlastne 
dnešný stav. Momentálne sme práve v takom stave, že v týchto rokovaniach sme sa 
posunuli v takom zmysle, že už máme nejaký pracovný návrh, ktorý vám môžem aj 
odprezentovať, ak technici ho otvoria. Ale prosím, považujte to ešte ako za pracovný 
materiál, ktorý ešte nie je úplne dokončený a nie sú tam ešte napríklad zahrnuté ani 
všetky veci, ktoré boli predmetom zmluvy medzi mestom a investorom. Ešte by som 
možno doplnil, že v rámci tých rokovaní, kedy sa porovnali tie tri rôzne dopravné 
riešenia, bol prizvaný aj dopravný podnik, kde pán Kuzma z dopravného podniku bol 
veľmi konkrétny, čo sa týka požiadaviek a do istej miery sme mu v rámci možností aj sa 
snažili vyhovieť a dokonca myslím, že prišiel aj s vlastným návrhom ešte riešenia tohto 
dopravného uzla. Zároveň dopravný podnik zaslal aj pripomienky územného plánu 
zóny, ktoré ako už pán riaditeľ spomínal, boli vyhodnotené viac-menej kladne. Dobre, 
tak toto je vlastne ešte pracovná verzia toho dopravného riešenia, ktoré momentálne 
nejakým spôsobom ešte sa snažíme po dohode so zástupcami investora ešte nejakým 
spôsobom vylepšovať.  

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Pardon, že do toho tak vstupujem, ale chcel by som ešte raz 

doplniť. Prosím vás, my si jasne uvedomujeme, že tie trasy a tie uličné priestory, ako 
dnes vyzerá, že naozaj nepatria do Košíc. A tieto plány, ktoré vám teraz pán kolega 
ukazuje, sú naozaj preto, aby sme spoločne aj s tými investormi a spoločne aj s tým 
zámerom, naozaj pozitívnym zámerom. Môžem naozaj povedať, že tá spoločnosť urobí 
veľmi kvalitný výber. Urobili súťaž na de facto tri architektonické kancelárie, z toho bol 
vybraný naozaj ten najkvalitnejší. A ja som toho názoru, že to Festivalové námestie, 
o ktorom sme všetci za jedno, to je festival dopravy a nie Festivalové námestie, že 
potrebuje naozaj revitalizáciu, rekonštrukciu. Dokonca vnímam ešte jednu vec. Že to 
Festivalové námestie je veľký potenciál aj pre ďalší rozvoj mesta, pretože tie pozemky 
na Festivalom námestí patria všetky alebo skoro všetky mestu. Takže keď sa nám podarí 
realizovať tento návrh, ktorý má naozaj kvalitu, prinesieme aj možnosti financovania, 
pretože ten investor je na tom závislý alebo má sám ten záujem na tom, aby ten verejný 
priestor vyzeral lepšie, ako vyzerá teraz. Tak máme obrovskú šancu, že to bude prvý 
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krok k tomu, aby aj tie námietky z toho Festivalového námestia sa mohli realizovať tak, 
aby to naozaj bolo územie, ktoré rešpektuje nielen autá, ale najmä chodcov, 
cyklodopravu a ďalšie alternatívy, ktoré jednoducho to mesto potrebuje.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem teda. Poprosím technikov, aby som videl, kto je 

v rozprave a kto má faktickú. Pretože to v tejto sekunde nevidno. Ďakujem. Aj môj 
monitor medzitým nebaví. Ďakujem pekne. (pozn.: technická porucha) 
Technická prestávka je ukončená. Malo by všetko fungovať. Prosím z dôvodu testu 
hlasovacích zariadení sa prezentujte. Prosím, zaujmite miesta na rokovanie a prezentujte 
sa. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, zaujmite svoje miesta na sedenie, rokovanie 
a prezentujete sa, nakoľko nie sme uznášaniaschopní, stále nás nie je nadpolovičná 
väčšina prezentovaných poslancov. Ďakujem. Sme v tejto chvíli prezentovaní 
v nadpolovičnej väčšine. Prosím, techniku, aby mi ukázali, kto nasleduje v rozprave. Do 
diskusie nie je nik prihlásený. Pán poslanec Špak má procedurálny návrh. Prípadne, ak 
náhodou ste boli prihlásení a kvôli reštartu systému nie ste, učinte tak prosím teraz. Pán 
poslanec Špak, máte slovo.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja som nechcel do tejto diskusie 

vstupovať, ale keďže bola prestávka, tak sa môžeme jednej téme ešte povenovať. Chcel 
by som vás poprosiť, nakoľko tu nastala situácia, ktorá nastala a mnohí z nás nemáme 
jasno, či hlasovanie v bode 35 nebolo zmätočné. Chcem vás poprosiť, máme tu dokonca 
aj názor právnikov, ktorí aj vytiahli radšej karty z hlasovacích zariadení. Týmto 
procedurálny návrh chcem poprosiť, aby sme zopakovali hlasovanie v bode 35 aj 
s predchádzajúcim hlasovaním o tom, či považujeme môj návrh za pozmeňujúci alebo 
nie. Takže najprv by sme si odhlasovali, že budeme hlasovať o pozmeňujúcom alebo o 
novom návrhu, lebo ja som presvedčený, že je to pozmeňujúci návrh a vy rozhodnete, či 
je alebo nie, či to tak vnímate. A potom sa zopakuje hlasovanie v bode 35. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, skúste to ešte raz vysvetliť, lebo ani mne to nie je 

celkom jasné, tak prosím, ešte raz. (pozn.: diskusia mimo záznam)  
Viete, pán poslanec, nejde o to, aký je nadpis, ale aký je obsah. Vždy sa musíme dívať 
na obsah uznesenia, ale pán Špak ešte raz vysvetlite, o čo ide. Ešte raz. Nepočuli vás 
všetci poslanci, pýtajú sa ma. Skúste ešte raz vysvetliť váš procedurálny návrh, prosím.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Môže to samozrejme vysvetliť aj zástupca právneho, ale ja dávam 

procedurálny návrh, aby sme hlasovali o tom, či to bolo zmätočné hlasovanie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Aké? Ktoré? Čo? 
 
p. Špak, poslanec MZ: V bode 35. Hlasovanie o mojom návrhu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Rozumejú všetci, o čom budeme hlasovať? Pán poslanec 

Rovinský... (pozn.: nepokoj v sále - vykrikovanie prítomnej občianky v rokovacej sále)  
Okej, ďakujem pekne za vstup. Bol vyslovený procedurálny návrh pána poslanca Špaka, 
ktorý chce vyhlásiť hlasovanie o jeho návrhu za zmätočné. Tak, pán poslanec Špak? 
Som to dobre povedal? Áno. Hlasovanie o návrhu pána poslanca Špaka za zmätočné. 
Nech sa páči. Hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 64 -  za: 11, proti: 7, zdržali sa: 11 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel, teda nebudeme už o tomto filozofovať. 

Pokračujeme v bode číslo 36 Územný plán zóny Košice, nakoľko nám zlyhalo 
technické zariadenie a náhodou nie ste prihlásení a boli ste, učiňte tak teraz. Pán 
poslanec Karaffa. Pokračujeme v bode tlačiarne.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja som len omylom. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec teda nie. V tejto chvíli uzatváram 

rozpravu, je ukončená. Pán poslanec, lebo ste už vyčerpali svoje možnosti. Pán poslanec 
Strojný. A na koho. V poriadku, rozumiem. Prosím, zaraďte pána poslanca Liptáka, 
faktickú na pána riaditeľa. Ďakujem. Máte slovo.  

 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som potom povedal, že 

urobme technickú prestávku teraz a vzdal som sa vlastne toho. Dobre, idem k tomu. My 
sme mali cez tú technickú prestávku aj s pánom riaditeľom, aj s pánom Kroppom, aj 
s pánom Jergušom takú internú debatu k týmto veciam, ktoré sa tu prejednávajú. Čiže 
došli sme k záveru aj k tomu, že naozaj, nabudúce by som poprosil, už som to 
niekoľkokrát prosil na zastupiteľstve, keď sa prejednávajú takého materiály, ako teraz 
prejednávame k Tlačiarňam. Urobte k tomu normálne pred rokovaním k danému bodu 
prezentáciu, lebo tým pádom mnoho poslancov by dostalo odpovede na tie otázky, ktoré 
sa teraz pýtame a vy ad hoc na to odpovedáte. To je jedna vec. A toto by som očakával, 
priznám sa, trošku aj od developerov, keby robili takého prezentácie, lebo tu sedia 
poslanci a nie všetci sú stavbári a architekti. Čiže, aj keď si naštudujeme tie materiály, 
ktoré dostaneme na rokovanie, sú to všetko technické normy, všetko technické výkresy, 
niekedy možno to treba povedať aj trošku ľudskou rečou. Pánovi Čopovi som povedal 
interne, ale poviem to aj tu. Som toho názoru, že poslanci majú komisie na to, aby na 
týchto komisiách mohli jednať a rokovať o odborných témach, ako je aj tento územný 
plán. Čiže výtka toho, že som niečo nepripomienkoval a tak ďalej. Ja ako poslanec mám 
na to komisie, ktoré sú poradné orgány tohto parlamentu a tam sa tieto veci 
prejednávajú. Čiže, aj vy ste boli na mojej komisii a sme prejednávali tak isto územný 
plán Domina. Čiže len toľko k tomu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa, nasleduje pán poslanec 

Ténai. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, pán kolega, pán predseda 

komisie, jednej z komisií, chcem sa opýtať, čo vám bráni v tom, aby ste ten materiál 
zaradili na komisiu, aby ste sa vy sám zaujímali aj na odborných útvaroch a kládli tieto 
otázky. Ja sa nemôžem ubrániť pocitu a už to hovorím na konci volebného obdobia, že 
pri viacerých bodoch a dnes, respektíve za posledné dva dni je to vidieť, že sa tu proste 
politikárči a že sa blokujú niektoré projekty. Včera tu sedeli zástupcovia investora na 
Moldavskej a v podstate, ten bod, ktorý bol prerušený, prebehol včera bez diskusie. 
Môžem vás poprosiť, pani zlatá, môžem vás poprosiť, rušíte ma. No, tak asi nie. Budem 
pokračovať ďalej, čiže neviem, že komu tým prospievame a že čo tým sledujeme. Ak sú 
tu skutočne nejaké vecné pripomienky z vašej strany, dali sa riešiť za zatvorenými 
dverami pri pracovnom stole a mali by ste to zodpovedané. A teraz vlastne, keď sa už 
dostaneme do nejakého procesu, tak strčíte nohu do dverí a blokujete ten proces a 
hovoríte o tom, čo by ešte mesto malo urobiť. Ja si nemyslím, že toto je konštruktívne 
ani vo vzťahu k nám poslancom, ani vo vzťahu k odborným zamestnancom, ani vo 
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vzťahu k ďalším ľuďom, ktorí na takých projektoch participujú. A nejde len o tento 
konkrétny projekt, bolo ich tu viacej za tie roky. Takže sa nad tým, prosím, zamyslite a 
keď skutočne to myslíte vážne, tak to začnite robiť inak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani zlatá, pani občiansa, sme veľmi radi, že ste 

prišli a nás počúvate, ale prosím, počúvajte nás, budeme veľmi radi, ale vašimi, vašim 
prístupom nás rušíte. Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. Nebola 
ukončená diskusia.  

 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dominik Karaffa. Keď si si potreboval kusnúť, 

tak si si kusol. Komisia životného prostredia zas zasadala v utorok. Prejednávali sme 
tam územný plán zóny Domino II. Pretože to bola najprioritnejšia z pohľadu životného 
prostredia a v podstate zmena územného plánu. Dohodli sa tam niektoré postupy, 
niektoré kroky, ktoré sa budeme snažiť realizovať na budúci rok. Bol tam prítomný pán 
riaditeľ magistrátu Čop, starosta MČ Košice - Západ, pán Vrchota. Na to je komisia. Na 
to sa rokovalo. Tlačiarne som nezaradil preto, pretože ak by som mal zaradiť každý 
územný plán zóny, tak tam sedíme ešte dnes. O tom to celé je, čo stále tu hovorím, že 
buď rokujme každý mesiac, toto zastupiteľstvo, zaraďme si do programu 20 bodov 
a môžeme sa o týchto 20 bodov kultúrne a slušne baviť. Ale keď dostaneš desať dní 
pred rokovaním zastupiteľstva pozvánku, kde je 56 bodov a dokopy tie materiály 
obsahujú viac ako tisíc strán, to sú tisícky stránok, tak si veľmi ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Minúta prešla. Prosím, držme sa bodu Územný 

plán zóny Košice Tlačiarne. Pán poslanec Ténai, nech sa páči, máte slovo v rámci 
diskusie. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení 

kolegovia, ja by som možno upriamil veci k dvom alebo upriamil veci alebo vašu 
pozornosť k dvom veciam. Jedna je, bavíme sa o územnom pláne zóny Tlačiarne. 
Územný plán zóny Tlačiarne. Druhá vec, doprava, ktorú ste otvorili. Áno, ani mne sa 
nepáči doprava na Festivalom námestí. Áno, vidíme každodenne tam nejaké kolízne 
situácie. Ako starostu MČ Sever ma to trápi z hľadiska toho, že áno, je to v blízkosti 
MČ, ale dovolím si tvrdiť, že MČ Sever tam má až na území práve tú zónu Tlačiarne a 
tam prechod pred Tlačiarňami smerom na Letnú ulicu. Všetko ostatné je katastrálne 
územie Starého mesta, ale trápi nás to a sme vnímaní, ako keby to bolo vlastne celé 
územie Severu, takže toto by som troška chcel ozrejmiť. Čo nás tak isto trápi je 
Kalvária. To, čo tu už odznelo niekoľkokrát a my sme aj s poslancami miestnymi na 
Severe dohodnutí, že až tá investícia bude realizovaná v tých tlačiarňach a peniaze, dane 
za rozvoj alebo poplatok za rozvoj mestská časť obdrží, tak gro peňazí pôjde práve do 
tejto lokality. Samozrejme, bude o tom rozhodovať ešte miestne zastupiteľstvo, to som 
spomínal už pred rokmi. Máme také uznesenie na MČ, čiže budeme sa ho držať. Takže 
bol by som rád, ak by sme sa bavili o tých témach a tých veciach, ktoré súvisia priamo 
s danou lokalitou. Chcem poďakovať pánovi riaditeľovi za jeho veľkú snahu riešiť túto 
lokalitu. Áno, boli to rokovania, ktoré boli náročné, ktoré bolo niekoľko rokovaní, 
vieme o tom, aj za to vysvetlenie, ktoré tu bolo, si myslím, že bolo presne k veci, a preto 
som rád, že treba prichádzať s návrhmi, nápadmi, myšlienkami, pretaviť ich a prosím 
vás, pokúsme sa posúvať veci vpred. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Karabin. 
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p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia, pán kolega Lipták to už 
povedal čiastočne. Tisíc parkovacích miest. Ukážte mi stavbu v meste Košice, kde je 
tisíc parkovacích miest. Naozaj, keď tí ľudia budú chcieť vyliezť z tých parkovacích 
miest na Watsonku smerom na magistrát, do starého mesta, kedy sa tam dostanú v čase 
od 6:30 do ôsmej. Viete si to predstaviť, tisíc ľudí? 500 ľudí vyjde naraz, sme skončili. 
My ideme do najexponovejšej križovatky osadiť mega mega stavbu. Čo z toho 
potrebujeme mať, druhú Kostoliansku? Pred chvíľkou ste schválili Aničku, že tam budú 
bytové jednotky. Dneska ráno 7:35 košické rádio hlási zápchy, prvá bola Kostolianska. 
A ešte tam nie sú byty. O pár rokov nás čaká, bude aj Watsonka zatrepaná dnešným 
rozhodnutím. Nechápem to, naozaj, nevravím, že to tam nepatrí, ale nie toľko, 
v takomto veľkom množstve. Nie také veľké mega stavby zatrepať na najhoršiu 
križovatku. A potom mesto tráp sa. Obyvateľ tráp sa. Si myslíte, že na tých parkovacích 
miestach budú bicykle alebo kolobežky? Však jasné, že ľudia budú chcieť ísť autom. 
Ale ja sa pýtam, ako vyjdú s autom z toho územia? Skúsme pozerať do budúcnosti, 
niečo sa dnes deje, niečo bude o päť rokov. Pretože áut stále pribúda. A môžeme robiť 
štvorprúdovku, šesťprúdovku, je to zbytočné. Nemáme šancu. Za tento bod dneska 
hlasovať nebudem rovnako ako za Aničku. Ani za tú som nehlasoval.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja chápem, že robíte všetko preto, aby sme neboli 

dostatočne úspešní. Pán Baran, môžete prísť k mikrofónu? Vysvetlite pánovi poslancovi 
a všetkým, ako je rozdelená táto stavba na polyfunkciu a na bývanie. Koľko z tých 
parkovacích miest bude na bývanie, teda áut v noci v garáži a koľko áut predpokladáme, 
že bude v rámci polyfunkcie v priebehu dňa do tejto garáže prichádzať a odchádzať. 
Pretože to nie je tak, ako pán poslanec povedal. Pretože si opäť materiál nenaštudoval. 
Je to uvedené v materiáli, ja viem. Nenechám, aby sa proste nezmysly rozprávali tu, 
keď proste je to inak. A je to napísané v materiáli. Nech sa páči, pán Jerguš. Pán 
poslanec, prišli ste nepripravený. Nech sa páči. 

 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu (ÚHA): Pán riaditeľ to už stručne spomínal. Týmto sme 

sa presne zaoberali a snažili sme sa urobiť mix tých funkcií tak, aby sa navzájom trošku 
vyvažovali, aby nikdy nenastala tá situácia, že je z toho len nocľaháreň, kde všetci 
odchádzajú a všetci naraz prichádzajú. Čiže je tam podmienka minimálne 30 % 
občianskej vybavenosti, aj pre ktorú je časť tých, veľká časť tých parkovacích miest a 
druhá podmienka je tam tých zhruba 70 % sa ráta maximálne bývania. Ak už spomínal 
pán poslanec veľké parkovacie miesta, takisto na Námestí osloboditeľov je realizovaný 
Aupark, ktorý má myslím okolo 800 alebo cez 800 parkovacích miest. Tiež boli 
katastrofické scenáre, že to bude zapchaté večne a nebude sa tam dať dostať, ktoré sa 
nepotvrdili. Čiže bilancia bytov je 697 bytov, 136,5 lôžok v hoteli, respektíve toto už je 
rozdelenie tých parkovacích miest, kto, koľko pre koho by malo slúžiť. Čiže zhruba 700 
parkovacích miest je pre byty, 136 pre hotel a 168 pre obchod alebo služby. Je to v tom 
materiáli v časti C1 návrh dopravy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými, pán poslanec Špak, pani 

poslankyňa Iľaščíková, Djordjevič a pán poslanec Karabin. Nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som mal faktickú na pána poslanca Karabina 

a chcel som k tomu povedať jednu vec, že možno v tomto nemáme rovnaký názor ako 
pri Aničke, kde sme z 10 centového pozemku urobili dnešným hlasovaním 300 eurový 
pozemok. A ja nerozumiem, prečo sme to neurobili naopak. Vykúpiť tie lacné pozemky 
a potom zmeniť územný plán, vážení, takže to si už spytujte svedomie sami, ale 
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podstatné je to, že sme z tej našej zóny urobili to, čo uvidíte o pár rokov. Ja k tomuto 
projektu zahlasujem za, pretože toto je niečo úplne iné ako Anička a hlavne ja tam 
vidím jeden obrovský uzol MHD-čky, ktorý verím tomu, že pomôže MHD a nášmu 
dopravnému podniku tým, že im v skutočnosti vyťažíme a verím, že zlepšíme kvalitu 
dopravy v meste. Takže toto môže byť riešením. Náš dopravný podnik by na tom mal 
byť v pluse. A toto by ste mali dohliadnuť, aby tí ľudia boli naozaj motivovaní ísť 
radšej tou MHD-čkou a nie tými tisíc autami.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcela som sa opýtať, či vystúpil už pán 

generálny riaditeľ alebo prípadne, že prečo ste mu neudelil slovo, lebo bola to otázka 
týkajúca sa, že dopravný podnik sa nevyjadril alebo respektíve namietal ako nejaké 
veci. Viem, že z ÚHA povedali, že boli zapracované pripomienky, ale ja by som rada 
počula stanovisko za dopravný podnik. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ vám to vysvetlil. Predseda predstavenstva. Môže ešte 

raz zopakovať.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: A prečo nemôže vystúpiť generálny riaditeľ?  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán generálny riaditeľ, aby neboli reči, poďte 

vysvetľovať.  
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Dobrý deň, dopravný podnik bol oslovený na to, aby 

pripomienkoval túto oblasť. A pripomienky samozrejme, že sme aj predložili. 
Pripomienky boli komplexné, detailné a ich zapracovanie zatiaľ v podstate je v rukách 
ÚHA, takže my viac nevieme urobiť ako to, že sme dali tie pripomienky a to je celé. No 
zahrnuté budú, až budú zahrnuté. Hej. Čiže, zatiaľ len sme pripomienkovali to, čo bolo. 
Dostali sme nejakú odozvu, že akceptované, neakceptované, ale aj to akceptované 
nevidíme v riešení, lebo to riešenie nie je, čiže až sa to zapracuje, tak vtedy vieme 
povedať, že áno, bolo to zapracovaná alebo nie, nebolo to zapracované.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ako prosím, vysvetlime si proces. Akceptované, 

neakceptované. Ak boli akceptované, jednoducho dostáva sa to do regulačného listu a 
investor sa tým musí zaoberať. Takže pán riaditeľ to ešte raz vysvetlí. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Aby som upresnil, sú tu na tri strany pripomienok dopravného 

podniku, pri ktorých sú vlastne, pri časti je vzaté na vedomie a druhé sú pripomienky 
akceptované. Áno, to znamená, že týmto otázkami sa zaoberal aj okresný úrad, keď nám 
schvaľoval územný plán a zároveň je tuná aj stanovisko VUC-ky, ktorá dáva 
potvrdenie, že táto zóny, tieto zmeny sú v súlade zasa s územným plánom nadradeným 
VUC-ky. A tieto veci, ktoré sú tuná budú presne zapracovávané, to, čo vám kolegovia 
vysvetľovali, že budú postupne zapracované do dopravných riešení na našich stavbách. 
Čiže, tie veci, ktoré bude potom realizovať investor, bude závislý od súhlasu, ktoré 
budete vy, ako páni poslanci dávať na vecné bremená preto, aby mohli realizovať a 
získať stavebné, územné a stavebné povolenia pre svoje dopravné stavby. Čiže tuná 
máte ešte ďalšiu kontrolu, ktorú budete mať a kde budete vidieť, aké náležitosti budú 
riešené v rámci dopravných stavieb. Čiže to, čo ste dneska riešili pri Sconte, kde ste 
dávali súhlas na to, aby sme im mohli dať vecné bremená, prenajať pozemky a oni 
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mohli zrealizovať dopravné stavby, aby mohla byť tá stavba skolaudovaná a to isté, 
takéto isté, takúto istú ručnú brzdu budete mať pri tomto projekte. Dneska nevieme 
povedať, či zastávka bude tu alebo 50 m ďalej, lebo to sú práve veci, ktoré vyplynú z tej 
projektovej dokumentácie, ktorá sa bude dávať na schválenie pre územné a dopravné, 
pre územné a stavebné povolenie. Pardon.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som sa 

prihlásil v reakcii na pána Jerguša. Len veľmi konkrétne, kde sa bavil o Auparku a 
o doprave. Doprava v okolí Auparku sa skomplikovala, ale nie zahltila, lebo Štúrova 
bola stále exponovaná. Tu buďme objektívni. Len vám chcem povedať, pán Jerguš ako 
Staromešťan a obyvateľ tohto mesta, že práve Aupark a Cassovar boli dve stavby, ktoré 
spôsobili potrebu rezidentského parkovania. Tu mi je pán Grega svedok, ako za ním 
chodili ľudia, ako prosili sme, ako my zástupcovia vlastníkov, aby v Starom meste bolo 
parkovanie spoplatnené. Čiže Cassovar a Aupark. Takže veľmi s tým Auparkom 
neoperujme ako s nejakou príkladnou stavbou. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na pána Jerguša. Pán Jerguš, 

ste hovorili o Auparku, že má tisíc parkovacích miest a doprava je vraj okej. No figu 
deravú, vôbec nie je okej. Len mi povedzte, koľko tam z tých tisíc parkovacích miest, 
koľkí tam bývajú v Auparku? Nikto tam nebýva. Tu v tejto lokalite, vážení, budú bývať 
ľudia. Sedemsto áut bývajúcich ľudí tam bude. Sedemsto áut bude chcieť vyjsť. Ráno. 
Ako budú vychádzať, mi povedzte. Plus ďalší. Kolobežkami budú chodiť? Ako budú 
vychádzať? Nemiešajme tu, Aupark je len občianska vybavenosť. Nikto tam nebýva 
v Auparku. A tu je 70 percent je urobené na bývanie. To sú rôzne veci.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusiu sme vyčerpali. Je uzavretá v tejto 

chvíli. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: K predmetnému bodu sme obdržali 

jedno ešte uznesenie od pána poslanca Djordjeviča. Jedná sa o samostatné uznesenie, 
aby bolo jasné. Predkladateľ vám to potvrdil, keď nestačí moje potvrdenie. Návrh znie: 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada 
primátora, aby sa pre križovatku Amfiteáter - Festivalové námestie vypracoval návrh 
dopravného riešenia, ktorý bude spĺňať kritéria križovatky s ohľadom na vyťaženosť 
tejto križovatky a tento návrh, aby bol zaradený do komisie dopravy. Termín: do konca 
roka 2022.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 65 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 4. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pokračujte návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia znie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po A) 
berie na vedomie Informáciu o postupe obstarávania, prerokovania návrhu 
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Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Košice – Tlačiarne, po 2.) 
vyhodnotenie stanovísk, po 3.) stanovisko Okresného úradu podľa predloženého 
návrhu; po B) schvaľuje návrh Územnoplánovacej dokumentácie a po 2.) Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Košice podľa predloženého návrhu; po C) žiada primátora 
mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 
predmetnej Územnoplánovacej dokumentácie označenie textovej časti, vyhotovenie 
registračného listu a uloženie čistopisu podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 66 -  za: 15 + 2 (p. Gurbáľová a p. Rovinský), proti: 2, zdržali sa: 14 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže materiál Územný plán zóny Košice - Tlačiareň neprešiel.  

- - - 
 
Bod č. 37 
Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Domino II 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme ďalej bodom číslom 37 - Územný plán zóny Košice 

- obytná zóna Domino II. Tento materiál tiež bol niekoľkokrát prejednaný v komisiách, 
tak isto bola o ňom diskusia, preto otváram rovno rozpravu. Nakoľko sa rozpravy nikto 
neujal, uzatváram ju a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie znenie podľa predloženého 
návrhu, po B) schvaľuje znenie podľa predloženého návrhu, po C) žiada primátora 
mesta Košice v znení predloženého návrhu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 67 -  za: 33 + 1 (p. Gibóda), proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pán námestník vraví, že aj on hlasoval 

„za“, že nejakým spôsobom neviem a pani námestníčka ma upozornila, že hlasovala 
„za“ aj v predchádzajúcom. Nezmení to síce na rozhodnutí, ale nech to je v zápise.  

- - - 
 
Bod č. 38 
Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje ďalší bod, bod číslo 38 Územný plán zóny Košice 

Šaca. Dovoľte, aby som vás informoval. Poprosím, rozprava je uzavretá, ešte. Ešte 
nebola otvorená. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chceli by sme vás 
požiadať o prerušenie tohto bodu. Nie je otvorená rozprava, nemôžete sa prihlásiť. 
Chceli by sme vás požiadať o prerušenie tohto bodu, pretože Okresný úrad odbor 
územného plánovania nám nevydal stanovisko podľa § 25 stavebného zákona, preto 
nemôže byť tento ÚPN zóny zatiaľ schválený. Pri rokovaní ÚPN zóny IBV Kaštieľ 
Šaca Okresný úrad odboru územného plánovania upozornil na potrebu doplniť 
priesvitku so zakreslením skutkového stavu kaštieľa slúžiaceho prevažne pre rôzne 
kultúrne akcie. Na základe tohto podnetu bola do tejto dokumentácie, ktoré sú 
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v programe pod bodom číslo 35 navrhnutá zmena funkčného využitia tejto lokality 
viacpodlažnej obytnej zástavby na mestské a nadmestské občianske vybavenie. 
Nakoľko Okresný úrad odbor územného plánovania nám vydá svoje záverečné 
stanovisko k celému procesu zabezpečenia ÚPN zóny IBV Kaštieľ Šaca podľa § 25 
stavebného zákona, až keď bude táto zmena v lokalite Kaštieľ schválená. Musíme so 
schvaľovaním tohto ÚPN zatiaľ počkať. Čiže ak súhlasíte, poprosil by som pána 
námestníka, aby navrhol procedurálny návrh prerušiť toto rokovanie, nakoľko neboli v 
tejto chvíli splnené všetky procesné veci a musíme počkať, aby sme mohli zaradiť na 
najbližšie zastupiteľstvo. Procedurálny návrh, pán námestník, nech sa páči. Rozprava je 
už otvorená, nech sa páči. Rozprava je otvorená, môžete sa prihlásiť. Rozprava je 
otvorená, môžete sa prihlásiť. Pôjde vám. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Ak môžem, dávam tento 

procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie v tomto bode dokiaľ budú poskytnuté 
všetky podklady aj z okresného úradu na jeho úspešné prerokovanie, ale poprosím, aby 
sme ešte dali slovo pani Iľaščíkovej.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nie, tak procedurálny alebo nie. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tak to je procedurálny, ktorý dávam, čiže bod bude 

prerušený po vystúpení pani poslankyne Iľaščíkovej. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Musím dať hlasovať. Hlasujeme o procedurálnom. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Môžem povedať?! 
 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu, ktorý predložil pán 

námestník.  
 
Hlasovanie č. 68 -  za: 29, proti: 2, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh je prerušený. Ďakujem pekne.  

(pozn.: diskusia mimo záznam) Nakoľko je bod prerušený pokračujeme bodom číslo 39. 
Ak je bod prerušený, prihlásenie do diskusie pokračuje, keď tento bod bude zaradený. 
Ako ja s tým nemám problém, ale pozrite si ako je rokovací poriadok urobený. Po 
procedurálnom návrhu sa okamžite hlasuje bez rozpravy. Je to napísané v rokovacom 
poriadku. Ako naozaj, nikto nechce nikomu škodiť. Nie. Pani Iľaščíková. Bod číslo 38 
je uzavretý, ale nech sa páči, skôr ako otvorím bod číslo 39, máte slovo. Ako dodržme 
aspoň tieto procesy, ktoré tu máme nastavené. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja neviem, pán primátor, vždy hrotíte situáciu. Ako bol 

problém, musíme toto tu na také divadlo okolo toho robiť? Ale dobre nechám, nebudem 
pokračovať. Opýtam sa, čo som sa chcela opýtať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Chcem sa opýtať, či máte nejakú informáciu, kedy vydá to 

stanovisko okresný úrad a po ďalšie, kedy bude zaradený tento bod, či ešte tohto roku 
vlastne sa prejedná tento územný plán zóny, pretože ľudia už niekoľko rokov čakajú na 
to, aby si mohli postaviť svoje domčeky, ktoré sú okresané nejakými limitmi v rámci 
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tohto územného plánu a každým rokom sa im tieto náklady budú zvyšovať a zvyšovať. 
Takže ľudí to zaujíma, že kedy konečne tento územný plán bude prejednaný 
v zastupiteľstve. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Schválením bodu číslo 35, teda HSA-čko 19/22, 21 sme splnili 

legislatívnu požiadavku okresného úradu, to znamená, môžeme v tejto chvíli vyhovieť 
okresnému úradu na základe jeho požiadavky. To znamená, tento proces sa spustí a 
myslím si, že sme schopní to stihnúť do najbližšieho MZ, ak nevznikne nepredvídaná 
okolnosť. Áno. No to mi teraz vysvetlil pán Jerguš. Ja sa ospravedlňujem. Že tam je tá 
pre okresný úrad zmena. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 39 
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2022  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 39 a otváram k tomuto bodu rozpravu. 

Monitorovacia správa pochádza z dvoch častí. Programového plnenia a finančného 
plánu. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím o návrh na 
uznesenie. 

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

v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie Monitorovaciu správu 
programového rozpočtu mesta Košice k 30. 6. 2022.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 69 -  za: 29, proti: 0. zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 39/1 
Rozpočtové opatrenia pre zmienenie finančnej situácie jednotlivých mestských častí 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 39/1 otváram bod Rozpočtové opatrenie pre 

zmiernenie finančnej situácie jednotlivých mestských častí. Nech sa páči. Pán poslanec 
Lörinc, máte slovo. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. V jednoduchosti na vysvetlenie tohto bodu 

je, že všetky samosprávy sme momentálne ovplyvňovaní jednak energetickou situáciou, 
ktorá vo svete nastala. To je objektívne kritérium. Jednak ceny energií, ale zároveň do 
toho vstupujú aj opatrenia vlády, ktoré ako viackrát bolo medializované, použijem ten 
výraz, ktorý používa aj ZMOS, že si spravili. Vláda prijme nejaké opatrenia a spraví si 
pokladničku zo samosprávy. To znamená, viacero prijímaných zákonov, ako napríklad 
boli krúžkovné, budú platené z výberu daní a doplatia na to samosprávy. To je 
objektívny fakt. Všetky samosprávy na Slovensku, ale majú jednu, v tomto marazme, 
jednu výhodu a to je, že sú prijímateľom daní okrem mestských častí Košíc. To 
znamená, ako vieme, zákon o meste Košice a zákon o meste Bratislave. Len tieto 2 
mestá majú MČ, ako samostatné orgány so starostami a štatutármi. A MČ Bratislavy 
majú tú výhodu, že peniaze medzi mestom a mestskými časťami sú prerozdeľované v 
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pomere 68 32. To znamená, z celkového košíka výberu daní z príjmu fyzických osôb a 
zdaniť nehnuteľnosti si 68 % týchto financií v meste Bratislave berie mesto Bratislava a 
32 % si berú MČ. To znamená, ak mesto vyberie viac, tak MČ majú viac, ak mesto 
vyberie menej, takže aj mestské časti sa musia uskromniť, čo mi príde logický systém. 
U nás to tak nie je. U nás určujeme podiel pre MČ vždy veľmi neochotne. Určite si 
pamätáte mnohí kolegovia tie diskusie, ktoré prebehli v minulosti a my ich určíme fixne 
na základe toho balíka peňazí, ktorý máme na začiatku roka. Na začiatku roka bol ten 
balík peňazí zhruba 118 mil. Eur. Teraz, ale máme údaje, jednak cez ZMOS a jednak od 
ministerstva financií, aj po jednotlivých mesiacoch a samozrejme ten daňový výber nie 
je v každom mesiaci rovnaký. Čiže on sa líši podľa toho, aký mesiac, ale v praxi to 
znamená, že historicky najviac peňazí v celej histórii samosprávy vyberajú samosprávy 
v týchto štyroch rokoch. To znamená, ak sa čudujete, že možno toto volebné obdobie sa 
urobilo niečo viac, ako v minulom období, je to sčasti aj preto, že samosprávy majú viac 
peňazí a to je aj jeden dôvodov, prečo napríklad aj mesto komunikuje, že dali sme 
viacej peňazí MČ. Áno, dali, ale zároveň podotýkam, že aj samotné mesto má viacej 
peňazí. Čiže nezobrali sebe od úst a nedali mestským častiam, ale to, čo bolo najviac 
dali aj nám. Čo je fajn. Mesto podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 
ktorú si viete vygoogliť a nájsť má väčší výber daní o 4,58 %. Preto si myslím, že 
keďže sme dvojstupňová samospráva a ja odmietam to nazeranie cez prsty, že MČ 
chode niečo pýtať. Všetci máte vzadu v občianskom preukaze napísané Košice - Staré 
Mesto, Košice - sídlisko KVP. Nemáte tam Košice. Preto peniaze pre MČ, nepýtam tie 
peniaze pre platy starostov, poslancov, ale pýtame ich preto, aby sme mohli sčasti 
sanovať tie veci, ktoré budeme potrebovať platiť v budúcnosti, aby sme na konci roka 
mali aspoň trošku manévrovací priestor a pýtame to veľmi bratsky. To znamená, ak 
mesto má o 4,58 % viac ako na začiatku, keď sme rozdávali karty, tak myslím si, že je 
férové aj mestským častiam dať o 4,58 % viac, ako sme rozhodli na začiatku. S tým, že 
pán primátor ako viete, keďže tá kompetencia mu nebola zrušená, má právo robiť 
rozpočtové opatrenia do výšky 10 % rozpočtu, tým pádom nie je potrebné meniť 
rozpočet z našej strany. Je to plne v kompetencii pána primátora. Môže takýto presun 
medzi položkami v rámci rozpočtového opatrenia urobiť. Tento návrh na uznesenie bol 
diskutovaný na finančnej  komisii, kde návrh predkladal pán Petrovčík. Ten bol trošku v 
inom znení, ale v podstate smerovalo to isté. Bol jednostranne schválený a ten návrh 
uznesenia, ktorý vám teraz prečítam bol predložený na rade starostov 16 z prítomných 
šestnástich starostov bolo za. Rada starostov v Košiciach žiada primátora, aby v rámci 
svojej kompetencie vykonal rozpočtové opatrenie týkajúce sa zvýšenia dane z príjmov 
fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti o 4,58 % v rozpočte pre rok 2022. Návrh 
vychádza z odhadu výberu daní z príjmov fyzických osôb Radu pre rozpočtovú 
zodpovednosť. Odôvodnenie tou prílohou, poslal som vám to včera do e-mailu aj 
s nejakým pokecom. Čo by som bol rád, aby sme sa to nenaťahovali a nemali opäť tú 
diskusiu, že MČ opäť pýtajú peniaze, mesto nemá a tak ďalej. V posledných dvoch 
dňoch sme len schválili ďalšie milióny pre KFA, schválili sme ďalšie peniaze pre „xy“ 
projektov a vždy sme sa snažili k tomu pristúpiť konštruktívne a tieto peniaze 
znamenajú, že MČ budú môcť na konci roka dýchať. Čo by som aj možno pán primátor 
pristál, aby sme sa zbytočne kvôli práci nehádali, ako hovoríte, že proste môžeme 
s týmto kľudne počkať aj do novembra, ak budete ešte primátor a budú tu noví poslanci, 
tak ak výber bude vymyslím si 5 % mesto, tak mesto pošle 5 %, ak bude 3 % môžeme 
mesto poslať 3 %. Ale myslím si, že nie je férová situácia, že mesto na konci roka vždy 
má dorovnávky a vyberie viacej ako bolo schválené, ale nikdy to mestským častiam 
neprevedie. Čiže toľko prečítaný návrh, odovzdávam komisii a prosím o podporu 
kolegov starostov, ale aj miestnych poslancov. Ďakujem veľmi pekne.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do diskusie. Vážení, pani 

poslankyne, páni poslanci najmä starostovia, dovoľte, aby som uviedol niekoľko faktov, 
ktoré celkom nekorešpondujú s tým, čo bolo povedané. Skôr ako však vedia fakty, ktoré 
sa vám prirodzene nebudú páčiť. Nielen mesto, vedenie, ale naozaj, ja si uvedomujem, 
že bez peňazí sa robiť nedá. Tie peniaze sú proste kľúčové a rozumiem každému 
jednému starostovi, že urobí všetko preto, aby sa do jeho MČ nalialo čo najviac peňazí. 
Chcem vás však upozorniť, že podielové dane pre mestské časti za 4 roky rástli 
rýchlejšie, ako príjem z podielových daní pre mesto Košice mestské časti dostali plus 
9,08 %, pričom mesto Košice 4,7. Opakujem, príjem z podielových daní rástol 
rýchlejšie pre MČ, ako pre samotné mesto. Chcel by som vyvrátiť teda to, čo tu bolo 
povedané. Okrem všetkých ďalších informácií je ešte dôležité si povedať. Prognózy sú 
super a vyzerajú veľmi optimisticky, ale nie je pravdou tak, ako bolo povedané, že rast 
na rok 2022 bude 4,58 % ako je uvedené v samotnom uznesení. V súčasnosti rast ku 
prvým deviatim mesiacom tohto roku pre mesto Košice je vo výške 2,65 %, teda nie 
4,58. Zároveň, keď sme už zostavovali rozpočet, tak nevychádzali sme zo sumy 
118 mil., ktorá bola prognóze, ale do tejto sumy sme už pridali 820 tis., teda sme 
vygenerovali vyššie príjmy, pretože sme predpokladali, že ten príjem bude vyšší. To 
znamená, my sme už toto percento, časť percent alebo desatiny percenta utopili už 
priamo pri schvaľovaní rozpočtu, lebo sme s týmto rastom, drobným rastom, nie na 
úrovni 4, ale menším, rátali. Máme pred sebou ešte 3 mesiace, desiatky, jedenásty 
a dvanásty mesiac. My si nemyslíme, že rast podielových daní bude stúpať. Podielové 
dane, ako isto viete, sú vlastne prerozdelené peniaze z výplat obyvateľov, 70 % 
samospráva, mesta, obce a 30 % samosprávne kraje. Dnes sa zatvárajú fabriky kvôli 
energetickej kríze. Áno, štát robí všetko pre to, aby navýšil platy zdravotníkom, 
učiteľom, a podobne, ale podnikateľsky sektor jednoducho bude krvácať a treba si 
povedať, že naozaj sú dnes niektoré fabriky zatvorené, malé továrničky a výrobne 
uvažuj čo bude ďalej robiť. My si nemyslíme, že rast bude taký, aby sme mohli 
rozdávať, aby sme mohli lepšie mať viac peňazí na to, aby sme mohli lepšie investovať 
a mať väčšie výdavky. To znamená, chcem len poukázať na to, že čísla v tomto 
uznesení nie sú vykonateľné. Pán poslanec Djordjevič, faktická. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Teraz asi naštvem 

všetkých, no ale tak, ako obvykle, ja na to mám dar. A budem sa snažiť byť objektívny. 
Aj niektoré MČ plytvajú, tu keby som niečo povedal o Ťahanovciach, to asi by som aj 
po uchu dostal, takže toto vynecháme. Nie, nebudem. Nič. Nie. Nie. Ale to bol príklad, 
keby. Nie. Pokračujem. NO, pokračujem. Pán Ihnát, netlačte ma. Čiže viacero MČ 
plytvá s takými vecami, že rozum zastavuje. Ale nie Ťahanovce, dosť, stačí. Včera na 
Facebooku sa objavili informácie, že včerajší koncert stál 23 tis.. Tak na jednej strane 
hovoríme, že krvácam a na druhej strane také výdavky, čiže o tom potom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Mám zopár pripomienok. Tá prvá je, že ku pánovi poslancovi 

Lörincovi, že myslím, že uznesenie by sa nemalo odvolávať na radu starostov, ale na 
zastupiteľstvo. Čiže v tom preambule, v tom začiatku, tam má byť mestské 
zastupiteľstvo a tak ďalej, a tak ďalej. Druhá pripomienka je. Ja som aj poslanec MČ 
a som dokonca aj poslanec kraja a som poslanec mesta. A ja keď rozhodujem tu, tak 
mám rozhodovať v najlepšom záujme mesta a jeho občanov. Čiže ja nemôžem teraz ísť 
na to s optikou, aby Západ získal čím viac. Ja sa na to musím dívať z pohľadu mesta 
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a preto je veľmi dôležité povedať si, aký dopad by malo toto uznesenie pre mesta. To je 
dôležité a to musíme brať v úvahu. Čiže nielen to, aký je záujem MČ. Ja ich chápem, 
však aj ja som obyvateľom mestskej časti. Ale musím brať v úvahu záujem mesta. Čiže 
toto vysvetlenie je pre mňa dôležité pritom, keď sa budem rozhodovať, ako budem 
hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, pán poslanec Djordjevič na pána poslanca 

Rovinského. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Chcem poďakovať, lebo ja som to 

uznesenie vytlačil omylom z iného dokumentu a má pán Rovinský pravdu, že v hlavičke 
zmením, že nie Rada starostov odporúča, ale MZ. Čiže, ďakujeme veľmi pekne za 
opravu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto, niekedy sa v minúte nedá všetko 

povedať, ale reagujem na Rovinského. Samozrejme, to len dôvetok je, že áno, aj kultúru 
treba v meste, len nehovorme potom stále o krvácaní. Ale idem na Rovinského. A teraz 
možno budem negovať to, čo som povedal pred rokom, ale vysvetlím prečo. Pán 
Rovinský je údajne kandidát na starostu. Ja mu budem tak skryto fandiť a keď sa stane 
aj mestským poslancom, budem dôsledne sledovať jeho kroky a budem pozerať na to, či 
lobuje za svoju MČ alebo bude pozerať na to, ako mestský poslanec. Ale na druhej 
strane vysvetlím aj to, prečo to hovorím. Jednoducho legislatíva a zákony Slovenskej 
republiky, zákon o obecnom zriadení, volebný zákon, umožňujú starostom kandidovať 
na mestských poslancov a žiaľ lebo bohu vďaka bude to stále boj v meste Bratislava 
a o to väčší boj v meste Košice, kde sú kompetencie slabšie o to, že kto bude čo chcieť 
získať. A jednoducho treba počítať aj do budúcna s tým, že tí starostovia sa zomknú 
a miestni poslanci ich podporia. To je celé.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčík, nech sa páči. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Takže, ja by som chcel doplniť a vlastne 

potvrdiť, že sme rovnako, síce trošku v inom znení, ale v podstate k rovnakej téme 
schválili návrh uznesenie na finančnej komisii, kde som to predkladal. Tak ako to 
odprezentoval pán starosta Lörinc, je to v podstate vyargumentované. Verím, že 
kolegovia pozorne vnímajú. Samozrejme, všetci vnímame z každej strany, čo sa deje 
okolo nás, aké sú krízy, aké sú problémy, ale v tomto prípade ozaj sa jedná o technicky 
detail. Tu treba si uvedomiť, že ozaj, keďže sme dvojúrovňová samospráva tak, aby ozaj 
to nebolo na tom, že ktorý starosta a ako sa príde doprosovať na magistrát a ako bude 
úspešný, podľa toho dostane nejakú, ako sa hovorí, finančnú injekciu na tieto zvýšené 
výdavky, tak dajme tomu ozaj, transparentne urobme, aby to bolo transparentné, malo to 
nejaký systém. Je tam návrh tých 4,58 %. Treba sa o tom pobaviť, či vlastne som 
pochopil a od začiatku vidím, keďže tu bola snaha už aj na začiatku zasadnutia 
považovať toto uznesenie, že je to zásadná zmena rozpočtu. Čiže rozumiem tomu, že tu 
snaha, bola aj snaha vôbec o tom nerokovať a bráni sa tomu vedenie mesta, ale ozaj 
poďme sa o tom pobaviť a hľadať nejakú cestu, zhodu, nejaký kompromisný návrh. 
Čiže otázka teraz či ozaj, lebo tak to bolo povedané aj s ústami primátora, že 4,58 je 
nereálne, lebo je to niečo viac ako nárast. Tak sa poďme pobaviť potom, čo je reálne 
a dospejeme k nejakému konsenzu. V našom prípade, v rámci MČ Košice - Staré Mesto 
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je tento problém najokatejší, nakoľko ako všetci viete, no plus ešte Šaca, ale my máme 
šesť škôlok, ktoré vlastne takto nás nejakí páni v Bratislave, ktorí si vymysleli týchto 
pred 500 Eur navyše plus rôzne iné valorizácie platov štátnym zamestnancom 
a zamestnancov samosprávy, vlastne nás zaťažili a našu MČ to ozaj bude stáť takmer 
25 tis., keď dobre, minimálne 25 tis. Eur. A to ešte nehovorím o iných tých dva 
percentuálnych príplatkoch, ktoré vlastne alebo navýšenia, ktoré sa chystajú. Ja by som 
len chcel  potom prípadne poprosiť, ale vidím, že tu nesedí pán poslanec Národnej rady, 
keby dobehol, keď odbehol na kávu. Tak keby bol taký dobrý sa vrátiť a nám vysvetlil, 
keďže je súčasťou tejto skupiny, že ako by to riešil on na mojom mieste, keďže je tu 
predpis, je tu vlastne niečo nariaďuje, že mám vyplatiť navýšenie týchto miezd a 
nepovedali ešte ako. Takže poprosím ešte 3 minúty. Takže ja by som potreboval len 
návod, lebo ja sa tu nechcem s nikým naťahovať o peniazoch, financiách a dokazovať si 
to teraz, kto čo má akú pravdu, kto čo urobil, neurobil. Poďme sa čisto technicky 
pobaviť, či už s vedením mesta, ale potom aj s pánom poslancom Národnej rady ako 
vlastne by nám poradil, nám starostom, ako to máme vyriešiť, aby sme potom našli 
nejakú zhodu s pánom primátorom, akým percentom alebo akým kľúčom podelíme 
tento koláč. Či to bude 4,58 alebo to dáme na nejaké 3 %. To som úplne pripravený sa o 
tom baviť. Je to jeden vlastne pozmeňujúci návrh by sa dal, ale poďme vlastne k 
nejakému výsledku, lebo ozaj nemá zmysel, aby sme sa tu teraz na tom naťahovali 
a hádali a ozaj nezabúdajte, že konkrétne v našej MČ hovoríme o šiestich škôlkach, kde 
je nejaký x počet zamestnancov, zamestnankýň, prevažne a len zamestnankýň žien a tie 
si samozrejme, že tieto financie zaslúžia, len potom ja budem neviem, čo ja mám 
povedať, že keďže sme dvojúrovňová samospráva a magistrát viete nám nedal, tak 
nedostanete alebo ako to bude? Lebo na finančnej komisii, myslím pán primátor si 
spomínal, že ty tieto príplatky nevyplatíš svojim zamestnancom, tak mi potom povedz, 
ako to teraz vy budete riešiť, ako to my budeme riešiť no a potom skúsme si nechať 
poradiť od pána poslanca Národnej rady za OĽaNO, pána Libu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský, faktická. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No takto, ja som za to, aby o ľuďoch 

nerozhodovali ľudia, ale pravidlá. Je to taká stará zásada. A my tu hovoríme o 
rozpočtovom opatrení. Ja b som viacej privítal, keby to boli rozpočtové pravidlá nejaké. 
Príkladom hovorili pán poslanec Petrovčík o tom, že koľko škôlok majú a že majú s tým 
problém. Ja som za, aby všetky MČ, ktoré majú problém so škôlkou, aby sa ten problém 
riešil. Neviem, koľko škôl majú ostatné mestské časti a nerozumiem, prečo... Počkaj! 
Ale prečo by sa potom to opatrenie malo týkať všetkých, keď u ostatných to nie sú 
škôlky, ale zariadenia sociálnych služieb. Ja som za, aby sa riešila táto konkrétna vec 
a... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem. Pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem. Ja chcem sa pridať ku pánovi 

poslancovi Lörincovi ako aj Petrovčikovi a na dôvažok chcem spomenúť, že áno 
momentálne v ekonomike Slovenska tak, ako aj v celej Európe je inflácia. Tá inflácia je 
na vzostupe, čo samozrejme vyvíja ďalšie tlaky na mzdy, na rôzne platby pre energie, 
ktoré teraz počúvame stále strašidelné, horibilné správy ohľadne týchto cien. To 
znamená, že tak, ako mestu Košice nepochybne budú peniaze istým podielom chýbať, 
tak takisto aj tým MČ budú chýbať. Vezmime si do úvahy to, čo tu niekto spomenul 
z predrečníkov. Navýšenie miezd podľa prijatého rozhodnutia v kolektívnej zmluvy 
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vyššieho stupňa a plus 500 jednorazové odmeny, tak my sme povinní nejakým 
spôsobom zabezpečiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem. Reagujem na príspevok pána 

Petrovčika, ale absolútne budem fakticky bez emócií a bez nejakého predvolebného 
boja. Toto tu zastupiteľstvo nemá nič spoločné so Starým mestom. Hovoril o škôlkach, 
ale aj na poslednej finančnej komisii alebo ostatnej spisovne, v Starom meste, som 
povedal, že keď škôlky majú byť pre nás investíciu aj, čo sa týka investičných 
výdavkov, tak ich jednoducho odovzdajme naspäť magistrátu tak, ako sme to urobili 
s plavárňou. Keď sme pri plavárni, podľa slov vedenia mesta bola dohoda pred 
voľbami, že plaváreň pôjde za euro a práve ja som sa bil, keď si pamätať všetci, aby 
tých peňazí bolo, čo najviac a vďaka tomu Staré mesto dostalo viac ako 200 tis.. MČ 
Staré Mesto tohto roku dostalo viac ako 500 tis. z poplatku za rozvoj, ale áno, ten má 
byť použitý na investičné výdavky, lenže pán starosta 1. 8. prijal troch nových 
zamestnancov a to sú výdavky na mzdy. Čiže to je A a ja som povedal B. Neobviňujem, 
len hovorím fakty. Ďakujem za vypočutie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, čiže k predrečníkovi a vlastne aj 

k pánovi Djordjevičovi, ktorý to tu už povedal. Chcem podporiť tento návrh, lebo tak 
ako som v roku 17, 18 tvrdil, že MČ treba dať dvojnásobok, tak určite som za. 
Samozrejme, človek potom časom zistiť tak, ako teraz, keď som prvýkrát poslancom aj 
v MČ, že tými peniazmi sa naozaj mrhá, ako hovoril aj pán kolega Djordjevič a vidíme 
to na Ťahanovciach, že dostaneme 25 tis. a rovno 25 tis. môžeme rovno nadeliť 
jednému zamestnancovi. Takže mne v tom návrhu chýba jedna vec. Možno troška 
adresnejšie tie peniaze poslať na tie MČ, aby sa nestávalo to, že z celého rozpočtu 20 % 
ide nejakej svojej kamarátke. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai vystúpi s diskusným príspevkom. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím kolegov, ktorí sú za mnou, keby 

mohli troška ísť diskutovanie niekde ďalej. Poprosím kolegu sa svojím chrbtom, keď 
mohol ísť diskutovať troška ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia. Ja len zopár 
faktov, keďže tu neodznievajú čísla, ale nejaké percentá tu počúvame, tak skúsme si to 
možno troška prepočítať. Bavíme sa zhruba o nejakých 100 mil. Eur, čo má dostať 
mesto. Zo záverečného účtu minulého roku mesto Košice dostalo výnos dane z príjmu 
fyzických osôb 112,9 milióna. Pre mestské časti z toho zišlo 12,1. To znamená, 
nejakých 10 %. Nebudem hovoriť koľko spotreboval magistrát, lebo toto nie je teraz 
témou, ale bolo viac ako týchto 12,1, ale teraz, keď sa vrátime naspäť, bavíme sa o 
nejakých 4,5 %. Zaokrúhlime to na 5 zo 100 mil., 5 % je 250 mil.. Bavíme sa, dobre 
počúvate 250 tis. Eur. To znamená, keďže Košice majú necelých 250 tis., aby to bolo 
jednoduchšie, tak pre MČ, pre každú jednu MČ by to bolo zhruba jedno euro na 
obyvateľa. Zopakujem, jedno euro na obyvateľa MČ. Ale dovolím si pripomenúť aj rok 
2020, keď tu bol návrh, a sme boli solidárni mestské časti aj s mestom, pretože prišiel 
covid, to, čo sme nikto nepredpokladali a navrhli sme, že v priebehu mesiacov apríl, 
máj, jún bude podiel na MČ menší. To nám na konci roka samozrejme dofinancované, 
doúčtované nebolo. V roku 2021, to čo som spomínal, bol výnos dane vyšší ako pred 
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tým, ale na konci roka, tak isto nám doplatené financie alebo dorovnané neboli. To 
znamená, mesto si vyberá, mesto vyberie viac, dostane viac, ale MČ tento rozdiel ani 
nemá záujem prerozdeliť. My sa bavíme o tom, čo je navyše. To znamená, aby sme v 
nejakom pomere dostali. A dovolím si ešte jednu poznámku. Sedí tu vedľa mňa pán 
starosta MČ Západ, kúsok odo mňa. Pred chvíľkou diskutoval pán starosta MČ Juh. Tri 
mestské časti - Sever, Západ a Juh majú v kompetencii sociálnu oblasť. Tieto tri MČ 
boli úspešné v grantoch a získali pre do rozpočtu viac ako 900 tis. Eur na dva roky. To 
znamená, je to aj príspevok pre mesto, kde môže byť poskytované kvalitnejšie sociálne 
služby a môžeme nejaké peniaze v tejto oblasti ušetriť z mestského rozpočtu. Poprosím 
pridať ešte mi druhý príspevok. Čiže poprosím aj ostatných kolegov, keď máte nejaké 
kompetencie, ja si osobne myslím, že sme bližšie k obyvateľom a vieme niektoré veci 
promptnejšie reagovať a teraz pripomeniem všetkým starostom. Keď sme sedeli 
koncom marca a mali sme online zastupiteľstvo aj a zmenili sme štatút, keď sme sa 
zaviazali MČ, že budeme riešiť tému príspevku pre Ukrajincov a boli sme veľmi 
ústretoví voči mestu, kde sme zmenili štatút a sami sme sa prihlásili istým spôsobom, že 
budeme to riešiť, lebo chceme byť bližšie k občanom a chceme poskytovať tieto služby 
kvalitne, lepšie, rýchlejšie a hlavne pre obyvateľov, aby to bolo jednoduchšie. Takže 
skúsme si na tieto veci spomenúť, pán primátor, ako aj mestské časti niekedy 
vychádzajú v ústrety mestu a skúsme sa nad týmto zamyslieť a prijať také rozpočtové 
opatrenie, aby MČ boli možno troška adekvátne ohodnotené za ich snahu. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nejaký problém v technike? Pán poslanec Lörinc, procedurálny 

návrh? Ďakujem. Pán poslanec Ténai, ja len taká drobnosť, zo 100 mil., 5 % nie je 
250 tis.. Niečo tam nesedí. Pokračuje pán poslanec Hlinka. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Zúčastnil som sa rady starostov, samozrejme, 

podporím tento návrh. Hej. Prvá vec. Čiže, nemusíš sa Jaro báť, bude podporený 
z mojej strany. Takže fajn, to je tá prvá vec. Druhá vec potom, ako sa tu vyslovilo. 
Hlinka. Jaro Hlinka kolega. No ďalej. Pán Ferko Ténai, môj kolega, tak isto starosta, 
máš pravdu, áno, sme prevzali tie kompetencie na seba, takže by sme očakávali niečo za 
nich. Čiže tak isto sa tiež pripájam. No a chcem tomuto závistlivcovi vzadu Špakovi 
fakt ako odovzdať mu jednu vec, nech si preštuduje konečne zákon 553/2003 zbierky 
zákonov. Presne o tomto zákone sa stále bavíme vo verejnej službe. A na základe toho 
sú hodnotení všetci prednostovia a všetci zamestnanci. Starostovia, je to tak alebo nie je 
to tak? Je to tak. To znamená, že tento človek bakalár Špak, tak jednoducho nech si 
naštuduje zákon. Nech príde za mnou, ja mu to po lopate vysvetlím. Ďakujem. Dovi. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pán poslanec Špak má ešte 

faktickú.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ako mne je úplne jasné, že 

zákon nebol porušený, však tak  vás to 15 rokov učili. To znamená, že ak vy si myslíte, 
že dávať svojej blízkej osobe to, čo dávate, je v poriadku, tak to je už vaša vec.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Po porade s návrhovou komisiou a so 

starostami si dovolím stiahnuť pôvodné uznesenia a predložiť nové. Lebo reflektujeme 
aj to, čo bolo povedané vami pán primátor, že moje uznesenie vychádzalo z prognózy, 
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to znamená z príjmu mesta 118,1 v skratke. V realite bolo rozpočtované 118,8, preto by 
som predložil uznesenie, ktoré je veľmi podobné, ale mení sa percento po porade so 
starostami. Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby v rámci svojej kompetencie 
vykonal rozpočtové opatrenie týkajúce sa zvýšenia dane z príjmov fyzických osôb pre 
jednotlivé MČ o 3,85 % v prepočte pre rok 2022. Čiže chceme jednať naozaj 
konštruktívne, korektne voči vám, akceptujeme to, čo ste povedali pán primátor a 
naozaj, aby to nebolo o tom, že mesto a MČ neustále niekto pýta, niekto nedáva. My 
sme dvojstupňová samospráva, my sme ako manžel a manželka a na to, aby bol to 
manželstvo šťastné, potrebujeme sa navzájom podporovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, faktická. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, doplním kolegu, poslanca. My nie 

sme tu ako manžel, manželka. Manžel, manželka – to je magistrát a mesto Košice 
a mestské časti sú nechcené deti.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, áno, už sme aj v zákone o rodine. Ďakujem 

pekne. Ja by som len toľko chcel povedať, ešte jednu vec, že MČ Košice - Ťahanovce si 
vyžiadala platy prednostov úradu, ako 211-tkami. Buďte takí láskaví páni starostovia, 
doručte nám ich, ako tak isto a potom ich Špakovi oklepem o hlavu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Okej. Ďakujem. Ešte dovoľte, aby som vám ešte dal niekoľko 

faktov, aby ste prosím vnímali ešte ďalší kontext. To, čo vám chcem ešte prízvukovať 
je, že si treba uvedomiť, že mesto Košice musí ešte extra vynaložiť 4,4 milióna Eur na 
mzdové výdavky v kompetencii školstva, energie sú plus 1,5 milióna, požiadavka 
dopravného podniku sa pohybuje niekde na úrovni 8 - 9 milióna Eur a také detaily ako 
nekonečné diskusie, či chceme napríklad a takýchto tém je viac, pomôcť Steel Aréne, 
nechcem pomôcť aréne, sú ďalšie a ďalšie výdavky. Chcem vás uistiť, že my to 
vnímame a nie je to ľahké na žiadnom poli. A teda naozaj, ja si neviem predstaviť, ako 
toto uznesenie ekonomické oddelenie príjme, vyhodnotí a zrealizuje. Pán poslanec 
Ténai faktická a pán poslanec Karabin. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ďakujem za to 

upozornenie, že som bol nepresný. Áno, áno, z 5 mil. toho rozdielu je 250 tis., tá suma 
nie je zo 100 mil.. Ďakujem veľmi pekne. Na jednu poznámku si dovolím tvrdiť tak, 
ako tu odznela, že či manžel, či manželka alebo zmiešané nádoby alebo ako to nazvať 
vlastne. Tie isté problémy, ktoré má mesto, majú aj mestské časti, tie isté problémy, 
ktoré majú mestské podniky a mestské organizácie, majú aj MČ, týka sa nás aj tá 
odmena tých 500 pre zamestnancov. Čo treba povedať v  skutočnosti nie je dopad 
500 Eur, ale je to dopad skoro 700 Eur, pretože to je cena práce, ktorú vlastne aj 
zamestnávateľ musí za zamestnancov odviesť. Žiaľ bohu, zamestnanec má z toho 
polovicu, tých 370, troška viac ako polovicu. 370 Eur je to v čistom zhruba pre 
zamestnancov. Veľmi radi by sme im dali podstatne viac, ale tiež tie náklady, ktoré s 
tým máme, výdavky sú veľmi vysoké. To znamená, tak isto máme výdavky na 
elektriku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
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p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Presne som 
čakal, kedy spomeniete slovo energie. Ja chápem, energie išli hore. Štyri roky ste 
primátorom, koľkokrát ste boli na ZMOS-e? ZMOS bol teraz, snem ZMOS-u v stredu. 
Opäť ste tam neboli. O energiách sa rozprávalo. Neviem, či o tom máte predstavu pán 
primátor. Možno v januári nebudeme svietiť ani kúriť, nič. Vypneme všetci. Ale vy ste 
tam neboli. Nehájite naše záujmy a teraz poviete, že nám budú chýbať peniaze na 
energie. Aj nám budú chýbať peniaze na energie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Zákony o energetike sú mnohokrát z dielne únie miest. A žiaľ 

ZMOS celkom nevníma problémy Bratislavy a Košíc. To nie je vítka ZMOS-u. My sa 
so ZMOS-om stretávame. Stretávame sa na iných fórach, pán poslanec. Ďakujem pekne. 
Rozprava je ukončená. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia dostala upravený návrh 

pán poslanca Lörinca. Prečítam ho celý: „Mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 
v rámci svojej kompetencie vykonal rozpočtové opatrenie týkajúce sa zvýšenia dane 
z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé mestské časti o 3,85 % v rozpočte pre rok 
2022.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie 70 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 40 
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme v bode číslo 40, ktorým je Stratégia rozvoja dopravy 

a dopravných stavieb mesta Košice. Tak isto sa jedná o materiál, ktorý dlhodobo 
koloval po komisia. Je to materiál, ktorý sa pripravoval, dovolím si povedať, nie 
niekoľko mesiacov, ale niekoľko rokov. Teda verím, že ho všetci predžuli a ak sú 
nejaké diskusné príspevky, tak budú naozaj sa týka tohto dokumentu. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Pán poslanec Lesňák. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mňa zaujala jedna pasáž týkajúca sa tých 

hromadných garáži. V tej koncepcii dopravy sa píše o tom, že tie hromadné garáže by 
mali byť časom akosi, teraz neviem, či odkúpené od tých súkromných vlastníkov alebo 
nejakým spôsobom, proste píše sa tu transformácia hromadných garážových lokalít na 
strane 135 sú aktivity a je tam. Ja prečítam všetkých 5 aktivít a zhrniem to. Zvýšenie 
motivácie majiteľov k využívaniu hromadných garáží za účelom parkovania, tie 
hromadné zatiaľ nie sú, program výkupu pozemkov a objektov garáži prostredníctvom 
verejno-prospešných plôch v územnom pláne mesta Košice, program finančných a 
iných kompenzácií majiteľov vyvlastnených odpredaných garáží a transformácia garáž 
na hromadné viacpodlažné parkovacie domy alebo objekty s novým využitím. Z toho 
mi vychádza, že pravdepodobne na základe tejto stratégie mesto bude chcieť vykupovať 
garáže. Ja som si to zhrnul. V tom dokumente sa aj píše, že je ich v  meste vyše 10 tis. 
na nejakých osemdesiatich siedmich lokalitách. Ja som spočítal v excelovskej tabuľke, 
je ich presne 10 581. Jedna má výmer približne 18 m². Teraz letia garáže po 1.500 Eur 
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za meter štvorcový v meste a bol som prekvapený, že ideme sa tu baviť o nejakých 200 
šesťdesiatim miliónom na výkup garáži. Potom treba samozrejme likvidovať, búrať, 
následne postaviť nové. No, neviem si to úplne celkom predstaviť. Vedel by som, si 
predstaviť nejaký jeden pilotný projekt, kde mesto vlastní ešte nadpolovičnú väčšinu 
pozemkov, len zdá sa mi to trošku sci-fi, aj keď som si vedomý, že tento program 
dopravy počíta na rok 2050, ale aj tak mi to ako ekonomicky trošku škrípe a nie som 
úplne presvedčený o správnosti týchto krokov. Viem si predstaviť pilotné programy. 
Toľko k tomu za mňa. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Chcel by som sa vyjadriť k tomuto 

dokumentu. Pri piatich témach, ktoré sú uvedené v bode 2, 3, 4 a 5. V bode dva je 
písané, že cestná sieť je ako hlavný dôraz kladený na zmeny organizácie dopravy za 
účelom uspokojovania dopravy. Včera mi to hneď občania pripomenuli, keď 
prechádzali 23 minút po Štúrovej ulici smerom výjazd na Prešovskú, ako je cestou 
upchaná kvôli jednému semaforu pri železničnej stanici, ktorý sa zapína pri každom 
chodcovi vo veľmi rýchlych intervaloch. Nehovorím, že chodec nemá prejsť, ale tým 
pádom Štúrova a mesto sa nevedelo vôbec uvoľniť. A pri upokojovaní dopravy ešte 
doplním, práve spomínaný Aupark, ktorý nespôsobil problémy, ako bolo povedané, 
takže keď chcete z Južnej triedy prejsť k bydlisku Južná trieda 9-19, tak cez elektrickú 
trať musíte prejsť na Dávida Feju, kde keď sa chcete otočiť, je to riskantný ťah. To 
znamená, ostáva smer otočenia na Štúrovej pri Metropole alebo zabočíte doprava a 
pôjdete ku plavárni na podjazd, vrátite sa späť ku Auparku a idete na miesto bydliska na 
Južnú triedu 9-19. Bod tri - statická doprava, koncepcia parkovacej politiky. Tak keď 
bol postavený Aupark, každý hovoril o tom, aké je to výborná vec. Súhlasím, ale v 
priebehu dňa na Južnej triede, na Fibichovej, na Palárikovej, na Ludmanskej, na týchto 
uliciach nezaparkujete. Je to z toho dôvodu, že Aupark spoplatnil zamestnancom 
parkovanie. Bolo to 50 Eur na mesiac a keď tam ostávate ako občan, platíte od určitého 
času 2 eurá na hodinu. Poďme ďalej. Cyklistická doprava. Včera bol schválený práve 
projekt Sconto, kde MČ Juh získa pred 550 m cyklotrás, pretože súčasný stav je taký, 
keď sa prejdete po Južnej triede, kde je avizované aj na fotografiách, aj na materiály, že 
prebieha rekonštrukcia cyklochodníka, nájdete tam dve pásky a potom súťaž nájdi si 
svoju robotníka, pretože je to rozkopané a nikto tam nerobí. Poďme ešte k bodu 5 a to je 
pešia doprava. Pešia doprava napríklad pri Južnej triede 9 a kvetinárstve. Chodník nie je 
zaasfaltovaný už druhý mesiac a čo sa týka schodísk na Turgeňevovej, tak potrebujete 
už horolezecký kurz s prilbou, keď sa naposledy zrútilo na schodisko. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, aby som vás všetkých poprosil, nemýľme si stratégiu 

dopravy s dispečingom dopravným. Každý štvrtok ráno o ôsmej, každý občan, všetci 
môžete písať dopyty na konkrétne ulice. Áno, nechcem sa baviť teraz o tom, že 
cyklochodník alebo, ale ak potrebujete informáciu na Južnú triedu alebo ak potrebujete 
riešiť semafor. Na to je dispečing, kde sú štátni, mestskí policajti, kde sú naši dopraváci. 
Keď dokážeme takéto drobnosti, nechcem aby sa to dnes zvrhlo o tom, že budeme sa 
baviť o nejakej zákrute, o nejakom semafore. Ak je nejaký, nejaká technikália, ktorá vás 
vytáča a máte toho plné zuby, keď chodíte po meste, prechod pre chodcov, hoc čo. Toto 
sú práve dni. Funguje to niekoľko rokov. To som nezaviedol ja. Kedy štvrtok o ôsmej 
ráno môžete buď fyzicky ale deň predtým podnecovať tento orgán, ktorý sa s každým 
jedným vysporiada odborne, či je to vôbec možné alebo vám vysvetlia, prečo možno 
cyklus je taký a nedá sa to inak urobiť. To je skôr pre všetkých. Tu nie je naozaj, 
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nechcem sa nikoho, keď som sa ho dotkol. Ale riešme stratégiu, neriešme detaily na 
našich cestách. My vieme, že je naozaj, čo doháňať. Čiže to je ku týmto malým veciam. 
Čo sa týka tých, čo ste spomínali, tak napríklad teraz na Turgenevovej. Rozprávame 
o múre, ktorý nie je majetok mesta. Tam tie schody. Nie sú majetkom mesta. 
Turgenevova sa bude robiť. Čo sa týka. Myslím, že do dvoch, troch týždňov. Tam 
podľa harmonogramu by sa to malo začať otvárať. Južná trieda ten cyklochodník. Áno, 
mám to obúchané o hlavu. Je to už vysúťažené, zmluva je podpísaná, ten harmonogram 
tam je nastavený. Ja už som si tiež veril, že to už minulý týždeň začne. Ten proces ten 
stavebnej firmy je nejak nastavený. Je schválený zmluvne. Čiže, prosím, všetky otázky, 
ktoré budú odborné smerom ku stratégii, nech si kolegovia píšu, aby sme to spoločne 
potom následne odfiltrovali a odpovedali. Pán poslanec Ihnát a pán poslanec Djordjevič.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Stratégiu sme komunikovali a sme ju aj pripomienkovali písomne. Páči sa mi jedna vec 
a uvidíme, ako to príjmu občania, že po renovácii alebo po súvislej oprave Americkej 
triedy by sa možno vyznačili parkovacie miesta na Americkej trieda, jeden pruh vlastne. 
Tam sú dva pruhy. Z jednej strane dva pruhy, z druhej strany. Ako jazdné pruhy a ten 
jeden pruh by sa možno obsadil. Uvidíme, ako na to polícia a KDI vlastne sa pozrie. Ale 
je to v stratégii aj našej strany vlastne tiež, tak isto predložené a verím to, že nejakým 
spôsobom aj parkovanie na sídlisku Ťahanovce, kde je katastrofálna situácia, opakujem, 
to pomôže. Takže vlastne máme 95 percent nevysporiadaných pozemkov a v tomto, tam 
je ten zádrhel. Ani len rezidentské parkovanie nevieme spustili, lebo to má ďalšie 
následky na úplne iné veci, odoberieme ďalšie parkovacie miesta a to zase nechceme. 
Takže tá Americká trieda je fajn. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor, ja som reagoval na 

vás. A mali ste pravdu, že viacero podnetov a spomenutých vecí nesúviselo úplne so 
stratégiou, ale bod tri, ktorý...nie všetky, niektoré z viacero, relatívny pojem. Bod tri sa 
nazýva statická doprava a hovorí o parkovaní. To nebude, že koľko vy, ale koľko my, 
ako zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje návrhy a primátor ich de facto iba podpisuje, aj keď 
častokrát, hej, z jeho dielne, ale my máme tu silu. Kolegovia, za ostatné štyri roky 
koľko sme vybudovali garážových domov, záchytných parkovísk na perifériách mesta, 
kde by mohla nadväzovať nejaká zdieľaná doprava alebo v cene parkovného by bolo 
MHD grátis. Čiže, hlavne sa ozvala trafená hus, predseda komisie dopravy, ktorý fakt 
okrem toho, že chodí na bicykli, nemá poňatia, čo sa tu deje.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, len tá stratégia dopravy práve hovorí o tom, kde, 

koľko a ako. Preto ju potrebujeme, aby sme fungovali na základe analýz a dát. Pán 
poslanec Vrchota. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem vám pekne za slovo. Ja sa chcem ozvať k tomuto 

dokumentu. Čo sa týka garážových lokalít. Príde mi tam trošku tak urážlivé ten termín, 
s ktorým sa v tam operovalo a musím to povedať, že garážové osady sú skôr garážové 
lokality a nie osady. Máme tu predsa len niečo cez 10 tis. garáží. A ja som sa chcel 
zamyslieť nad tým, že ako tá vízia a tá stratégia do budúcna je fajn, len keď máme 
napríklad garážovú lokalitu, kde je napríklad 150 garáži a mesto tam má len niekoľko 
pozemkov, napríklad do 10, tak vykúpiť 140 garáži a realizovať tam parkovací dom je 
podľa môjho názoru skoro až sci-fi. Skôr by sme sa mali zamerať na tie lokality, kde má 
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väčšinu mesto alebo prípadne na úplne nové lokality, prípadne tie verejné parkoviská, 
ktoré dnes máme, aby boli vybudované podzemné parkoviská. Druhá vec je tá, že 
samozrejme, tieto parkovacie domy alebo podzemné parkovacie domy stoja veľmi veľa 
peňazí a bavíme sa, že je tam naozaj len niekde obmedzená tá kapacita. Väčšie 
parkovacie domy ako 100 v podstate sa nedajú robiť, pretože je tam ešte potom 
potrebná aj veľká EJA a stojí to rádovo potom v miliónoch Eur. Takže ešte by som 
možnože popracoval v rámci tejto stratégie na naozaj týchto detailoch. Inak nemám 
ďalšie výhrady k tomu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Chcem sa opýtať pán riaditeľa alebo možno zástupcu riaditeľa pána 

Dlhého. Vzhľadom na možnosť čerpania eurofondov v ďalšom období, kde je potrebné, 
aby mestá a obce, ktoré sú čerpané dopravné stavby mali prijatý generel. Táto stratégia 
dopravy je pre nás na úrovni generelu alebo bude slúžiť ako podklad na prípravu 
generelu dopravy alebo to nie vôbec potrebné a budeme môcť aj tak čerpať všetky 
eurofondy. Na túto otázku som sa pýtal aj v priebehu rokovania, ale nikto mi zatiaľ 
nevedel jasne odpovedať. Ostatné pripomienky sme poslali a boli niektoré aj 
zapracované, za čo ďakujeme veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, pán poslanec Karaffa a následne Richard 

Dlhý vystúpi? Následne, následne. Nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja na každú komisiu dopravy nosím taký obrovský kufor a mám 

v ňom peniaze v hotovosti na výstavbu všetkých dopravných stavieb v Košiciach, ktoré 
je potrebné urobiť. Páni poslanci a panie poslankyne, jedna vec je stratégia, druhá vec, 
to znamená  rozhodnúť sa, ktorým smerom alebo hlasom pôjdeme. Druhá vec je, že či 
na to nájdeme finančné prostriedky, lebo my potrebujeme dopravnú stavbu povedzme 
cestu alebo električku na Ťahanovce. No tie peniaze dnes v tom kufri nemám a my 
budeme musieť potom následne určiť si priority a tie peniaze nájsť. Čo sa týka 
garážových lokalít. Garážové lokality koncepčne do mesta nepatria. To ovšem 
neznamená, že zajtra začneme ich zaradom búrať a vykupovať. My musíme vytvoriť, 
boli vytvorené a vytipované miesta na záchytné parkoviská, niektoré z nich zanikli. Boli 
vytipované aj miesta na parkovacie domy, no zatiaľ na ne nemáme peniaze. Čiže, jedna 
vec je povedať si, ktorým smerom pôjdeme preferencia hromadnej dopravy, pešej, 
cyklistickej, alternatívnej, vytvorenie koridorov pre bezpečnú dopravu, vytvorenie miest 
na parkovanie, prepojenie železničnej dopravy a IDS-ka na dopravu vnútromestskú. 
O tom hovorí stratégia, čiže my o tom sa bavme, že v zásade, či s tou stratégiou vieme 
súhlasiť alebo v zásade máme nejaké pripomienky, o tom bola diskusia nekonečná. Tí, 
ktorí sa o to zaujímali sa zúčastňovali a zúčastňujú rôznych stretnutí a o tom sa bavme, 
nebavme sa teraz o konkrétnom parkovisku na konkrétnom mieste, bavme sa o tom, ako 
vidíme stratégiu v tom merítku mesta na ďalších, na ďalšie desaťročia. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Ihnát máte faktické na 

pána poslanca Rovinského. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja si len 

s pánom Rovinským chcem vydiskutovať to, že som si vedomý toho, že on nenosí 
v kufri žiaden mešec. Na druhej strane, ako predseda komisie má mať eminentný 
záujem na tom, aby sa práve na komisii dopravy riešila aj statická doprava a konkrétne, 
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konkrétne podotýkam riešenia. Lebo, áno, pre presne konkrétnosti sú malé časti 
mozaiky, ktoré vytvárajú krásny obraz a takouto malou mozaikou je aj to, že v Starom 
meste máme 90 % čiar, ktoré namaľovala toľko nenávidená súkromná spoločnosť. Čiže 
6 rokov, už vybledli, ich ani pomaly nevidno. Však aj pán kolega Petrovčík žiadal 
písomne o vymaľovanie. Ešte tak, ako ich namaľovali dupľom pri väznici, pri ... a tak 
ďalej. Čiže, ja sa bavím o tom, aby vy ste mali riešenia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň, dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja 

práve očakávam riešenia aj od cestného správneho orgánu, správcu komunikácií a 
správcu parkovania mesta Košice a to pri tejto stratégii, keď sú určené lokality na 
sídlisku Ťahanovce, čo sa týka výstavby, nie garážových domov, ale parkovacích 
domov, lebo garáže, nie, garáže mesto nechce ani počuť o nich. Takže vlastne my 
očakávame skôr od správcu komunikácie a správcu parkovania mesta Košice, že 
dopracujeme sa k prvému parkovaciemu domu na Pekinskej ulici konečne a že v 
polovici septembra sa stretneme a o tomto parkovacom dome sa budeme baviť. Tak sa 
veľmi tešiť. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Nadviažem na to, čo hovoril pán poslanec Rovinský. Tá stratégia 

nám má dať v podstate odpovede, aspoň ja sa na to tak pozerám, na niektoré otázky a 
má nám nejakú cestu k nejakým spôsobom nás niekam nasmerovať, že kam chceme ísť 
v nejakom horizonte. Je mi ľúto, že sa to potom obmedzuje a teraz už pred voľbami na 
to že, kde bude nejaký chodník, kde bude nejaké parkovisko, kdekomu vyhovieme a 
niečo opravíme pri jeho majetku. Žiaľbohu, tak by to byť nemalo a vo veľkých 
svetových metropolách od východu na západ, kde používajú rozum a v minulosti ho aj 
používali, išli do veľkých odvážnych riešení aj napriek tomu, že tam bol odpor 
verejnosti, ale v konečnom dôsledku, keď sa tie riešenia zrealizovali, tak priniesli 
pridanú hodnotu a čím viacej ľudí do toho bude kafrať, tak tým ťažšie potom sa tie 
rozhodnutia budú realizovať a v tomto volebnom období bolo vidieť, že aj keď niečo 
pripravili odborníci, tak bola tu tendencia v zastupiteľstve to zhodiť zo stola, lebo však 
my vieme najlepšie. Čo sa týka samotnej, boli spomenuté tie hromadné garáže. Tu si 
treba aj položiť otázku, aká je tá návratnosť, či možno nejakých opráv, možno nejakého 
ďalšieho budovania aj vo vzťahu k tej otázke, ako sa bude vyvíjať, ako sa budú vyvíjať 
trendy v doprave. Za posledné mesiace išla dosť výrazne hore cena pohonných hmôt, 
nafty a benzínu. Je možné, že ešte to pôjde vyššie. Hovorí sa čoraz častejšie o tom, že v 
budúcnosti sa auto stane luxusným tovarom a nie každý tak, ako je to dnes, si ho bude 
môcť dovoliť a tie vozidla sa potom budú v podstate nie predávať pre jednotlivcov, ale 
väčšina ľudí bude využíva zdieľanú dopravu. To znamená, že aj vozidlá si bude proste 
požičiavať tak, ako dnes si možno požičiavame bicykle alebo kolobežky. Čiže ak mi na 
nejaký trend nabehneme a povedzme začneme vo veľkom stavať parkovacie domy a 
investujeme do toho milióny a v horizonte, lebo však to nesplatil ani do piatich, ani do 
desiatich rokov, v horizonte možno dvadsiatich rokov, zrazu tá kapacita nebude až tak 
potrebná. Čiže je veľmi nad tými vecami je potrebné sa zamýšľať, aby sme neurobili 
niečo, čo nám zablokuje nejaké peniaze a v konečnom dôsledku o tých 20 rokov, to už 
bude úplne inak, lebo tie rozhodnutia, ak by sme sa pustili do hromadnej výstavby 
hromadných garáží po sídliskách, tak to budú milióny a milióny Eur a otázka znie a ja si 
pomôžem slova Arch Jána Gela, že čím lepšie podmienky pre určitý druh dopravy 
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robíme, tým viac tej doprave pomáhame. To znamená, že ak budeme rozširovať cesty, 
tak sa nečudujme, že bude viac a viac áut. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát má faktickú.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem reagovať na pána Dominika Karaffu. Ako 

práve ÚHA, Útvar hlavného architekta mesta Košice nepripustí iné parkovanie, však 
Laco Lörinc vie, nepripustí iné parkovanie ako parkovacím domov. Otázkou je, kto ho 
postaví ten parkovací dom a za čo ho postaví ten parkovací dom, kto ho bude 
spravovať, potom tú réžiu viesť toho parkovacieho domu. Takže, keď sa bavíme 
o parkovacích domoch. Jedinou cestou, ÚHA povedalo na sídlisku Ťahanovce je cesta 
parkovacích domov. Nič iné nepripustíme a starosta si rob čo chceš. Ako čiže hľadaj 
investora? Investor bol tu, ušiel. No, takže vlastne máme to. Áno, aj petícia, všetko 
možné. Takže vlastne ja hovorím jednu vec, treba nájsť to, aby sme si povedali nielen 
na papieri, že parkovacie domy, ale kto to postaví, čo to postaví, kto za čo to postaví 
a jednoducho, kto to bude režírovať potom. A kto to bude spravovať. Toto je podstatné. 
Čiže nevieme sa dopracovať k jedinému parkovaciemu domu zatiaľ. Nevieme sa 
dopracovať k tomu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, vlastne celý tento dokument 

je o stratégií do budúcna, nie o konkrétnych riešeniach. To by potom sa žiadalo v rámci 
nejakého akčného plánu. Jedna veta, pripomienka, predsa len ešte k tomuto dokumentu 
v rámci prílohy číslo jeden a prílohy číslo dva. Máme dáta len od jednej súkromnej 
spoločnosti, ktorá poskytuje zdieľané dopravné prostriedky. Určite by sa žiadalo 
dopracovať aj tie ďalšie spoločnosti, ktoré tieto poskytujú, aby sme mali celkove nejaké 
čísla a aj informácie. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Program bodu 40 sme vyčerpali a poprosím návrhovú komisiu. 

Pardon. Pardon. Súhlasím. Ešte tu boli otázky na pána Dlhého. Ja sa ospravedlňujem, 
rozpravu som uzavrel, ale stále ešte odpovede môžu zaznieť.  

 
p. Dlhý, zástupca riaditeľa magistrátu: Tento dokument je aktualizáciou existujúcej stratégie 

dopravy. Je to vlastne stratégia rozvoja dopravy, súčasťou je aj plán udržateľnej 
mobility a tento dokument je dôležitým dokumentom vo vzťahu k čerpaniu eurofondov, 
pretože pri každej žiadosti v rámci dopravnej infraštruktúry odkazujeme sa pri každom 
konkrétnom projekte na túto dokumentáciu. Generel je stratégia rozvoja dopravy. Takto 
sa to volá, stratégia dopravy a plán udržateľnej mobility je ten dokument kľúčový pre 
eurofondy, nie generel. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusia je uzavretá a verím, že sú všetci 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje Stratégiu rozvoja dopravy 
a dopravných stavieb mesta Košice, aktualizácia dokumentu podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 71 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
p. Polaček, primátor mesta: Skôr ako budeme pokračovať bodom číslo 40/1, máme pre vás 

dve informácie. Prvá. Obed vyhlásim medzi trinástou a štrnástou hodinou, aby ste si 
vedeli zariadiť veci. Nie je pripravená ešte jedáleň. Po druhé. Pri schodisku, pri vstupe 
do haly sa našiel istý obnos peňazí v bankovkách, keď niekomu chýba vo vrecku nejaký 
peniaz a príde mi pošepkať, aký veľký a sa trafí, tak to dostane.  

- - - 
 
Bod č. 40/1 
Slanecká cesta – aktuálny stav na stavenisku 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme ďalej bodom číslo 40/1 Slanecká cesta - aktuálny 

stav na stavenisku. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja som chcel reagovať na to, že 

médiách hlavne v tých lokálnych, denníku Korzár boli články o tom, ako sa bude, 
respektíve bolo avizované, že bude zvýšený stavebný ruch počas leta. Ten sme však 
nezaznamenali. Následne boli v tom článku v denníku informácie o tom, že našli sa 
nejaké chyby pri geologických alebo nie, nie že chyby, ale ten reálny stav, keď sa 
odkryla vozovka je iný, aký bol plánovaný. Ja chcem opýtať, písal som tie otázky aj na 
vás, pán primátor. Bol by som rád, keby som dostal teraz odpoveď, že ak došlo v 
priebehu roka 2022 k zmene projektu, ako ste to avizovali na sociálnych sieťach, tak bol 
by som rád, či o tom boli informovaný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie 
a či nám viete predložiť žiadosť z magistrátu o zmenu projektu na príslušný stavebný 
úrad. Potom, ak projektanti rátali so zlým podložím, prečo sa to technicky riešilo až 
počas stavby v roku 2022, respektíve v lete, hoci bol robený geologický prieskum 
a vedelo sa, že ten poklad nie je taký. A moja ďalšia otázka je, k tomu, či škrty 
v pôvodnom projekte nezapríčinili v tomto projekte, nezapríčinili to, že teraz nám 
chýbajú peniaze na kvalitné podložie, lebo mám nejaké informácie od spracovateľa 
projektu, že vystríhal pred týmito zmenami v projekte, že to nebude dostatočne kvalitne 
prevedené. To sú moje otázky, na ktoré by som chcel odpovede. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, mesto Košice vydalo niekoľko tlačových správ, 

máte k dispozícii. Zároveň o tom informovali tie denníky, ktoré sa rozhodli informovať. 
Všetky aktuálne informácie máte na stránke slanecka.košice.sk a všetko ostatné sú fámy 
a zbytočné vytváranie napätia. Ideme podľa schválených harmonogramov, podľa 
schválenej projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia rátala s tým, že budeme 
musieť urobiť niektoré kontrolné záležitosti, aby sme dokázali, či dokážeme únosnosť 
cesty v rámci projektu nastaviť tak, ako to bolo nastavené. Testy ukázali, že je potrebné 
vykonať niektoré zmeny. Tie zmeny sa vykonali, sú zapísané v stavebnom denníku a 
ide sa v zmysle zákona. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Spomenul si, že ideme podľa harmonogramu. Ale 

pamätáš si, keď sme riešili Rašiho a jeho harmonogram, ktorí tiež tvrdili, že oni idú 
podľa harmonogramu, len ho každé 3 týždne menia. To znamená, že my ideme teraz, 
podľa ktorého harmonogramu? Druhého, tretieho, štvrtého, lebo to je také... nejak mi to 
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nesedí a tým pádom, fakt by ma zaujímali odpovede na otázky, ktoré dal kolega Lesňák. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Platí, že cesta bude urobená niekedy medzi augustom a 

septembrom budúceho roka. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže, keď ste nechceli odpovedať na otázky, tak ja tu mám 

vyjadrenie od zhotoviteľa projektovej dokumentácie, tej pôvodnej (AP Enginiering) 
z 31. júla 2019, kde sa v závere píše na tie opatrenia, ktoré boli navrhnuté. Tých 
opatrení bolo šestnásť, je tu šestnásť odpovedí, ale ja uvediem len ten záver tejto správy. 
Vyčíslenie úspor správe a analýze projektovej dokumentácie so zameraním na 
optimalizáciu stavebných nákladov vo väzbe na kritériá IROP považujeme za teoretické 
úvahy a v niektorých prípadoch za nereálne úspory. Zhodnotili sme to stanoviska k 
jednotlivým bodom správy. Za nami spracovaným projektom jeho technickou a 
cenovou časťou si stojíme, sme si plne vedomý zložitosti miestnych podmienok 
budúceho staveniska a v tejto súvislosti nechceme nič podceniť. Z nášho pohľadu sú 
možné menšie úpravy v pozíciách, ktoré sme označili ako akceptovateľné, prípadne 
akceptovateľne podmienečné. Niektoré požiadavky objednávateľa ako napr. používate 
recyklovaného materiálu, môžu byť súčasťou súťažných podkladov vo verejnom 
obstarávaní na výber zhotoviteľa stavby. Výkaz, výmer a rozpočet vypracovaný v rámci 
projektovej dokumentácie dopravnej stavby považujeme za orientačný. V štádiu 
prípravy stavby tlačiť na jeho zníženie je predčasné. Predpokladáme, že cena 
stavebného diela vyplynie z verejnej súťaže a pre ponúknutú najnižšiu cenu. Ak nebude 
nastavený multikriteriálne hodnotenia ponúk, budú poskytnuté finančné prostriedky 
z IROP-u. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo z toho vyplýva, pán poslanec Aké škrty? Buďte konkrétny. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ide o 16 bodov a môže prečítať celú správu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Len sa pýtam. Aké škrty?  
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Pri výške podložia, ktoré malo byť 58 cm a bolo... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja vám to vysvetlím.  
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Tak mi to vysvetlite. To som vás sa pýtal... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vy ste si vytiahli nejakú časť z nejakého stanoviska, kedy nám 

projektant na základe našich požiadaviek dal toto stanovisko, ktoré sme v plnom 
rozsahu akceptovali. Pán poslanec Špak, pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Zobrali ste mi slovo alebo zobral si mi slovo Jaro, nedostal som 

odpoveď. Naozaj meníte na stavbe harmonogram a ak tak ako často? Lebo ako ja som 
stavbár a pamätáš si, keď si Raši menil harmonogramy, tak isto si pamätáme aj na 
Kulturpark a naozaj by som chcel byť tak, že objektívny. Ak niekto niečo vysúťaží za 
určitých podmienok a potom mu my začneme tie podmienky upravovať, to tiež 
nevyzerá dobre a keď počúvam, tak je tu ešte aj ďalšie nejaké pochybnosť, ktorú dáva 
pán Lesňák, že to bolo vysúťažené zámerne tak, žeby sme zatlieskali na začiatku, že je 
to super lacno, ale nakoniec to tak nevyzerá. 
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p. Polaček, primátor mesta: Čiže hráme sa na politikárčenie zasa. Ešte raz. To, čo prečítal pán 
Lesňák, je vyjadrenie na základe našich požiadaviek, či by bolo možné v danom 
projekte ušetriť. Firma nám napísala asi 16, ak som rozumel správne, bodov, prečo s 
tým nesúhlasí a my sme to v plnom v ich vyjadrení akceptovali. Proste sme sa pýtali. Dá 
sa ušetriť na tom, že to bude tak? Odpoveď bod číslo XY, nie, neodporúčame. Nie, 
neodporúčame a my sme to akceptovali po odborných konzultáciách asi v roku 2019. 
Tak pán Lesňák? Tak. Čiže zbytočná polemika, hoďme to za hlavu. Čo sa týka 
harmonogramu. Áno, boli vykonané technologické zmeny na základe testov podložia, 
ktoré tam bolo potrebné urobiť, záťažové skúšky ich potrebovalo robiť na štyrikrát, tzn., 
aby ste si to vedeli predstaviť, neberte ma prosím za slovo, ak projektant povedal, že 
tam bude 10 cm ílu, 20 cm nejakého riečneho štrku, potom nejaký makadam, tak 
jednoducho projektant povedal, že jednoducho tak, ako to po otvorení celého priestoru 
vyzerá a aká je tam vyššia vlhkosť napríklad. To je jeden z elementov, ich bolo 
niekoľko. A urobili sa testy na základe naprojektovaného podložia, jednoducho 
nedokázali sme dodržať 90 Mpa na danú cestu. Preto sa hľadali nové receptúry, poviem 
to takto kuchynsky, ktoré by dokázali, hovoríme o opäť nie odborný názov použijem, 
plávajúcom podloží, ktoré proste je veľmi nestabilné a hľadali sa ďalšie možnosti, v 
akom nájsť spôsob a samozrejme ho aj záťažovými skúškam a testami dokázať, že je v 
poriadku ten nový spôsob osadenia materiálov. Na štvrtý pokus sa nám našlo riešenie, 
pretože tých... to riešenie existuje vždycky, len je drahé. Čiže sme hľadali také riešenia, 
aby jednoducho sme dokázali to urobiť čo najlepšie. Na štvrtý pokus sme našli spôsob, 
trvalo to nejaké obdobie a na toto obdobie sme čiastočne zaktualizovali harmonogram. 
Ale práce sa nikdy na Slaneckej ceste nezastavili, ani nespomalili, pretože sa išlo do 
iných objektov. Slanecká cesta má dokopy myslím, že 90 alebo niečo cez 90 stavebných 
objektov, samostatných stavebných objektov. Cestné teleso je len jedno z týchto 
stavebných objektov. Prirodzene každý, kto ide po ceste, tak sa díva na cestu a hľadá 
robotníkov na ceste, ale tých ďalších 90 stavebných objektov to sú rôzne krabičky, ktoré 
súvisia s prekladaním potrubí tepla, vody, ak naozaj ďalších inžinierskych sieti, ktoré 
súvisia s touto stavbou a teda pracovalo sa na týchto veciach, pokiaľ sme robili testy. 
Mnohí to porovnávajú tým, že na Triede KVP za X týždňov sme schopní urobiť 3,6 
kilometrový úsek a ako je možné, že tam to ide rýchlo a na Slaneckej nie. To je preto, tu 
sledujeme len opravu povrchu, jeden stavebný objekt a opakujem, na Slaneckej je 
ďalších 90. Len mostné teleso je len jeden objekt a tak by som mohol pokračovať. Čiže, 
čo sa týka tohto roku, dokonca v rámci jeseni bude tie 2 jazdné pruhy na tej pravej 
strane smerom do Krásnej, by mali byť hotové podľa harmonogramu a na jar sa začína s 
druhou stranou, teda s druhými dvoma pruhmi tak, ako to harmonograme od prvej 
chvíle bolo nastavené. Povedal som správne  pán riaditeľ? Je tam nejaký nedostatok? 
Nech má pán riaditeľ doplní, aby neostalo niečo nedopovedané. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ja len na doplnenie, že tak ako bolo povedané a ako aj pán 

poslanec Lesňák spomínal, boli realizované sondy, ktoré sa zaoberali podložím. Už tie 
sondy signalizovali, že sa jedná o nestabilné podložie a aj samotná projektová 
dokumentácia obsahovala upozornenie, že samotné zloženie jednotlivých zložiek kufra 
vozovky, keď to takto zhrniem, bude možné určiť až na priamo na mieste po odstránení 
pôvodného cestného telesa a na základe zrealizovaných a potvrdených záťažových 
skúšok. V tomto priestore sme naozaj v komplikovanej situácii, nestaviame na zelenej 
lúke, je tam veľké množstvo sietí, ktoré vôbec nesedeli dokumentáciou, ktorú nám 
odovzdali jednotliví sietí a situáciu komplikuje ešte podstatná vec. Je tam veľké 
technologické potrubie pre US Steel, ktoré na jednej tretiny cesty nám neumožňuje 
zhutňovať podložie. Zároveň v tejto lokalite toto potrubie pôsobí ako tak nejaký zvod 
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vody, keď to tak poviem, odvodnenie. Je tam zvýšená vlhkosť, čiže práve tým...však 
väčšina ste v Košiciach stavali aj vlastné nehnuteľnosti, viete, že je tu na nestabilné 
podložie, ílovité podložie, u nás sa to niekoľkokrát znásobuje a sme limitovaní, do akej 
hĺbky môžeme ísť. V každom prípade výstavba cesty by bola podstatne jednoduchšia, 
keby sme stadiaľ mohli odkloniť cestu, nám to neumožňuje. Čiže musíme zvoliť 
technológie také, aby keď prídu dažde jesenné, akékoľvek, sa nám nestalo, že časť 
vozovky, ktorú teraz staviame v polovičnom profile, sa nám zdvihne a nevráti sa do 
pôvodnej výšky, áno? Tak ako nám niektoré testy vyšli. Preto je tu takéto zloženie tohto 
kufra, preto sú tu použité geo kompozity, rôzne technológie tak, aby sme zabezpečili 
stabilitu. Keby sme to stavali v obidvoch profiloch naraz, je to podstatne jednoduchšie. 
Naši predchodcovia, keď sme odkryli cestu, našli sme tam obrovskú betónovú platňu, 
ktorú tam naliali neskutočné množstvá betónu. Čiže už pri pôvodnej stavbe Slaneckej 
cesty zjavne mali problémy s podložím. Čiže preto sa museli použiť tieto postupy a 
museli sa objednať nové geo kompozity, ktoré budú zabezpečovať stabilitu podložia. 
Čiže medzitým ale všetky práce pokračovali tak, aby sme mohli začať so súvislými 
prácami. Pretože keď aj budeme klásť samotný kufor vozovky, musíme postupovať v 
jednotnom alebo dá sa povedať v súvislom tempe, aby celý ten proces bol položený 
naraz a pod súvislý pás. Čiže my sme spravili všetky prípravné práce tak, aby v 
najbližších dňoch mohol nastať práve a ten samotný výkon so všetkými náležitosťami a 
aby sme mohli do zimy položiť v jednom profile aj samotný asfaltový kryt. Tak. A v 
týchto dňoch vlastne boli dokončené prekrytie alebo dá sa povedať náhradné 
premostenie Myslavského potoka, bola doprava presmerovaná, ak sa nemýlim, 
odstraňuje sa posledné koreňové zvyšky práve preto, aby budúci týždeň mohli začať 
práve s pokladaním kufra vozovky so všetkými vrstvami tak, ako si to technologický 
proces vyžaduje, ako to vlastne projektanti schválili, naprojektovali a ako to stavebný 
dozor odsúhlasil. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djorjdevič, pán poslanec Špak. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Veľmi okrajovo, lebo súvisí to 

samozrejme aj s touto témou, kde pán Špak mal síce pravdu, že témou viacerých boli aj 
koľajnice, ako sa robia, aj všetko možné, ale pán Špak pripomeniem, že s vtedajším 
neschopným zástupcom Starého Mesta, ktorý je dnes už v inej vyššej funkcii, Rastislav, 
ste stáli na zastávkach a núkali ľuďom kávu a fotili sa s lístkami, že električky nechodia. 
Čiže treba sa najprv seba pozrieť. Ale jedna vec, pravda, čo tu všetci hovoria, že 
viackrát som prešiel Slaneckú, však k povinnosti východoslovenského futbalového 
rozhodcu ma zavievajú často smer Trebišov a Kalša, Michaľany atď., čiže prechádzam 
a hlavne cez víkendy. A vážení a to nie je chybou primátora. Primátor nie je zhotoviteľ. 
Ale ja viem. Ako Ihnát hovorí, chodia plakať a sťažovať sa za starostom. Ja som tam 
prešiel cez víkend desaťkrát a stalo sa mi, že ja som tam nestretol robotníka. Tak 
dočerta s takým dodávateľom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. No presne toto som chcel pripomenúť, čo hovorí predrečník 

a hlavne teraz prvýkrát počujem, že sa tam objavila nejaká rúra. Pamätáš si, keď sme 
mali ako argument pána Jakubova, Rašiho a Remetu, že prečo nás zdržiavajú tých 100 – 
200 - 300 dní, že tiež objavili nejakú rúru a že to bude stáť o milión naviac atď., atď. 
Tiež sme tam hľadali robotníkov s lupou, nebolo ich a ja to hovorím kvôli tomu, že toto 
je fakt veľmi blízke tomu a presne tak, ako spomína pán Djordjevič, myslím si, že sme 
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oveľa zhovievavejší k tebe ako sme boli k Rašimu. To si musíme priznať. A hlavne ty, 
keď si prišiel doslova za mnou a za Trnkom, že ale musíte chlapci tvrdšie, musíte 
tvrdšie doňho. Takže ako to hovorím, skúsme to dať na poriadok. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, skúste si nevymýšľať, ad 1. Po druhé, tá rúra je tam 

60 rokov, zvyknú v nej plávať potápači, keby ste sa mali chuť trošku ísť potápať a 
nerobme z Slaneckej politiku. Ak chcete urobiť nejaký poslanecký prieskum, nech sa 
páči. Ak chcete vidieť nejaké dokumenty, nech sa páči. Ale naozaj, je to jak krištáľové 
oko. Tam proste nie je čo riešiť z pohľadu vyhadzovania si procesov na oči. Jednoducho 
sme v samospráve a my si nemôžme dovoliť zvečera do rána prijať akékoľvek 
rozhodnutie bez toho, aby na to neboli odborné posudky, znalecké posudky a neboli 
testy, aby laboratória neurobili to, čo mali. My nie sme súkromná firma. Každé jedno 
rozhodnutie musí byť papierom podložené a to áno nejaký čas zaberá. Ale vravím na 
Slaneckej nikdy neboli procesy zastavené a robilo sa a presmerovalo sa na objekty, 
ktoré mnohokrát jednoducho z auta vidieť nemôžte. Prosím, toto skúsme trošku cítiť 
a vnímať. To je ako keď sa chodí po moste a ľudia vravia, že nikoho nevidia a 
nerozumejú, že môžu byť robotníci aj pod mostom. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Dobre, takže to, čo si pamätáme z júna, tie veľké veci, tie ohňostroje, 

že bude sa makať celé leto, tak ono sa makalo, len ja som to nevšimol. A chcem 
poprosiť, pán primátor, ako neviem, mňa osobne vyrušuje to, že jete popri tom, čo s 
nami diskutujete a fakt mi to pripadá také arogantné. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dajte pozor, pán primátor, z tých orieškov, čo 

zobkáte, človek priberá. Budete vyzerať ako Gibóda o chvíľku. Nevojdete do obleku. 
K tej Slaneckej. Pozrime si mesiac august, harmonogram schválený, zemné práce na 
výmenu podložia, jedna fréza, auto, dvaja ľudia, ok. Bolo to viditeľné. Tých štyroch 
ľudí. Sanáčne vrstvy, drenáž, nebola robená. Ochrany vodovodov, nevidel som nič. 
Realizácia dažďovej kanalizácie, to isté nič, montáž dočasného mostu, toto bolo vidieť. 
Tam boli šiesti ľudia. Čiže desať ľudí reálne bolo. Tento harmonogram som dal pozrieť 
viacerým odborníkom a vraveli, je robený tak, aby sa nedal skontrolovať. Ja, vy ho 
nevieme skontrolovať. A už teraz podľa tohto harmonogramu, podľa zmluvy je jasne 
viditeľné, že mešká celý projekt. A ja si pamätám, keď si tu sedeli na mojom mieste pán 
primátor, tuším pred vami bol pán Gibóda a ste búšili a trieskali do Rašiho ako je 
možné, že DÚHA, keď robí niečo, má tam 7 – 8 neviem koľko, 9 ľudí. Média, 2 – 3 krát 
týždenne Košický Korzár, nie to Košice Dnes, písali o tom, že tam je 12 ľudí, 15 ľudí, 
rátali robotníkov na stavbe. Do frasa, kde sú tie nezávisle médiá dnes. Tam je veľký prd. 
V piatok minulý týždeň nikto. Pred nimi v piatok nikto. Nie sú tam ľudia. Ľudia 
z Jazera mi píšu. Tak sú krtkovia tí robotníci? Robia pod zemou alebo kde? Keď 
hovoríte, že to nie vidieť bežne z auta, ja som bol na štvorkolke, to stavenisko nie je 
nijako označené. Celú trať som si prešiel. Sedem ľudí som narátal pán primátor.  Tak 
neviem, moja kamera sa mýli alebo kto? Netuším. Ale vám hovorím, nestihnete to 
urobiť. Ste si tu z Rašiho robili srandy, čo ako DÚHA ako urobí, urobila to DÚHA. Ja 
som zvedavý, ako táto stavba vám dopadne. A Jazerčania taktiež.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nerobte z toho politiku a ak sa chcete niečo presvedčiť, 

tak poďme spolu a ja vám ukážem tých robotníkov, ktorých z tej vašej štvorkolky z 
mestskej časti jednoducho nevidíte. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: A zasa fasa. Moja otázka je tá, že prečo kladiete otázku, prečo tam 

nie sú novinári na primátora? To kaďte novinárom. A pokiaľ predtým boli aktívni 
poslanci, buďte aktívny poslanec. Choďte, spisujte, informujte, ale neviem, že či tým 
pomôžeme tomu, aby tá stavba išla rýchlejšie alebo nie alebo si len zasa fasa robíte 
body. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Troška vlastne ozrejmím 

aj ja troška z nášho pohľadu vlastne celú situáciu. V nejakých veciach dám za pravdu aj 
pánovi primátorovi postupne. Čiže dnes bol plánovaný šiesty veľký kontrolný deň za 
účasti investora, zhotoviteľa diela, okresného úradu, polícia a tak ďalej, všetkých 
dotknutých inštitúcií, ktoré staval k stavbe vyjadrujú. Len chcem dať na známosť 
poslancom, aby sa nešírili domnienky, že tie kontrolné dni, tie veľké kontrolné dni 
vlastne organizuje a manažuje mesto Košice, čiže ten dátum v podstate bol takto 
naplánovaný a s tým, že vlastne 25. augusta už bol jeden kontrolný deň zrušený, čiže aj 
dnes, keby padali krúpy, tak vlastne sme chceli sa to kontrolného dňa zúčastniť, pretože 
ten piaty bol 07.07., čiže prebehli 2 mesiace. Čiže toto už bolo v réžii vlastne toho, kto 
drží tie kľúče od miešačky. Tie kľúče od miešačky drží investor a je to mesto Košice a 
samozrejme všetci ostatní v tom sme takýto potom fackovací panák. A ja chcem 
poprosiť pána primátora, dnes bol šiesty veľký kontrolný deň. Určite aj vy sa venujete, 
máte vedomosť o Slaneckej, možno by bolo vhodné, aby tých veľkých kontrolných dní 
ste sa zúčastňoval, pretože nebol ste ani na jednom. Možno by to upokojilo tú celú 
situáciu, ktorá je, aby tie informácie k tým ľuďom sa dostávali správnym smerom a 
neboli by takéto nejaké potom dezinformácie šírené. Pretože ak sú problémy počas 
výstavby a čokoľvek keď riešime, veľké veci, projekty, pamätáme sa aj z minulosti, že 
vyvstávajú nejaké chyby, nedostatky, ale treba ľuďom povedať pravdu. Teda vyskytli sa 
také problémy, také, musíme toto riešiť, toto nás zdržalo, áno, nie sme v súlade 
s harmonogramom, poposúvalo sa, ale zhotoviteľ diela tvrdí, že to dobehne, pretože 
potrebuje koncom roka asfaltovať. Samozrejme, aj ja som vystupovala veľakrát v 
zastupiteľstve, pretože veci boli prezentované, že to leto bude ideálny čas na to, že bude 
čulý stavebný ruch. A pravda je taká, že tie práce, ktoré tam boli vlastne neboli 
viditeľné, tak ako ste vy pán primátor spomínal, že oni niekde prebiehali inde, sondy, 
nesadli im rúry, prekládky, množstva sietí, ako hovoríte sami, ten panel a vlastne, čo 
všetko tá stavba odkryla, ale tie informácie treba naozaj ľuďom prezentovať 
zrozumiteľne, netreba zahmlievať veci, ak je záujem v podstate, aby do toho bola 
vtiahnutá, má záujem aj spoločnosť, aj verejnosť vtiahnutá. Čiže aby sa nešíril tie 
dezinformácie. Čo chcem povedať? No, samozrejme, my sme dennodenne atakovaní, že 
ten čulý stavebný ruch nebol. Ja som hovorila, že nám hrozí počas leta kolaps dopravy. 
On nehrozil. Pretože nebolo tam množstvo strojov, nebola tam robotníkov, dennodenne 
sme dostávali v podstate stovky podnetov, sťažností. Ľudia sa chodili, chodili kričať na 
miestny úrad, tá pracovníčka doslova znášala útoky ataky, že prekladajú lopatu. Čiže to, 
čo ste povedali, je pravda, áno, množstvo vzišlo rôznych nedostatkov. Treba povedať, 
že projekt mal nedostatky určité a treba povedať pravdu. Ak je sklz, ak sú 
harmonogramy, ktoré boli predložené, tie harmonogramy by napísal aj žiak piateho 
ročníka lepšie. Čiže treba v podstate naozaj, aby to korešpondovalo s nejakou realitou, 
aby tie informácie išli smerom navonok. Ak hovoríte, že tvrdší, tak v podstate nám na 
investora, na zhotoviteľa diela, jednoducho sú to tí kompetentní, ktorí v podstate, ako 
som už na začiatku povedala, držia tú miešačku, tie kľúče od miešačky a ja si dobre ešte 
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pamätám na začiatku, v roku 2016, keď sme začali riešiť celú Slaneckú a vďaka Bohu, 
že už sme niekde tu, aj keď sú problémy, ja verím, že ten projekt bude, sa dotiahne 
úspešne do konca a nechceme teda, aby prepadne finančné prostriedky. Možno bude 
treba v budúcnosti dofinancovať, ale Slanecká vždy sa skloňovala, že je to 20 miliónový 
projekt, 22 miliónový projekt. A dnes ho máme v slim verzii, jedenásť miliónov 
deväťsto a tak ďalej. Čiže ja z hľadiska budúcnosti len v tom vidím veľké obavy, aby 
naozaj sa podarilo podpísať, lebo určite budú určité dodatky, dofinancovať to, pretože si 
myslím, že mesto Košice na to finančné prostriedky z vlastného rozpočtu nemá. A preto 
som dnes navrhla tú prestávku, ja som ju nemyslela zle, aby vlastne vy a poslanci 
priamo z toho odborného hľadiska, mesto zamestnáva množstvo stavbyvedúcich, 
stavbydozorov, projektového manažéra, tých kompetentných ľudí, ktorí sú platení z 
rozpočtu mesta, aby teda po tej odbornej stránke sa vyjadrili a aby aj tí poslanci, možno 
aj vás sa dopytujú, dotazujú obyvatelia mesta, cestujúci, že teda čo sa so Slaneckou 
deje, že prekladajú lopatu a možno im treba povedať, nie je to až presne tak, pretože sú 
tam problémy, ale treba o nich hovoriť, treba ich dať na papier a toľko zatiaľ z mojej 
strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani starostka, ja chápem, že je tu istá skupina 

ľudí, ktorým strašne vadí, že 22 miliónový projekt skončil na úrovni 12 miliónov. Áno, 
je tu obrovská skupina ľudí, ktorým to vadí a prekáža. Čo sa týka manažovania stavby, 
chcem, aby ste vedeli, že projektový manager mestu Košice denne dáva dvakrát report, 
denne dostávame dva reporty, dostáva ich priamo kolega pán Dlhý, ktorý ma informuje 
osobne o tom, čo sa na stavbe deje. Na úrovni primátora len v mesiaci september bolo 
rokovaní s Doprastavom 4 - 5 možno, plus jedno priamo vo Zvolene. Verte mi, že 
neexistuje projekt v tomto meste, ktorý bol viac sledovaný, kontrolovaný, pretože 
naozaj ide o veľa peňazí a záleží nám na tom, aby sme termíny mali nastavené tak, ako 
bolo sľúbené. Čiže je to projekt, ktorý je dennodenne sledovaný a dennodenne ho mám 
na stole. Čiže naozaj, pani starostka prepáčte, dnes mestské zastupiteľstvo, bol 
kontrolný deň, ja tam nepotrebujem ísť, pretože ja tieto informácie mám. Mám kópie 
kopije denníkov, mám kópie všetkého toho, čo potrebujeme, aby sme mohli 
rozhodovať. Na stavbe ja už toho veľa nevyriešim. Ja potrebujem, aby keď už prídete na 
stavbu a bol kontrolný deň, aby sme vás mohli informovať, že veci idú tak, ako bolo 
dohodnuté a všetko je v najlepšom poriadku. Neexistuje stavba, nie v Košiciach, na 
Slovensku, na svete, ktorá by nemala akúkoľvek komplikáciu. Proste taký je život. Od 
toho tu sme, sa nesťažujeme, nevyplakávame, nehovoríme vám každý deň 
o problémoch, ktoré sú na tejto stavbe. Sú to hodiny a hodiny neskutočných, strašne 
boľavých stretnutí, berie to strašne veľa času, aby sme informovali na stavbe všetkých 
tých, ktorí sú zainteresovaní, nášho projektového manažéra, ako má postupovať a čo ma 
ďalej robiť. Som presvedčený, že tak ako bol základný harmonogram, lebo v detailoch 
sa mení, áno, mení v detailoch, ale podstata harmonogramu, ktorá je nastavená s 
ukončením stavby celkovo a s ukončením stavby v tomto roku, v tom profile dvoch 
pruhov smerom do Krásnej, bude dodržaný. Pán poslanec Rovinský a pani poslankyňa 
Kovačevičová. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Súhlasím, informácií nikdy nie je dosť. Čiže, 

pokiaľ má niekto dojem, že je málo informovaní, bolo by dobré, keby zadefinoval, 
o čom si predstavuje informáciu. Druhá otázka je, že vo svojom vystúpení ste hovorili, 
že niekto tu šíri dezinformácie, tak to by som bol rád, keby ste pomenovali, kto tu šíri 
dezinformácie. Alebo tie dezinformácie vznikajú len tak v priestore? Počkajte, že ľudia 
šíria všelijaké tieto, ale to nehovorte, že niekto tu šíri dezinformácie. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Možno, prosím, to nie je sťažnosť, ale súhlasím s 

tým istým spôsobom, ako to povedal pán poslanec Rovinský. Je tu 41 poslancov a ja 
keď som teraz vás prešiel, tak určite pán poslanec Berberich, pán poslanec Filipko, mám 
pocit, že aj pán poslanec Ihnát boli za mnou osobne alebo na nejakom stretnutí, sa ma 
na Slaneckú pýtali,  chceli vedieť informácie, chceli vedieť, ako veci sú. Nikto ďalší. 
Čiže ja vás chcem poprosiť, ak chceme, aby tá cesta nebola hejtovaná, nevytvárajme 
hejty. Záleží nám na tej ceste, je tu projektový manažér, vieme tým, že ako vám vravím, 
že sa naozaj dennodenne tejto cesty zapodievame, nie je problém z večera do rána vás 
prijať, možnože nie na mojej úrovni, ale na úrovni ľudí, ktorí sú tam dennodenne a vám 
budú dávať informácie. Len treba veriť a dôverovať a prijať tie argumenty a ja budem 
strašne šťastný, keď tie argumenty budete ďalej ľuďom posúvať. To je celé. Táto cesta 
nie je ničím prekliata, táto cesta je normálnou stavbou so svojimi životnými 
komplikáciami. Nech sa páči pani starostka. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Čo sa týka kontrolných dní vlastne ste 

mi teraz pán primátor pred chvíľočkou odpovedal, že toto budeme tlmočiť aj ďalej, keď 
vlastne sa ľudia budú pýtať, kde bol pán primátor teda, že prečo nebol na tom veľkom 
kontrolnom dni. Vlastne vy ste povedali, že tam nepotrebujete byť, čiže nepotrebujete 
ako v podstate líder tohto mesta tam byť a vlastne aj niečo zodpovedať, takže toto je pre 
mňa to relevantné. A čo sa týka tých dezinformácií v podstate viete, keď mesto platí 
rôzne billboardové kampane a značenia, tak vlastne narážala som na to, že teda áno ten 
presun informácií, aj teraz ste povedal, že neinformujete o všetkom, keby my sme 
všetko vedeli... no práveže práve preto, keby sme možno všetko vedeli, tak vlastne tie 
veci by možno troška inak vlastne aj smerom k verejnosti by fungovali a práve tá 
verejnosť, ktorá tam dennodenne prechádza v podstate, tak tá nielen verejnosť, ale aj 
obyvatelia vlastne všetci ostatní vlastne boli sú vlastne tou stavbou dotknutí a vlastne 
oni to vidia tiež takýmito očami a veľmi ťažko sa to potom obhajuje. Pán Rovinský, 
prestaňte, ja som tiež neskákala, čiže a v podstate toto hovorím o týchto veciach. Čiže, 
ak sú problémy, povedzme sú také a také a že stavba sa vlastne dokončí. To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Problémy nie sú, bol jeden, ten súvisel s podložím. Riešenia sú 

dlhodobo komunikované, toto nie nová informácia, o tom podloží sa diskutuje možnože  
5 týždňov, možno viac verejne cez média, tlačovými správami. Toto nie sú tajné 
informácie, ale na to riešenie treba mnoho desiatok pokynov, ktoré proste treba 
vykonávať. A naozaj, čo sa týka samotného kontrolného dňa, tam sú odborníci, toto sú 
odborné veci, ktoré tam dejú. Ja naozaj nie som odborník na stavby. My máme stavbu 
manažovať. Nech sa páči pani starostka. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Len chcem povedať, ešte ste spomínal, že niekomu strašne 

vadí, že 20 - 22 miliónov. No uvidíme potom ako v podstate, lebo je aj nárast cien 
jednak materiálov, cena práce, všetko sa zvyšuje a v konečnom dôsledku možno 
skončíme aj takto. Ja naozaj vlastne držme si palce v podstate, ja nie som ani aktivistka 
nič podobné, ale tiež v podstate chcem, aby sa tieto veci dokončili. Či už budete 
primátorom vy alebo ďalší primátor a jednoducho ten projekt Slaneckej popravde sa 
naozaj skresal. Čiže toto povedia aj zástupcovia na mieste, že vlastne robili sa úpravy, 
robili sa určité škrty, či to bude mať dopad na kvalitu len budúcnosť ukáže. Toľko 
z mojej strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani starostka, projekt robili autorizovaní projektanti s okrúhlymi 
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pečiatkami. O čom my tu rozprávame, že nejaký projekt by nebol v poriadku? Tieto 
projekty sú autorizované a ak by sa cena vysúťažila tak, ako niektorí si priali za 
20 miliónov, si myslíte, že keby teraz prišlo po roku a pol zvyšovanie cien, žeby sme 
ostali na sume 20 miliónov? Proste to zvyšovanie by prišlo. Ja som očakával aplauz, že 
sa nám podarilo to vysúťažiť takto, ako sa to podarilo. Sami sme boli prekvapení, ako 
dobre sa nám to podarilo, lebo to bolo dobre pripravené verejné obstarávanie, naozaj 
veľmi dobre. A áno, chápem, vašim informáciám a chápem tomu, čo mi hovoríte, tomu 
chvatu, za 20 by to bola určite lepšia stavba a dnes by s navýšením bolo plus 10 % alebo 
koľko, 15 – 20? Buďme radi, že sa nám podarilo takto vysúťažiť. Áno, uvidíme, čo nám 
život prinesie v rámci energií a zvyšovania cien. Uvidíme ako úrad pre obstarávanie 
samotné a samotné ministerstvo sa bude týmto veciam ďalej, ako ich bude ďalej 
vnímať, aké budú metodické pokyny. Tam tieto zmenové konania treba hľadať, nie 
u nás. Pán poslanec Djrordjevič má procedurálny návrh. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Len toľko, že a bude procedurálny, len 

hovorím, že v predvolebnej kampani nečakajte od kolegov aplauz, to vyhodnotí história. 
A aj dnes sa inak pozerajú ľudia na kilometer električiek, ale o tom potom. Procedúra 
znie, aby sme tu sa vyvarovali nejakým ťahom a chvatom a pokusom, jasne odhlasovať, 
po skončení tohto bodu ideme na obed. 

 
p. Polaček, primátor mesta: O jednej, čiže asi áno. Pani starostka poďte. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Dobre pán primátor. Už len posledný 

vstup. Ja som nikdy nepovedala a neberte niečo do úst, čo som ani raz nepovedala, že v 
podstate máte vaše domnienky, že by bolo lepšie, že to stojí 20 miliónov alebo niečo. Ja 
som vyjadrila obavy, že momentálne, kde sa dnes nachádzame vlastne, vlastne aký je 
nárast cien a jedno s druhým, že z hľadiska budúcnosti som presvedčená a nikto mi to 
nevyvráti, že sa budú musieť robiť určité dodatky, korekcie vlastne k tomuto rozpočtu a 
k tomu, čo sa vysúťažilo. To je všetko a pán Boh vďaka alebo zaplať, ak by to bolo za 
tie sumy a nič by sa vlastne v projekte nemenilo. A verím, že... ani nebudem 
komentovať ďalej. Dobre, stačí. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Bolo tu viackrát povedané aj v príspevku 

pani starostky, že je treba povedať pravdu, aby sa nešírili dezinformácie a to aj pán 
primátor. Ale prvý, kto šíri dezinformácie a vytvára napätie, sme my. A tu budem 
reagovať aj na vás pani starostka, lebo ráno ste pribehli s tým, že jej kontrolný deň na 
Slaneckej a hneď prvé, čo ste spravili, ste dali status, kde obviňujete kolegov, všetkých 
poslancov, že nás to nezaujíma a že nevieme, kde je Jazero a že sme to neodhlasovali, 
že nemáme čas ísť na Slaneckú. A do toho sa pán Karabin, pán kandidát zasa fasa, že 
poslanci nevedia, kde je Slanecká, pochybuje, že či vieme, kde je Jazero ako poslanci 
a že Polačekovi poslanci prehlasovali a že sa bojíme niečoho. Tak vás poprosím, vás 
dvoch, buďme korektní prosím. Prvé, čo včera sme odsúhlasili tento bod, o ktorom sme 
mali rokovať. My ako poslanci a poslankyne mesta máme využívať naše právomoci a 
rokovať tam, kde máme je to zverené, tzn. v komisiách a v zastupiteľstve. Poviem vám 
jeden zázrak. Dokážu sa veci robiť aj bez fotiek volených funkcionárov. Tu keď sa teraz 
pôjdem odfotiť na Slaneckú neznamená, že som lepší poslanec, neznamená, že som 
pomohol Slaneckej. Čiže vyprosím, lebo mne tu ľudia píšu, že som primitív a že som 
hajzel a neviem čo, lebo ja som nešiel na Slaneckú sa pozerať, ako sa robí tá cesta. Veď 
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my sme všetci obyvatelia mesta, sú to peniaze, ktoré boli identifikované pre mesto 
Košice, 20 miliónov IROP a my sme ich mohli využiť aj ináč. Ale sme sa zhodli, že 
Slanecká  je pre nás dôležitý infraštruktúrny projekt. Už to bolo prvé pre Jazero. A po 
druhé. Prosím vás, buďme korektní a nesnažme sa vyvýšiť na tom, že po ponížime 
kolegov. Ja pozerám, ako volení funkcionári chodia sa fotiť v procese vyrokovania s 
projektovými dokumentáciami a hovoria, rokoval som , urobil som, rozprával som sa 
s tým ale v momente, keď je problém na stavbe, už je zodpovedný niekto iný. Čiže 
potom sa nefoťte všetci s projektovými dokumentáciami, keď nemáte vplyv na projekty. 
A keď máte vplyv na projekty, tak vezmite zodpovednosť aj za zlyhania, ktoré sú na 
projektoch a nehovorme, že potom je niekto iný na vine. Lebo toto sa tu bežne deje 
a vám hovorím kolegovia, toto nie je fér a keďže zaznelo, že treba povedať pravdu, tak 
hovorím teraz pravdu. A druhá vec pán primátor k tej veci, mne sa tiež nepáči ako idú 
práce na Slaneckej. Myslím si, že takáto veľká stavba bude mať ešte problémy. Držím 
vám palce v tom, aby to bolo 12 miliónov, ale stavím sa o tresku a tri rožky, že to 
nebude. Nakoniec to bude niečo viac a ľudia by určite uvítali, ak by tam videli viac 
robotníkov. To je to, čo hovorí pani starostka a chcem vás poprosiť, nebudem tu dávať 
uznesenie, je to zbytočné. Keď sú tam veľké kontrolné dni, prosím nebudúci veľký 
kontrolný deň minimálne 7 dní vopred pošlite všetkým poslancom pozvánku. Ja tam 
milerád prídem na kontrolný deň, milerád si spravím fotku s projektovou 
dokumentáciou ako som riešil Slaneckú a my tam mileradi prídeme. Ale nemôže to 
fungovať tak, že ráno niekto príde, nakluše a povie, že odíďme zo zastupiteľstva, za 
ktoré sme platení a keď nie, sme zlí poslanci. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Malá úprava pán poslanec. Nepovedal som, že 12 miliónov je 

konečná suma. To som nepovedal, čiže nerobme tiež, nemeňme trošku históriou, ako 
som ju povedal, hej? Vysúťažili a uvidíme. Pani starostka, nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán kolega, pán kolega poslanec 

Lörinc a pán starosta, vôbec absolútne to nebolo myslené ani vy ste prvý, ktorý sa toho 
príspevku nejak chytil a začal v podstate jak trafená hus zagágala, doslova a do 
písmena, tam niečo vypisovať. Ja som nedala ani nejaký printscreen ani nič, napísala 
som poniektorí. Áno, podľa mňa to bola ideálna možnosť v podstate, keď sme pokope 
všetci, pretože málokedy chodili ste aj vy na rôzne kontrolné dni, chodili sme pozerať 
nejaké stavby a nikdy sa nás toľko ľudí nezišlo na nejakej kontrole niečoho. Áno, je to 
najväčší projekt, v podstate považovala som za dôležité dať hlasovať, je to 
demokratický spôsob, vy ste rozhodli teda, že teda nepôjde sa na Slaneckú, tak išlo nás 
zopár a tých kontrolných dní ešte bude a budete sa môcť každý zúčastniť a dá sa to 
dopredu vedieť, ale určite to nebolo... nijak nikto nebol dehonestovaný alebo nejakým 
iným spôsobom, že bol označovaný. Nedajbože, že by som ja robila a určite nepatrím k 
nejakým facebookovým kráľom alebo selfie maniačka, pretože to je určite niekto iný. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Určite. Pán poslanec Knap, aký máte vy procedurálny návrh, 

povedzte.  
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Zišli sme z cesty, aj Slaneckej, 

poprosím o ukončenie diskusie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o ukončení diskusií, teda aby sa do diskusie nemohol 

ďalší prihlásiť. Nie, v zmysle rokovacieho poriadku rozprávame o diskusie, takže 
faktická je povolená. 
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Hlasovanie č. 72 -  za 25, proti 1, zdržali sa 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ešte s faktickou som tam videl pána 

poslanca Karabina na pána poslanca Lörinca. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka.  Ďakujem pekne. Pán kolega, neviem, pani 

starostka neurážala žiadneho poslanca, ani na starostu, ale len vy ste zareagovali. 
Neviem prečo. Dala tu svoj návrh. Som starostom 16 rokov a je bežná vec, vám poviem, 
aj na stavbe, máme zastupiteľstvo, preruším ho a ideme na stavbu a sa vrátime. To je to, 
čo vy na KVP ste nezažili. Lebo ja nie som facebookový starosta, ani moji poslanci. 
Dala návrh, nebol to, nechápem prečo, bol to nejaký, nemáme auto, nemohli sme tam 
ísť pozrieť? Povedzte mi, čo pani starostka porušila? Najväčšia stavba v meste Košice, 
pán primátor ani raz nebol na kontrolnom dni, nebol sa pozrieť a my sme tam teraz 
nešli. Takže je to okej, so všetkým súhlasíme? Nikoho pani starostka neurazila. Len vy 
ste zareagovali, neviem prečo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, skúsme si 

jednu vec ujasniť. Poviem vám tajomstvo. Kontrolný deň nie je určený pre vás, 
kontrolný deň v zmysle zákona je určený pre tých, ktorí v zmysle zákona tam majú byť 
a majú rozhodovať. Ak chcete exkurziu na Slaneckej a týka sa to aj pani starostky, 
pretože nie je oprávnenou osobou tak isto a je našou dobrou vôľou. Ak chceme 
exkurziu, milerád. Môžeme. Budúci týždeň, ďalší týždeň, nie je problém vás tam 
zobrať, dohodnem to, ak súhlasíte, s projektovým manažérom, aby so stavebnou 
spoločnosťou dohodol termín, pošleme vám 7 dní dopredu informáciu. Tí, ktorí chcú a 
môžeme ísť na exkurziu s odborným výkladom. Ale ešte raz, kontrolný deň je zmysle 
zákona určené pre osoby oprávnené. Čiže moja ponuka znie, zorganizujeme, dostanete 
mail, obujeme si gumáky a pôjdeme. Pán poslanec Saxa, nech sa páči. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa vrátim, dobre. Ďakujem za slovo. Ešte raz. Ja 

sa vrátim naspäť na cestu. Chcel by som upriamiť pozornosť a upozorniť projektového 
managera, stavebný dozor na zmätočné dopravné značenie na Slaneckej ceste, ktoré pri 
začatí viedlo častokrát vodičov do omylu, do protismeru, prerábalo sa to niekoľkokrát. 
Vodiči, ktorí tamaď chodia, iste to potvrdia. Opačne boli dané niektoré stĺpiky, čiže na 
to dopravné značenie pozor. Potom sa čiary prerábali, potom bola tam zmes čiar, čiže 
táto čiara nie je čiara, tak pri OC Važec bola doprava presunutá na nespevnenú krajnicu 
a podobné prešľapy tam boli, čo sa týka dopravného značenia. Čiže na toto poprosím 
veľký pozor, lebo môže dôjsť k nejakému úrazu, nehode alebo iným škodám. To je 
jedna vec. Ďalšia vec, dočasné premostenie mosta, verím, že to dopravné značenie, 
ktoré je teraz tie nájazdy žltou čiarou označené, sú iste v súlade s nejakou normou, s 
nejakým predpisom, ale aj dnešná situácia ukázala pri autách kamiónov, lebo tá 
nákladná doprava je tam dosť frekventovaná a hlavne autobusy, kĺbové autobusy, 52, 
dnes sám som bol svedkom, že koniec autobusu míňal most možnou pár centimetrov, 
tzn. tie nájazdy vravím verím, že sú v súlade s nejakou normou, ale sú príliš kolmo 
značené. Čiže možno by bolo dobré toto prepracovať a ešte raz veľký dôraz na 
dopravné značenie. Častokrát je zmätočné a potom sa napravuje. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Seman. 
 
p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že ani tie obhliadky nie sú tak 
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dôležité, ako tá komunikácia verejnosti a obyvateľom. myslím, že tuná zlyháva tá 
komunikácia informovanosť verejnosti. Viem, že je nejaká stránka slanecka.sk alebo čo 
to je, možná všetci určite sledujú facebookovú stránku mesta Košice, možno nejaké 
statusy, ktoré vieme zdieľať potom my poslanci MČ a tak ďalej, nejaké ľahké 
informácie, čo sa deje, ak sú nejaké problémy, informuje aj tých obyvateľov, aby vedeli 
prečo to takto stojí, prečo sa nič nerobí. Takže určite je tam veľká medzera a si myslím, 
že poprosím nejak mediálne, nech sa nad tým zamyslí a skúsi vymyslieť nejakú 
stratégiu, či na dvojtýždennej báze, aby pravidelne informovali aj na stránke, web 
stránke Facebooku mesta Košice, keď som si pozrel, za september 1 status s tým 
mostom, za august k električkám, júl tak isto len k električkám. Ale máme tu špeciálnu 
stránku, možno dobre, ale ľudia sledujú skôr ten Facebook mesta Košice, zamerajme sa 
možno ešte na to a prezdieľajme to aj cez to, aby sa dostali tie informácie k tým ľuďom 
reálne. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pozrite. Pred dvoma dňami sme na stránke mesta, facebookovej 

stránke mesta informovali o Slaneckej. Keď sa pozriem, kto to zdieľal, prepáčte mi, ja 
tu nikoho z poslancov nevidím. O čom sa tu bavíme? Ale, ale, ale no.... Pán poslanec 
Seman, pán poslanec Rovinský. Ešte faktické boli. Pán poslanec Rovinský, posledný. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Keby ste chceli. 
 
p. Polaček, primátor mesta: To je faktická? 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Keby ste chceli fototermín... 
 

p. Polaček, primátor mesta: Faktická zrušená nebola. Nebola. Síce ja si to pamätám inak, ale 
dobre. Fakt. Dobre, pán poslanec Rovinský nám prepáči. Ja si to tiež tak pamätám, ale 
naozaj vás nechcem nijakým spôsobom nikoho hnevať. Pán poslanec Rovinský mi to 
prepáči, asi to už nebude také zásadné. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 
návrh na uznesenie. Najeme sa, ukľudníme sa a ideme ďalej.  

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi berie na vedomie 
Informáciu o projekte Slanecká.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 73 -  za 29, proti 1, zdržali sa 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento bod sme prerokovali. 

Vyhlasujem hodinovú prestávku, teda do 14:00 a následne budeme pokračovať bodom 
číslo 41 Prevádzkovanie parkovacieho systému v meste Košice.  

- - - prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prezentujte sa, aby sme mohli pokračovať. Prezentovaných je 20 

poslancov, stačí nám už len jeden a môžeme pokračovať.  
- - - 

 
Bod č. 41 
Prevádzkovanie parkovacieho systému v meste Košice 
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p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 41. Okrem základnej informácie, ktorá je 

v danom materiáli dosť podrobne rozpísaná, ide nám o to, aby sme postúpili aj riešenie 
samotného parkovacieho domu, kde potrebujeme uznesenie MZ, čiže nech sa páči, 
otváram rozpravu. Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja v úvode takto. Počas tých 

štyroch rokoch rokov som povedal to, čo som povedal. Nemá význam a hlavne 2 
mesiace do volieb mám záujem o korektnú konštruktívnu debatu na všetkých úrovniach, 
preto všetky tieto obviňovačky a nejaké populistické reči vynechávam ja za seba. 
Nemôžem zaručiť za ostatných poslancov tohto pléna. Čiže ja sa budem pýtať teda nie 
vás, ale všetkých a budem hovoriť fakty. A ak niekto bude mať opačný názor, tak sa 
samozrejme prihlási faktickou poznámkou alebo primátor v medzi vstupe v obľúbenom 
ma poopraví. V prvom rade si treba uvedomiť, aj je to napísané aj v tej koncepcii alebo 
v tom materiáli predloženom, že nejaký prvý krok voči spoločnosti EEI nastal v 
septembri 2018. Pamätníkov tu veľa nemáme, nakoľko kauza EEI porobila 
zemetrasenie v MZ a nastala najväčšia fluktuácia poslancov za ostatných 30 rokov. 
Samozrejme história povie, či to bolo správne alebo nesprávne. Faktom je, že september 
2018 bolo iné vedenie mesta, ako je teraz a preto z nejakého patového alebo nepatového 
alebo zlého alebo nedobrého scenára, ktorý je možný pre mesto Košice, obviňovať 
súčasné vedenie by bolo dosť nekorektné. Samozrejme opoziční poslanci robili tlaky 
spoločne s ulicou a stovkami demonštrantov, ktorí tu na trikrát boli a musím povedať 
takto neskromne, že som bol jeden z mála miestnych poslancov, ktorý som prišiel 
obhajovať prezidentský systém, ktorého koncepciu vytvorila súkromná spoločnosť a 
ktorú schválilo toto MZ. To, že tento systém bol dobrý a koncepcia na tú dobu správne 
napísaná na potreby mesta Košice, možno mnohí nevedia, ale už v roku 2012 mesto 
Košice si objednalo analýzu vývoja parkovania a toto presne odrážalo potreby tak, ako 
momentálne už na Severe potreby a v iných MČ vznikajú. Čiže koncepcia platí dodnes, 
výtky som už spomenul, nemá význam v tomto vstupe ani v tomto bode hovoriť. 
Tvrdím, že sa vytvorilo minimum parkovacích miest v MČ Staré Mesto, ktorú 
zastupujem. Tvrdím, že veľmi malé percento čiar bolo obnovených a ďalej sa prihlásim. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lӧrinc. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem za 19 stranovú správu k parkovaniu. Musím za 

seba povedať, že je to pomerne obšírny rešerš toho, čo sa udialo v minulosti, ale keď 
som dával to pôvodné uznesenie o tom, aby sme boli informovaní, ma zaujímalo, čo 
bude od bodu T a ten bod T je ten moment, kedy definitívne skončila zmluva s EEI. 
Čiže minulosť ja si veľmi dobre pamätám, lebo bol som jeden z aktérov, ale v podstate 
návrh ďalšieho postupu máme v správe pod bodom E2 aj to polovica A4. Čiže mňa by 
páni pre mňa by pani zaujímalo a ako úprimne, nejak víziovo, lebo teraz to už 
nevyriešime, 2,5 mesiaca do volieb, ale či už vy alebo nové vedenie, ak to bude nejaké, 
tak bude čeliť tomu, že čo ďalej s parkovaním. To znamená, malo by sa komunikovať 
ľuďom, že akú máme víziu. Myslím si, že tá vízia, čo sa týka vlastníka a zodpovedného, 
je už jednotná, to znamená malo by to ostať v správe mesta, je to naša kompetencia, ako 
s touto kompetenciou budeme nakladať. Ideme parkovací systém rozširovať, ideme ho 
meniť, čo bude s veľkými sídliskami? Nemajú teda samosprávy a MČ, ani mesto 
záujem budovať lokálne parkovacie miesta, lebo zaberáme zeleň, ideme do parkovacích 
domov? Ak áno, budeme ich financovať alebo sa spoliehame na nejaké eurofondy alebo 
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spravíme park and ride alebo necháme na sídliskách ďalej kvasiť našich ľudí s tým, že 
mestská polícia ich bude pokutovať. Čiže toto ma zaujíma aspoň v high level rovine, 
tzn. nemusí ísť do podrobnosti, ale poviem príklad, ako na minulom MZ som ctených 
poslancov a poslankyne zaťažoval tým, že sa mali problém s povolením na parkovanie, 
na budovanie parkovísk, dali sme si poradiť tým, čo mesto Košice povedalo a spravili 
sme štúdie na 2 parkovacie domy. A štúdie sú hotové. Môžeme vytvoriť parkovacie 
miesta pre 600 áut, ale na to, aby sme mali projekt pre stavebné povolenie, tak jeden 
parkovací dom je 120 tis. Eur, projekt pre stavebné povolenie na druhý parkovacie 
domy 90 tis. Eur, tzn. spolu niečo cez 200 tis. Eur. Pre porovnanie 200 tis. Eur je 
celkový ročný rozpočet MČ na riešenie dopravy v mestskej časti ako celok. To 
znamená, ak odporúčanie magistrátu a ÚHA bolo, že budujte parkovacie domy, v 
budúcom ročnom rozpočte nájdu sa peniaze pre to, aby sme išli do realizačných 
projektov, Nájdu sa peniaze alebo nie? To znamená, berme ešte raz, zopakujem otázku. 
Nakoniec sme v časte T0, sme úplne zodpovedný za parkovací systém, vyhrali sme ako 
hovoria billboardy, čo teda chceme robiť do budúcnosti? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Máte pravdu v jednej veci pán poslanec. Na 

strane 18 ako je návrh ďalšieho postupu nám vypadla jedna veta, ktorá vlastne mala byť 
odkazom na stratégiu dopravy, ktorú ste schvaľovali pred chvíľkou. Keď si tam 
nalistujete parkovanie, statickú dynamickú dopravu, tak tam nájdete odpovede, čo so 
zónami, ako ich rozširovať, ako sa  postúpiť k MČ. Tam to je napísané. Čiže áno, 
možno táto, o tento odkaz na stratégiu chýba v tejto strane, súhlasím. Pán poslanec 
Djordjevič, nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Tak aj ja sa pýtam, čo bude ďalej, 

ako tú parkovaciu koncepciu schválenú na viackrát budeme vylepšovať, koľko ľudí na 
tom pracuje a teraz trochu technickejšie veci. Mesto Košice momentálne platí BPMK 
takmer tisícku menej ako platila EEI za parkovací dom. Ale mesto, už toto vedenie 
kritizovalo, že je to málo. Netvrdím, že vedenie v súčasnom stave, ale či už ako vtedajší 
opoziční poslanci alebo tú genézu presne nepamätám narýchlo. Čiže EEI platilo 
myslím, že o 900 Eur viacej mesačne. Existuje právny názor, že zmluva, keď sa 
uzatvárala v čase, myslím, že v roku 2012 tá prvá, nebola platná podľa aj rozhodnutia 
súdu myslím, aj podľa právnych analýz, ktoré nám boli v minulosti  predložené a 
existuje právny názor, že subjekt, ktorý ju uzatváral s mestom Košice a vtedajším 
vedením, ktoré to podpisovalo zmluvu, bol zavedený a teda by všetky výdavky, ktoré 
investovali do parkovacieho systému, do koncepcie, do značenia, do automatov a aj ušlý 
zisk, že budú a vraj budú mesto žalovať. A to sa bavíme o 10 až 15 miliónov. Ja 
netvrdím, že vyhrajú, ale povedzme si to, že to tu hrozí. To je len názor, to je 
subjektívny názor právnikov. A teraz ešte viac technickejšie veci. Spoločnosť, myslím, 
že 01.08. prestala prevádzkovať rampové parkoviská. Mnohí nevedia, ktoré sú rampové. 
Bola to Moyzesova za Angels Arénou, za Jumbo centrom a jediné oproti Hutným 
stavbám, čiže Festivalové námestie za benzínovou čerpacou stanicou. Čo sa stalo? 
Spoločnosť dvihla rampy, odrezala, odmontovala, ale Košičan si nevie kúpiť, lebo sme 
to neschválili v tarife, celodenný lístok za 2 eurá. Čiže ako tam legitímne parkujú? 
Platia euro za hodinu alebo neplatia vôbec? Čiže toto treba doriešiť, na to sme zabudli a 
budem natoľko férový, že ako poslanec starého mesta a nemal by som problém, aj keby 
to bolo dneska, 2 mesiace pred voľbami, beztak sa to netýka Staromešťanov, som 
ochotný do budúcna a kľudne ma chyťte za slovo, ulica ako Mäsiarska, Alžbetina, 
Kováčska, zdvihnúť cenu. A vám poviem prečo. Lebo sú večne plné. Ponuka vytvára 
dopyt. Keď si tam vedia parkovať a sú ochotní mať taký komfort, že idú sa pozrieť na 
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Hlavnú, kľudne nech to stojí aj 3 eurá na hodinu a tie peniaze, ktoré dostaneme, 
investujeme do dopravy, do jej skvalitnenia a bude to prínos pre mesto Košice. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, pán poslanec Špak s faktickými na pána 

poslanca Djordjeviča. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel len zareagovať na to, že je tu 

nejaký právny názor. Zvykne sa hovoriť, že dvaja právnici, tri názory, ale čo sa týka 
nejakej tej náhrady, ja by som tiež mohol interpretovať právny názor, ktorý hovorí o 
tom, že podnikateľský subjekt ako právnická osoba, ktorá v nejakej oblasti podniká, 
jednak znáša sama riziko, to vyplýva zo základnej definície z Obchodného zákonníka a 
jednak v podstate ako profesionál má vedieť, aká je legislatíva a s týmito vecami má 
rátať. Čiže ak sa do takej súťaže zapojila, tak jednoducho so všetkým tým, čo vedela, že 
robiť môže, čo robiť nemôže a myslím si, že už predtým v tej oblasti vlastne ona 
fungovala vo Vranove nad Topľou. Čiže tam neviem ako to skončilo, či tá zmluva ešte 
beží a za akých podmienok, ale .. to je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Tak v tejto informácii je jedna zmienka. 

Odcitujem to, že od druhej polovice júla 2022 bolo možné vnímať aj určitú akceleráciu 
procesov jednak na úrovni vzťahu mesto Košice a EEI a jednak medzi mestom a 
aktuálnymi, ale aj potencionálnymi dodávateľmi služieb spojených s prevádzkovaním 
parkovacieho systému v meste. Či by bolo možné dať túto informáciu do reálneho 
svetla, pretože tá akcelerácia vzťahov a procesov medzi mestom a EEI od júla 22, aká je 
v súčasnosti je tá akcelerácia, v akom stave, pretože to potom súvisí so všetkým 
možným. Máme na mysli majetkoprávne vysporiadavanie vzťahov medzi mestom a 
EEI, no a takisto aj, čo sa týka majetkoprávneho usporiadania vlastníctva parkovacieho 
domu, prečítal som si návrh na uznesenie a stotožňujem sa s tým, že teda to 
preskúmavanie možnosti započítavania nájomného alebo jeho časti do kúpnej ceny, je 
veľmi racionálny nápad. Predpokladám, že by to aj tak mohlo byť z môjho pohľadu 
reálne. Čiže v tomto smere budem držať palce. Tak prosím, ak je možné podať nejakú 
informáciu o akcelerácii tých vzťahov vyjednávacích medzi mestom a EEI od júla tohto 
roku. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tých stretnutí bolo niekoľko, snažili sme sa v úvode dohodnúť, či 

spoločnosť je ochotná presunúť na mesto zamestnancov. Začiatkom júla nám 
odpovedala firma, už takto, nám odpovedala spoločnosť, že teda nie a zároveň vlastne 
stav, ktorý dnes poznáme nám pár dní dopredu oznámila, že to takto bude, že tie 
parkovacie automaty sa zastavia a teda, že rampy budú zdvihnuté, že teda v tomto 
budeme mať to tak, ako to poznáte. Tak ako spoločnosť, ako povedal pán Djordjevič 
hovorí a tvrdí, má nároky na „x“ miliónov Eur, tak isto aj mesto Košice si súdnymi 
cestami nárokuje „x“ milión Eur. Je to vec, o ktorej budú musieť rozhodnúť súdy. Ja 
osobne a verím, že môžem aj za vás povedať, to, čo bolo jednoznačne preinvestované, 
to, čo reálne existuje aj v tom betóne, v tom asfalt, urobené nejaké parkovacie miesto, ja 
tam osobne problém nevidím, len treba stanoviť správnu cenu. Tam sa ja nesporím. 
Lebo ja to tam nevidím vytvárať spor v tejto časti. Otázka znie, ako naložíme s tým, že 
zmluva nie je a teda historicky ako peniaze, ktoré plynuli do tejto spoločnosti, dostať do 
mesta. Čiže to je tak úplné krátky exkurz v rámci tých súdnych vzťahov a možno pán 
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riaditeľ vie teraz len priložiť, môže aktuálny stav, ktorý v tejto sekunde beží. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Čo sa týka tej akcelerácie, to, aby som objasnil, tzn., že 

vlastne, keď bolo zverejnené rozhodnutie súdu a komunikácia zo strany spoločnosti EEI 
sa výrazne zintenzívnila a v podstate až do nadobudnutia účinnosti právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, tak vlastne prebiehala dosť intenzívna komunikácia o spôsobe a 
možnostiach prípadnej ďalšej spolupráci, resp. fungovania či už zázvorových parkovísk 
alebo samotných automatov. Bohužiaľ, tie ponuky, očakávania zo strany EEI boli 
z nášho pohľadu legislatívne nezrealizovateľné. Je pravda, že vlastne sme ich vyzvali aj 
so záujmom o odkúpenie parkomatov, ktoré sú rozmiestnené v rámci mesta. Spoločnosť 
si vyžiadala čas s tým, že musí spraviť znalecké ohodnotenie tejto technológie a je 
možné, že nám predloží ponuku. K dnešnému dňu sme takúto ponuku neobdržali. A čo 
sa týka parkovania, z nášho pohľadu je plne funkčné na území celého mesta a naše 
VZN-ko plne myslí aj na situáciu, keď je rampa hore. Čiže tá možnosť zaplatenia 
parkovného v takomto prípade je vo VZN ošetrená. Takže vlastne nie je pravda, že 
nemajú možnosť. Sms-ka alebo aplikácia. Štvrté pásmo. Toto máme, tam je presne... 
alebo 2 eurá za deň. Áno? Čo sa týka tohto. Čiže my to máme vo VZN, pretože také 
situácie už v minulosti nastali. Čiže my tieto veci máme ošetrené, takže môžme tieto 
záležitosti považovať, že tuná tá možnosť je, bola v rámci mesta aj realizovaná vlastne 
komunikačná kampaň v rámci upozorňovania na skutočnosť, že v centrálnej mestskej 
zóne, ale aj v ostatných zónach je nevyhnutné dodržiavať pravidlá plateného 
parkovania. Čo sa týka vlastne parkovacieho domu, tá suma, ktorá je dneska zahrnutá 
do toho vzťahu mesta ako podnájomcu voči bytovému podniku, plne pokrýva 
prevádzku parkovacieho domu. Čiže je v tom zahrnutá vlastne splátka úveru a 
prevádzkové náklady s tým spojené. A tak ako pán poslanec Djordjevič spomínal, áno, 
v minulosti sme tvrdili, že splátky spoločnosti EEI nepokrývali ani len splátku úveru 
alebo splátku úveru, ktorá tam bola a dneska plne pokrývame bytovému podniku a to z 
toho dôvodu, že v minulom roku, v podstate tento rok už mal byť úver pôvodne splatný 
za parkovací dom, ale my sme ho v predchádzajúcom období refinancovali, tzn. 
predlžili sme jeho splatnosť a znížili sme splátky, áno, čiže teraz sa nestáva, že by 
bytový podnik doplácal na prevádzku parkovacieho domu. Čiže tieto opatrenia sú a tieto 
náklady berie mesto na seba. Zároveň sme vlastne opravili dlhodobo nefunkčný 
parkovací systém, ktorý bol dlhodobo nefunkčný parkovací systém, ktorý bol 
v parkovacom dome. Takže vlastne dneska nič nebráni občanovi, aby si plnil svoju 
povinnosť a dodržiaval pravidlá platenia parkovania v území platením parkovania.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pána riaditeľa pán poslanec 

Djordjevič a pán poslanec Karabin. Smska prišla? 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Poviem. Hej. Som čestný, poslal som 8 

esemesiek polhodinových po 25 centov a deviatu mi už napísalo, že objednali ste si 
službu mimo doby, tzn., že už neberie. Čiže mali ste pravdu. Ale však to treba priznať 
na mikrofón. Mali ste pravdu. Neskúšal som, nechodím na rampy. Ale už keď sme pri 
tých rampách, na Amfiku je v strede obratisko električiek a celú noc tam parkuje 10 
dodávok nejakej spoločnosti, ktorá robí Budapešť, ako viete prevoz ľudí a ja aj včera v 
noci som prišiel z futbalu o jedenástej večer a ulica Tatranská Štítová plná a tam plné 
a som musel parkovať tam, kde sú kolotoče. Dosť úbohé na to, že si platím rezidentskú 
kartu. Poprosím 30 sekúnd, zvládnem, už sa nebudem prihlasovať, pokiaľ to nebude 
veľmi urgentné. V tých rezidentských zónach je to potrebné tak riešiť, že sa bude 
vydávať len toľko kariet, koľko je parkovacích miest. To uznáme, že toto je cesta. Keď 
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je 800 miest, tak 800 kariet a taký bude musieť počkať, kým dakto odovzdá kartu. 
Obratisko som povedal, karty som povedal a už nech vysvetlím aj to, čo som povedal, 
že v centre 3 eura. Vy prídete v piatok v noci na Kováčsku, v noci podotýkam, je tam 
zadarmo na Kováčsku, lebo každý chce ísť do Jazzu a do Retra a jednoducho... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...prepáčte, už čas uplynul... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: 10 sekúnd, jedna veta. 
 
p. Polaček, primátor mesta: ...ja som sa zamyslel nad tým Amfiteátrom... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: ...proste ja hovorím, že 3 eurá treba dať aj v noci na Kováčsku. 
 
p. Polaček, primátor mesta: ...takže už nie. Pán poslanec Karabin na pána riaditeľa. Pán 

poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, ste vravel, že 

parkovací systém funguje. Prepáčte, buď klamete alebo nebývate v meste Košice. Ako 
môže systém fungovať, keď sú tu mesiace parkované autá na platených parkoviskách, 
nikto ich neodtiahne, nikto im nedá papuču, nič. Drahé autá, prémiové, nikto ich nerieši. 
Mám videjko pre istotu z 30. augusta tohto roku, Továrenská ulica, zmätení chudáci z 
Gelnice prišli z Trebišova, nevedeli ako zaplatiť. Išli ku automatu EEI, opáskovaných, 
jeden z nich dal dole tie čierne fólie, automat nefunguje. Nikde vysvetlenie, ako má ten 
človek zaplatiť parkovné. To mesto je také bohaté, že nepotrebuje tie peniaze? Žiadna 
reklama. Miesto toho stupídnych billboardov platených z našich daní, ako sme vyhrali 
parkovanie. Figu deravú sme vyhrali. Ukážte návod, aby tí ľudia vedeli, ako zaplatiť 
parkovné. Tí cudzí, ktorí nie sú z Košíc, ktorí teraz pred rokom bol duálny systém, 
mestský automat, automat EEI a zrazu nevedia zaplatiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, čas, je mi ľúto pán poslanec, ale viete, miesto toho, aby 

ste si ich kamerovali, ste im mohli poradiť. Pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa len chcel opýtať, tak ako spomínal pán 

riaditeľ prevádzkovanie parkovacieho domu, že ako teraz vychádzajú náklady mesačné, 
lebo je tam popísané v správe, že v súčasnosti v parkovacom dome je zabezpečená 
strážna služba, aké sú náklady mesačné a vôbec celkovo na prevádzkovanie 
parkovacieho domu? Hej, pretože píše sa tu v tej dôvodovej správe, že by sa mal meniť 
alebo nemáme informačný parkovací systém a zároveň má prebehnúť, nech to tu 
nájdem v texte, komplexný profylaktických servis do konca septembra. Takže keby ste 
nám vedeli toto vysvetliť ľudskou rečou, tak boli by sa povďační, ďakujem. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Čo sa týka prevádzky parkovacieho domu, tak tá suma 

15.100, ktorá tam je, tak pokrýva všetky náklady bytového podniku, ktoré má s 
prevádzkou parkovacieho domu. Energeticky bol parkovací dom prepísaný na mesto 
Košice, ktoré platí energie a je to schované pod zmluvu, ktorú má mesto uzavretú s VSE 
na nákup energií. Čo sa týka vlastne služby, ktorú tam máme, mesto sa rozhodlo to 
riešiť formou strážnej služby, pretože je to lacnejšie, ako keby sme to mali riešiť našimi 
zamestnancami so všetkými nákladmi. Zároveň si treba uvedomiť, že parkovací dom 
slúži ako rezidentské parkovanie pre obyvateľov priľahlej rezidentskej zóny, resp. aj 
nerezidentov, ktorí si tam vedia prenajať, preto je tam potrebná služba 24/7. Číslo 



176 

 

presne neviem, ale garantujem vám, že je to lacnejšie, ako keby sme tam mali 
zamestnancov na trvalý pracovný pomer a čo sa týka tej profylaxie, tak môžem 
povedať, nie koniec septembra, už je to zrealizované. V pondelok tam boli v priebehu 
tohto týždňa sa vlastne sa zrealizovali, spravili sme kompletnú rekonštrukciu 
parkovacieho systému. To, čo nám ponúkali za 100 tis. EEI, spravili sme za 10 tis.. 
Slušné freečko pre externú spoločnosť, áno, je to pripravené, riešila sa záležitosť 
naplnenia mincami, bude to vyberané tak, ako ostatné parkomaty mestskou políciou, 
čiže sme pripravení spustiť celý tento režim, potrebujeme ešte dotiahnuť práve tých 
rezidentov, ktorí tam majú karty a s ktorými podpisujeme teraz zmluvy. Takže preto, že 
do konca septembra, aby sa podpísali zmluvy a mohli sme s nimi fungovať tak, aby 
vlastne boli ich karty funkčné. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lӧrinc má faktickú. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán riaditeľ povedal, že automaty sú doriešené a 

že budú vybrané mestskú políciu, tzn., že príslušník mestskej polície ide a fyzicky 
vyberá keš z automatu a eviduje to on. Pýtam sa. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: 3 roky to robia. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len zopár poznámok. Tak, ako tu kolega pán Djordjevič 

spomínal parkovisko pri Amfiteátri. Bolo to vidno, keď sme riešili zónu Tlačiarne. 
Krásna fotka, jedno parkovisko plné zadarmo, druhé, ktoré stojí 25 centov na hodinu. 
Prvá hodina je zadarmo, celý deň 2 eura je prázdne. To bolo to čo poznáte, rampové 
parkovisko, kde sú kolotoče. O chvíľku sú tam zase kolotoče. Takže nie sme z toho 
nadšení, ale že vraj budú kolotoče. Teraz pred pár dňami sa maľovalo vodorovné 
dopravné značenie na Hroncovej ulici, zaviedla sa školská zóna v tejto lokalite kvôli 
bezpečnosti obyvateľov a hlavne školákov, ktorých je na ZŠ Hroncova viac ako 700, 
aby sa parkovalo tak, ako sa má parkovať. Plus veľmi dobre viete, že pribudol nám tam 
Okresný úrad Košice okolie na Hroncovej ulici, tzn. táto ulica je dosť frekventovaná. 
Keď sa išlo maľovať vodorovné dopravné značenie, lustrovali sa niektoré vozidlá, ktoré 
nedodržiavali dočasný zákaz parkovania. Zistili sme, že veľká časť vozidiel je zo 
Starého Mesta, tzn. v priľahlej lokalite je rezidenčné parkovanie Letná ulica a presúvajú 
sa vlastne parkovať vozidlá do neplatenej rezidenčné zóny. To znamená, máme s tým 
problém, máme s tým problém práve na týchto, nazvime to, nárazníkových zónach aj na 
Severe, tzn. na Mieri, Študentská, Odborárska ale Boženy Němcovej, Hroncova. Takže 
áno, budeme to musieť učiť riešiť. A ešte jednu poznámku k parkovaniu a k prevádzke 
systému, ale skôr k parkovaniu. Bolo by vhodné, ako sme to riešili včera pri 
Pravoslávnom chráme na Československej armády a kedy môžu rezidenti parkovať 
zadarmo alebo ten systém, kedy bude vlastne podnikateľ alebo ten, ktorý to parkovisko 
prevádzkuje a plus zadarmo parkovanie v noci, aby sa určila pre celé mesto jednotný 
čas. To znamená príklad uvediem, od večera od šiestej, pol šiestej, šiestej, do rána 
nejakej pol ôsmej, ôsmej. Aby sa všade určil jednotný čas do budúcna a jednotný 
systém v rámci toho, kedy je zadarmo parkovanie v noci. Aj do budúcna. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Povedal som, že keď to bude nutné a budem 
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naozaj vecný. Nočné parkovanie napr. na tom obratisku je povolené. Čiže tie dodávky, 
čo parkujú v noci, tak tam môžu parkovať. Nie každého to zaujíma, budem hovoriť 
hlasnejšie. Dodávky, ktoré parkujú v noci na obratisku môžu parkovať, ale poprosím aj 
políciu mestskú, aby o 7:30 tieto dodávky odtiaľ zmizli, keď nebudú mať zaplatené a 
nejdem proti podnikateľskému subjektu. Ale tam nemajú čo robiť. Že keď tam prídem 
počas dňa, nech mám ja kde zaparkovať. Lebo sme sa bili za ten rezidentský systém, tak 
nech je funkčný. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lӧrinc. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Pre budúce obdobie, veľké MČ, konkrétne veľká MČ Košice – 

Sídlisko KVP, máme si riešiť parkovanie vo vlastnej réžii alebo prídete budúceho roku s 
nejakým celomestský systémom parkovania? Máme tu kompetenciu, teda ísť vlastnou 
cestou alebo máme čakať na niečo? Ak na niečo čakáme, kedy to bude predstavené? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: A k tomu poviem, tak musíme ísť ako mesto ako celok, 

preto aj tá koncepcia a stratégia bola takto spracováva, kde súčasťou novo 
navrhovaných zón rezidentského parkovania boli práve aj tieto zóny v dotyku, ktoré sú 
povedzme rodinné domy, respektíve priľahlé zóny tak, aby sa nepresúvali z týchto zón 
parkujúci. Čiže áno, bude to jednotná koncepcia pre celé mesto. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Nie je pravda. Keby ste si pozreli tú stratégiu, tam sú aj 

nové zóny. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja budem stručný. Priznám sa, pred štyrmi rokmi, 

keď sme boli zvolení, tak som rátal s tým, že toto mesto Košice za 4 roky príde 
s nejakou koncepciou oveľa skôr ... nepočuť? Haló, počuť? Počuť už. Takže zopakujem, 
že ja som predpokladal s tým, že keď pred štyrmi rokmi nás zvolili občania do týchto 
lavíc tu, že mesto Košice príde za tie 4 roky s nejakou koncepciou a že sa zavedie 
vlastne nejaký mestský parkovací systém, aby sme nemuseli riešiť potom čiary na 
Hroncovej a že kto je zo Severu, kto je zo Starého mesta alebo z Terasy atď. Čiže toto je 
tak trošku kritika aj do vlastných radov. Tak pevne verím, že sa to podarí a dúfam, že to 
nebude trvať ďalšie 4 roky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Diskusiu uzatváram, vyčerpali sme diskusné príspevky, poprosím 

návrhovú komisiu na návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie informáciu o 
prevádzkovaní parkovacieho systému v meste Košice podľa predloženého návrhu, po B) 
súhlasí s nájmom Parkovacieho domu pri Steel Aréne v Košiciach vrátane príslušnej 
technickej infraštruktúry podľa predloženého návrhu, po C) žiada primátora mesta 
Košice, aby prostredníctvom odborných útvarov Magistrátu mesta Košice preskúmal 
legislatívno-právne možnosti trvalého majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva 
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parkovacieho domu podľa predloženého návrhu, termín: do 31.01.2023, po D) 
primátora mesta Košice, aby raz za polrok informoval mestské zastupiteľstvo o 
priebehu rokovaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI ohľadom 
majetkovoprávneho vysporiadania investície EEI podľa predloženého návrhu, termín: 
v texte, po E) primátora mesta Košice, aby v prípade mimosúdnej dohody medzi 
mestom Košice a EEI bol návrh dohody vopred predložený na prerokovanie a 
schválenie mestským zastupiteľstvom, termín: v texte a po F) zrušuje uznesenia 
mestského zastupiteľstva v bodoch a) až d) podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 74 -  za 28, proti 1, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 42 
Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou 
od 01.10.2022 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bodom číslo 42. Materiál vám bol tiež dodaný, zavádzajú sa nové 

druhy cestovných lístkov. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec 
Saxa. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Samozrejme s tarifou so zmenou 

súhlasím, ale opomenuli sme, čo sa týka taríf aspoň z môjho pohľadu, schválením a 
listom zo dňa 05.08. bola v Košiciach zavedená autobusová linka číslo 37, bezplatná 
autobusová linka, podpísané pánom primátorom. Veľmi kvitujem a som rád a ďakujem, 
že tá zložitá situácia na Slaneckej ulici bola čiastočne vyriešená aj tým, že autobus číslo 
37 bezplatne prepravuje ľudí do OC Kaufland. Škoda, že už tá 28 električky nevyšli 
finančného dôvodu, dá sa to chápať. Jediné, čo tu je, bolo veľa otáznikov a sme sa 
zaoberali tým aj na dozornej rade, či toto nemalo byť aj súčasťou zmeny tarify. Totižto 
povedzme takto. V prípade, že by to bola objednávková preprava, lebo OC Kaufland sa 
má na tom má podieľať, podľa informácií pre dozornú radu 42 tisícami, celkové 
náklady sú 144 tis. Eur na túto linku, ročné náklady, aby bolo jasné. Náročnosť na 
vozidlo, 2 kusy vozidiel, traja vodiči. Vravím, veľmi som rád, súhlasím s tým, že táto 
linka je, všetko v poriadku, len sa pýtam pána kontrolóra, či toto by nemalo byť riešené, 
tá bezplatná časť. Zavedenie, cestovný poriadok, všetko v poriadku, kompetencia mesta, 
ale samotná bezplatná preprava, keďže nemôžme to chápať ako objednávkovú prepravu, 
keďže tam je len necelých 30 % zaplatených, by nemalo byť súčasťou tarify. Ja mám 
pripravený aj pozmeňujúci návrh, kde by sme to schválili v podstate ako súčasť zmeny 
tarify číslo 7, či toto bolo v súlade alebo nebolo v súlade s predpismi a zároveň by som 
poprosil, aby a prečítam aj ten doplňujúci návrh. Totižto opäť sa vrátim k MČ Krásna. 
Jazero obsluhuje 37, ale Krásna a Jazero sú stavebne zrastené, že ani nepoznáte, kde je 
hranica, kto nevie presne. Je tam autobusová linka, ktorú minule sme schválili ako 
bezplatnú, ale nebolo to podpísané. Opäť je to kratučká autobusová linka, kyvadlová 
doprava, ktorá zváža ľudí ku OC Važec, že kde pokračuje bezplatná linka 37. Takže 
dávam pozmeňujúci návrh a síce v znení: Mestské zastupiteľstvo v zmysle príslušných 
paragrafov a predpisov schvaľuje Dodatok číslo 7 k tarife DPMK pre mestskú 
hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.10.2022 v znení prílohy s doplnením: od 
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01.10.2022 bude bezplatná preprava na autobusovej linke číslo 28 a 37 počas 
rekonštrukcie Slaneckej cesty. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, pán námestník. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja nadviažem na kolegu 

Saxu, presne to isté mám aj na srdci. Mestské zastupiteľstvo má kompetenciu ako jediný 
orgán rozhodovať o výške taríf v meste Košice, čo sa týka v rámci dopravnom podniku 
MHD. Preto mňa zaujíma, kedy sme rozhodli o tom, že nejaká linka v Košiciach má 
mať nulové cestovné. Ide mi len o právnu vec, pretože si myslím, že niekto rozhodol za 
nás, o nás bez nás, asi tak nejak. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja sa len chcem 

opýtať pána Saxu, že ďakuje za tú linku bezplatnú, že či má teda vedomosť, nakoľko je 
využívaná, ako veľmi je obsadená, ako veľmi je efektívna táto linka vo svojej podstate a 
rovnako sa ho ako člena dozornej rady teda dopravného podniku chcem opýtať. Na 
Severe došlo k zrušeniu pošty na Podhradovej, došlo k zrušeniu pošty na Mieri, či 
považuje za adekvátne, ak navrhnem ako poslanec za MČ Sever a verím, že ma 
podporia aj ostatní kolegovia, aby sme zriadili bezplatnú linku z MČ alebo sčasti v MČ 
Sever z Podhradovej smerom k Pošte číslo 4, 8 alebo Pošte 1, aby sa obyvatelia tejto 
časti mohli dostať k týmto službám tiež zadarmo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: A poprosím k 1. októbru, aby sme to stihli pred voľbami. Pani 

poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja dúfam, že sa raz dožijeme toho, že 

hromadná doprava bude bezplatná pre všetkých, pretože aj ja cítim takú maličkú krivdu, 
ako už som viackrát spomínala, je to linka Šaca – US Steel, kde lístok stojí tak isto, ako 
keď si sadnete zo Šace na konečnú do Ťahanoviec alebo na Jazero, nechcem Ťahanovce 
spomínať, tak ako spomínal Michal, aby náhodou som neurazila pána starostu, ale tak, 
že v podstate obyvatelia Šace cítia krivdu, hej, že platia a kúpia si taký istý lístok na 
krátku jednu zastávku, ako keď niekto sadne z jednej MČ na koniec druhej mestskej 
časti. Čiže z jedného konca Košíc na druhý koniec Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Veľmi dobrý nápad. Dajte to písomne. 

Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja musím tiež zareagovať, lebo máme seniorov, ktorí 

na Kalvárii sa zvezú iba 2 zastávky autobusom a určite to tiež vnímajú ako krivdu, že 
musia platiť. Otázka na druhej strane je, že či ten obyvateľ Šace, ktorý chodí do US 
Steelu, či tam chodí dennodenne a teda či si kupuje jednorazový lístok alebo má vlastne 
predplatený mesačník a potom je otázka, aká veľká krivda, ale určite to stojí za 
zváženie. Čo sa týka bezplatnej dopravy, je tu táto idea, sa to prebralo opakovane, aj 
pán poslanec Stanko, ktorý tu dnes nie, to opätovne navrhol na komisii dopravy, resp. 
distribuoval nejaký materiál. Viacerí z vás sa oháňate mestom Tallinn v Estónsku. Ja 
vám odporúčam sa porozprávať s predstaviteľmi mesta Tallinn dnes po tých rokoch, čo 
zaviedli túto bezplatnú dopravu, či to naozaj prinieslo to, čo si od toho sľubovali. Či sa 
znížila osobná automobilová doprava alebo sa neznížila a či majú to, ten benefit, ktorí 
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investovali do tejto mestskej hromadnej dopravy, naozaj či ho pociťujú v tej doprave v 
meste, pretože počas našej návštevy v roku 2021, ako nám prezentoval zástupca 
primátora mesta Tallinn, tomu tak nebolo po niekoľkoročnom fungovaní. Dámy a páni, 
ako som už aj avizoval aj emailom, prednášam pozmeňujúci návrh uznesenia MZ 
v Košiciach v bode, v tomto bode Dodatok číslo 7 k tarife. Po porade primátora, aj po 
porade s dopravným podnikom, bola už pripravená úprava tejto tarify v časti sadzby 
cestovných lístkov, pre druh akciových cestovných lístkov určených pre podujatia 
a partnerov, predlženie doby platnosti 4 hodinového lístka na 6 hodinový lístok. Je to 
práve z toho dôvodu aby, ak si už tento užívateľ zakúpi tento akciový cestovný lístok na 
nejaké podujatie, či už hokejový, futbalový zápas alebo koncert, tak aby ho vedel využiť 
efektívne aj pred podujatím, aj po skončení podujatia. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Reagujem na pána námestníka. 

Pán námestník, bezplatnú 37 nezaviedlo toto zastupiteľstvo, nenavrhol som to ani ja. 
Bol to pán primátor, ktorý to podpisom odsúhlasil, čo sa teším a ďakujem mu za to. A 
čo sa týka seniorov, tam máte pravdu pán námestník, tam do budúcna by bolo dobre 
upraviť tarifu a síce tak, že nie od 70 rokov bezplatná preprava, ale po dovŕšení 
dôchodkového veku. Lebo keď niekto bude mať v 65 odchádza do dôchodku, tých 5 
rokov predsa len dôchodok poberá, nie mzdu. Čiže možno potom sa nad tým budeme 
môcť zamyslieť, ale teraz ešte raz opakujem, 37 som nenavrhol ja a 28 je len logický 
krok k tomu, aby obyvateľstvo sa mohlo presúvať a bezpečne prejsť cez cestu, kde už v 
predchádzajúcom bode som vravel, že dopravné značenie na Slaneckej je zle. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja som chcel síce číslo 50, ale nakoniec ma prehlasovali a vznikla 

z toho čísla 37, ktorá vznikla na základe požiadavky a verím, že pani starostka potvrdí 
MČ, kedy jednoducho technicky naozaj ľudia nevedia sa dostať do istej časti MČ, 
nevedeli sme to vyriešiť dopravným značením, pretože akékoľvek riešenie prinášalo 
zbytočné riziká v rámci peších. Čiže jediný spôsob, ktorý sme vymysleli bola, aby sa 
týchto ľudí do druhej časti MČ Nad jazerom dostali autobusom. Samozrejme 
dofinancovanie tejto linky nejde z mestských peňazí a teda nejde len z mestských 
peňazí, aby som bol presný, ale ide aj z jedného z obchodných centier, ktoré pripláca 
túto linku. Pani poslankyňa nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Môžem len potvrdiť vaše slová, čiže vzišlo to na základe 

veľa požiadaviek obyvateľov, pracovníkov, ktorí v danej lokalite pracujú a tým pádom, 
že cez Slaneckú bol zrušený prechod, ľudia bez dopravného prostriedku, teda na pešo, 
sa nemali ako dostaviť. Prebehlo viackrát aj rokovanie aj na meste Košice. Mesto prišlo 
s takýmto návrhom, teda ľudia sa z jednej strany sídliska zvážajú vlastne do predmetnej 
lokality v určitých intervaloch počas dňa tak, že pán Gibóda, pán námestník sa pýtal, či 
je vyťažená, je to vlastne nová linka. Ja si myslím, že dopravný podnik bude robiť 
monitoring. Pokiaľ by to malo by naozaj neefektívne, potom bude na mieste ju zrušiť, 
ale myslím si, že zatiaľ táto linka aspoň ako-tak pomáha. Však len teraz začal školský 
rok, uvidíme, čo to prinesie. Keď sa tu pán poslanec Lipták pýtal, že vlastne, kedy sme 
schválili vlastne nejakú dopravu zadarmo alebo na vybratých nejakých úsekoch, tak 
bolo to v mesiaci jún, kedy myslím si, že aj v marci aj v júni prebehla tu búrlivá 
diskusia k tejto téme. Poslanci to odsúhlasili, čiže na vybratých električkách mala byť 
bezplatná doprava počas rekonštrukcie. Pán primátor v podstate uznesenie nepodpísal. 
Deklaroval, že teda materiál ešte treba počas leta dopracovať s dopravným podnikom, s 
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mestom Košice, aby v podstate sme to mohli spustiť niekedy v septembri alebo počas 
nasledujúcich dní. Už to malo byť spustené. Dopravný podnik mal všetko vymyslené. Ja 
už tlačiť na pílu nebudem, jednoducho vedenie mesta má vlastne kompetenciu, tak to 
nepodpísať a jednoducho ste sa rozhodli, ako ste sa rozhodli. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Čiže pani starostka potvrdila, že v 

podstate my sme tú tarifu neschválili. Nulovú tarifu na linku číslo 37, tak? Čiže moja 
otázka, čiže moja otázka znie, kto ju schválil, keď jedinú kompetenciu máme jedine my. 
Ide o princíp. Nejde o nič, že  teraz sa chcem niekým ťahať, ale keď raz my máme tú 
kompetenciu, len my máme tú kompetenciu schvaľovať tarify, ja sa pýtam, kto schválil 
tú tarifu, keď sme to neboli my. Lebo ten, kto to schválil, urobil to v rozpore so 
zákonom podľa mňa. Ďakujem. 

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

kolegovia. Prvá vec, chcel by som poprosiť, aby mohol zareagovať verejne pán hlavný 
kontrolór, bola tu položená otázka. Sám som v rozpakoch ohľadom toho návrhu pána 
Saxu. K samotnému návrhu zmeny tarify, aj k pozmeňováku pána námestníka nemám 
výhrady. Bol to proces, ktorý bol komunikovaný či aj na dozornej rade, či v orgánoch 
spoločnosti v predstavenstve. Toto je podľa mňa kvázi logické doplnenie, ak tá 
bezplatná linka vznikla, ja si tiež kladiem otázku, nie som zorientovaný, viem, že mesto 
Košice rozhoduje o linkách licenciách ako orgán, ktorý má o tom rozhodovať. Či má 
rozhodovať aj o tom, že je a preprava bezplatná, či to je vhodné formou dodatku číslo 7 
k tarife schvaľovať. Lebo myslím si, že ako pán Saxa aj všetci ostatní, verte, že nie je to 
obštrukcia k tomu návrhu, ale chcel by som počuť právny názor. Pokiaľ pán primátor 
mohol schváliť 37, tak môže takisto rozhodnutím schváliť aj 28, tým pádom nemusíme 
prijímať uznesenie. Mne sa zdá, že v tarife tento spôsob rozhodovania alebo takýto 
obsah rozhodovania, by nemal byť zahrnutý, tam sa hovorí o cenách lístkov, zľavách 
atď., podmienkach cestovania a toto je skôr možno v tej druhej oblasti, ktorej má mesto 
oprávnene a či má oprávnenie? Poprosím k tomuto zaujať, ale jednoznačné stanovisko, 
aby sme nevyrobili nejaký lapsus, resp. vedeli, o čom máme hlasovať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja mám za to, že mesto si túto linku objednalo, ale áno, zaskočili 

ste s touto otázkou, takže sa to treba preveriť. Verím, že to je v poriadku. Pán kontrolór, 
chce niečo? Nech sa páči. 

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Je to ani nie tak právna, skôr aj ekonomická otázka a keby 

sme mali vychádzať z § 11 Zákona o obecnom zriadení, tam sa niečo vo všeobecnosti 
hovorí a keby sme mali vychádzať zo zmluvy o službách u mestskej hromadnej 
doprave, je tam jasne definovaný pojem ekonomicky oprávnené náklady. A keď 
chceme, aby tieto náklady boli uznané, doslova strata bola uznaná dopravného podniku, 
ja som vždy toho názoru, že je lepšie takéto majetkové dopady odsúhlasiť MZ. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ok, odporúčanie. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Systémový prístup by bol taký, keby sme 

stanovili prípady, v ktorých môže sa rozhodnúť o doprave, ktorá by bola bezplatná s 
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tým, že aký čas, na aký čas to môže byť. Lebo môžu to byť bezplatné dopravy napr. pri 
športových, kultúrnych podujatiach, kedy je v záujme mesta, aby bola tá doprava 
riešená tak alebo v prípade takých udalostí, ako odstavenie alebo znemožnenie prístupu 
občanov do určitej časti mesta. Čiže keby sme mali byť, keby sme mali uvažovať 
systémovo, tak by bolo dobré, aby sme na také prípady mysleli a podľa toho sa potom 
správali. To znamená, že mali by sme nejaké vodítko, podľa ktorého by sme mohli 
postupovať takto. Rozhodovať ad hoc, to je ďaleko od systémového prístupu a potom to 
prináša rôzne otázky a pochybnosti, ktorým by sme sa mohli vyhnúť. Toľko moja 
poznámka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. V nadväznosti na vystúpenie pána kontrolóra, 

teda mám takúto požiadavku, aby ste sa nám niekto z právnikov vyjadrili, či formulácia 
takéhoto uznesenia týmto spôsobom je v poriadku. Môžeme hlasovať alebo ho upravme 
iba tým, že schvaľujeme bezplatnú prepravu, či to má byť týmto dodatkom k tarife a 
taká pridružená otázka, ak to teda schválime, teda potom na základe akého aktu 
spoločnosť Kaufland a komu uhradí ten príspevok na tú dopravu, keď mi ju schválime, 
že je bezplatná uznesením a teda či bude platiť mestu ten svoj príspevok alebo 
dopravnému podniku? Tak to je organizačno-technická záležitosť, ale mňa by to 
zaujímalo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, nevnášajme neistotu do týchto vecí. Na to je tu v 

tomto prípade aj dopravný podnik, ktorý by nás pravdepodobne upozornil, že treba to 
urobiť inak. Ak náhodou zistíme, že to trebalo urobiť inak, tak určite existuje spôsob, 
ako to napraviť. Čiže by som nepolemizovať o tom, že či nám obchodné centrum, komu 
zaplatí, každopádne tá dohoda existuje a určite úmysel v tomto prípade je dobrý a 
verím, že neexistuje žiadne protiprávne konanie, ktoré sa tu môžme dohadovať a 
nepohneme sa ďalej. Čo sa týka tej druhej časti, neviem koľko ešte autobusov dáme 
zadarmo, aby som si to ujasnil. Koľko tu máme návrhov? Nech je to spravodlivé pre 
každú MČ aspoň 4 zastávky. Viete, pripomínam a nemusím mať naozaj nadštandardné 
vzťahy s dopravným podnikom, ale ten fakt, že proste nemajú peniaze a ten fakt, že sme 
tam na hlinených nohách a každé jedno ďalšie takéto rozhodnutie prináša ďalšie a 
ďalšie dlhy, ktoré sa nám vrátia. Ak nie v tomto roku, tak v tom ďalšom určite v rámci 
strát jednoducho prehlbujeme a zvyšujeme. Pán poslanec Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. To, čo už som hovoril. Prijímajme opatrenia, 

ktoré sú systémové. Tzn., že je to opatrenie na neurčitý prípad, na neurčitý počet 
prípadov určitého typu dopredu. Ja nemám nič proti eskobusu, naschvál som nepovedal 
celý názov, hej, lebo môže si niekto objednať potom tú dopravu. Však je v záujme tých 
obchodných prevádzok, aby sa tam ľudia dostali. Na určitú dobu viem si to predstaviť, 
ale to, aby to mesto pripravovalo bez toho, aby sme mali takú normu dopredu 
pripravenú, sa mi nezdá byť v poriadku a preto si myslím, že o tom by sme dnes ani 
rozhodovať nemali. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa tretíkrát opýtam to isté. Môže primátor 

mesta Košice schvaľovať tarify v MHD alebo nie? Môžem poprosiť právne oddelenie, 
aby mi dalo odpoveď na moju otázku. To je všetko. Ktorý orgán v tomto meste, lebo ja 
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tvrdím jednu vec, že je to MZ, kto môže v tomto meste okrem mestského zastupiteľstva 
určovať tarify v MHD a poprosím paragraf, písmeno, odstavec. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nebuďme prosím, tento spôsob nepoužívajme. 

Nikto vám dnes nedá v tejto sekunde právnu analýzu. Prosím, netlačte nás do toho, aby 
sme vám odpovedali na veci, na ktoré v tejto sekunde neexistuje odpoveď. Pán 
námestník, nech sa páči. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja by som sa chcel len opýtať 

pána poslanca, že nerozumiem tomu, že prečo má pocit, že toto je tarifa. To je nejaká 
linka, ktorú preto, aby na tejto linke nebol stratový dopravný podnik, financuje nejaká 
tretia strana. Pokiaľ viem, platí..., prepáčte pán poslanec, ja som teraz pri hlásený, 
reagujem na vás, nevykrikujte tu na mňa, tak ako to robiť tie posledné 4 roky. Ma už to 
nebaví. Kľud, u vás pán poslanec. Kde máte napísané, že toto je tarifa. Toto je linka, 
ktorá vykonáva špeciálnu prepravu na nejakej trase. To nie je tarifa. Nie, nie je to tarifa 
pán poslanec.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Stanko. MHD grátis. 
 
p. Stanko, poslanec MZ: Áno, ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, musel som riešiť nejaké 

neodkladné veci, tak som vyšiel zo sály. Už som naspäť. V podstate ja tu mám 
koncepciu a možno by som bol rád, keby to mesto prijalo za svoje. Mal som tú 
prezentáciu na komisii dopravy naposledy a myslím, že sčasti to mesto má zapracované 
vo svojich materiáloch. Pointa je to, základná myšlienka, že tu nie je zdarma, to je len 
marketing a hlavne je to, že občania si zaplatia registráciu a budú mať garantovanú 
MHD grátis, môže to byť na skúšobné obdobie jedného roku. Teraz aktuálne to prijali 
od 01.09. v Poprade, kde na tom pracovali 3 roky, ale je to súvis opatrení, v ktorých je 
aj ekológia, parkovanie v meste, doprava, hej, je to vlastne zložitejší problém, ale ktorý 
sa dá riešiť koncepčne. Ja som práve chcel navrhnúť, aby mesto prijalo tú koncepciu 
pod názvom MHD grátis Zelená cesta, pretože my sme sa niekedy tlačili a chceli sme 
byť eko mesto, hej, chceli sme byť Zelené mesto a vyhral vlastne tú súťaž mesto 
Tallinn, hej, ktorý to tiež nejakú dobu mal a skúšal a aktuálne na Slovensku je to 
Poprad, hej, kde to vlastne teraz skúšajú. Majú to na skúšobnú dobu a myslím si, že tá 
myšlienka je veľmi rozumná, pretože to môže prilákať práve ľudí, ktorí tu žijú 5 -10 
rokov,  majú pobyty v Michalovciach, v Snine, neviem kde všade, ale tu pôsobia a tu 
fungujú a zaviesť vyhradené pruhy pre MHD, zaviesť prednostné právo na 
križovatkách, urobiť proste určité opatrenia, ktoré môžu spríjemniť tú dopravu, tak by to 
naši občania ocenili. Základná myšlienka je ale tá, nie je to zdarma. Ľudia sa normálne 
zaregistrujú, nemusia sa kupovať nejaké mestské karty a robiť z toho ďalší biznis, 
dopravný podnik má aplikáciu elektronickú, ktorá by vás nestala ani korunu, ani jedno 
euro. Je to súvis viacero opatrení. Len som chcel spomenúť, že tam je tá myšlienka je tu 
živá a ak by do budúcna ľudia mali záujem, tak by som rád, keby to niekto predložil 
i mimo mňa. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, pán poslanec Rovinský, nech sa páči, faktická na 

pána poslanca Stanka. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, čítam z tej vašej 

tzv. koncepcie. Tu však musíme trocha upresniť, že termín grátis alebo ak chcete 
zadarmo, je tak trocha marketingovým ťahom. Tak prepáčte, buď sme k našim 
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obyvateľom úprimní a hovoríme im to, čo to reálne je alebo robíme iba marketing. 
Nebol ste tu asi pán poslanec, uvádzate tu ako príklad Tallinn, ja vám ešte raz 
odporúčam, sprostredkujem, ak chcete, kontakt na radnicu v Tallinne a vám vysvetlia, 
aké sú ich reálne skúsenosti po niekoľkých rokoch fungovania MHD zdarma, že 
neubudlo áut v meste, ako si to sľubovali od tejto koncepcie, že to, čo vy tuná alebo 
niekto, kto to pre vás pripravil, si tu sľubuje, že nie také jednoduché, ako ste si túto v 
pár paragrafoch napísali. Je to zložitejšia téma, na bus pruhoch sa pracuje, nemali sme 
doteraz sme šťastie pri Krajskom dopravnom inšpektoráte. Verím, že sa to zmení. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len pán Lipták mám tu takú informáciu, že aj 

školské spoje chodia vo verejnom záujme a nikdy sme neschvaľovali tarifu. Školské 
spoje nepodliehajú tarife, sú objednané vo verejnom záujme mestom Košice. Pán 
poslanec Petrovčik. Čiže tá analógia bude taká. Nech sa páči. Niečo sa pokazilo? 
Počkáme. Máme unavenú techniku.  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže som opäť v hre.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský je v hre. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako predseda toľko spomínanej dopravnej 

komisie som nelenil, po dopravnej komisie som naštartoval svoj počítač doma, čo 
odporúčam všetkým a pozrite sa, aká je bezplatná doprava v Tallinne dnes. Taká, že nie 
je bezplatná. Lebo využili to aj oni, sa mi zdá, ako marketingový ťah, aby dostali cenu 
Zeleného mesta, ale dnes je to tak, že Tallinnčania platia, dokonca môžete si kúpiť 
lístok aj z Košíc, internet funguje, takže pozrite sa na to. Uvidíte, koľko čo stojí, ako to 
majú roztriedené. Ale ďalšia vec je, ktorú by som chcel povedať, keď môžem, iba 
dokončím myšlienku, že v Tallinne je to spojené i keď ustúpili od grátis dopravy, je to... 
mám si vybrať príspevok. Je to spojené s ďalšími opatreniami napr. s drastickými 
cenami za parkovanie v meste, hej, že sú tam trasy, kde sa dostanete len MHD. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ďakujeme, ale každopádne naštartovaním vášho 

počítača ste nám vytreli kocúra s Tallinom. Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ešte raz, ja som rád a ďakujem, že tá 37 je a je aká 

je. Ona sa časom zrejme rozbehne, pretože ešte bude výstavba tej Slaneckej cesty 
pokračovať, bude ešte ťažšie zemné práce sa tam robiť, bude to nutnosť až 
nevyhnutnosť. Pána námestníka trošku poopravím alebo doplním zrejme. Nejedná sa 
objednávkovú prepravu OC Kaufland, pretože OC Kaufland sa bude podieľať a tu je 
napísané, čo sme dostali ako dozorná rada, len predpoklad dotácie zhruba tridsiatimi 
percentami, čo je v poriadku, čo je potešiteľné. Samozrejme každé euro je pre mesto 
dobre, čiže s vami súhlasím. Ešte raz, ja som 37 nenavrhol, navrhlo ju mesto doplnil 
som o 28 a svojím poslaneckým návrhom doplňovacím som zaradil tam 37 kvôli tomu .. 
aj 28, ale 37 tiež kvôli tomu, aby som v podstate uviedol na pravú mieru, čo sa týka 
tarify, ak by s tým mal byť problém, tzn. doplniť aj 37 aj 28 a bude to v súlade aj s 
tarifou aj so všetkým možným a nikto nemôže pochybovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský a pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Krátka poznámka. Musí sa to volať 37? 

Myslím si, že školské autobusy, ktoré veselo zvážajú deti, nemajú žiadne číslovanie. 
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Toto, keď hovoríme, že je to linka číslo, to zvádza k tomu, ako keby to bolo niečo, čo v 
skutočnosti nie, lebo to je v podstate len linka, ktorá zabezpečuje dopravu ľudí 
z Važeckej do tohoto, hej? Čiže má 4 zastávky, či koľko a prečo to musí mať nejaké 
číslo. Nerozumiem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Saxa. Ja som nikdy 

alebo neuvedomujem si, žeby som povedal, že ste zaviedol linku 37 vy alebo z vášho 
popudu, ale z vášho popudu chcete k tomu zadarmo priradiť linku 28. A ja sa vás teda 
opäť raz spýtam ako poslanec za MČ Sever ako člena Dozornej rady dopravného 
podniku, je schodné, ak navrhnem autobusovú linku z Podhradovej, aby chodila na 
najbližšiu poštu nielen pre seniorov, ale pre ktoréhokoľvek obyvateľa Podhradovej, aby 
sa mohli zadarmo doviesť k najbližšej pošte, lebo im bola zobratá pošta aj na Mieri, aj 
na Podhradovej? Môžme to tak spraviť? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja len dopĺňam, neviem, čo to tu bolo povedané, na Kalvárii nie 

obchod. Ľudia musia ísť do obchodu, tiež by sme mali pomôcť. A v Šaci, ja už to fakt 
vidím ako reálne. Pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem slovo, aby som ozrejmil, lebo bavíme sa o nejakých 

pojmoch. Aj pán námestník Gibóda môže navrhnúť a môžme schváliť, ale musia nastať 
kroky, ktoré napr. nastali pri tejto..., ja som si vytiahol ten súbor .pdf - žiadosť, ktorú 
schválilo mesto. Začína, volá sa to Žiadosť o schválenie cestovného poriadku 
autobusovej linky MHD číslo 37 stanovisko, tzn. dňa 04.08. obdržalo mesto Košice, 
oddelenie dopravy a životného prostredia, referát dopravy magistrátu atď. žiadosť 
Dopravného podniku mesta Košice pod značkou atď. vo veci návrhu na začatie 
správneho konania o udelenie zmeny dopravnej licencie na vykonávanie mestskej 
autobusovej dopravy na území mesta Košice, zriadenie bezplatnej autobusovej linky 
číslo 37. To znamená, aj pán Gibóda, keď vám to schválime, dopravný podnik bude 
musieť požiadať mesto Košice, ako úrad, ktorý o tom rozhoduje, aby bola zriadená 
nejaká taká alebo oná linka a o čísle alebo označení zrejme rozhodne dopravný podnik 
podľa nejakých čísel, ktoré padajú do grafikonu. A tento dokument je v podstate 
vyjadrením, stanoviskom ku žiadosti dopravného podniku, kde je v závere uvedené, že 
súhlasím s cestovným poriadkom bezplatnej autobusovej linky MHD číslo 37, s 
uvedenými parametrami linky v termíne od 15.08.2022, príloha cestovný poriadok linky 
37, mesto Košice, podpísaný primátor mesta Košice. To znamená, bol to nejaký postup. 
Tu bola otázka, či tento postup bolo okej a preto som sa pýtal, že či aj 28 by nemala 
prebehnúť týmto spôsobom, aby sme nehlasovali. Ale keďže zrejme sme nedostali iné 
vysvetlenie, nemám dôvod, aby som nedal hlasovať o uznesení, ktoré navrhol pán Saxa 
návrhovej komisii a budete sa musieť s tým vysporiadať, ak to zastupiteľstvo schváli, 
respektíve neschváli. Keď ho schváli, tak bude musieť prebehnúť nejaký postup 
a posúdenie. Takže to som chcel len ozrejmiť, že je tu nejaký legislatívny postup. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nasleduje potom pán poslanec Saxa na pána 

Filipka, faktická. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za príklad. Je to super 

príklad, ktorý ste teraz uviedol pán poslanec Filipko a zároveň ako predseda Dozornej 
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rady dopravného podniku by som teda od vás čakal jasnejšie stanovisko k tomu záveru, 
ktorý predstavuje pán poslanec Saxa, ktorý neviem, že či zrušili teraz obchody v 
Krásnej, že sa niečo... čo sa zmenilo na tom, že zrazu linka 28 musí byť bezplatná. Lebo 
na Podhradovej sa zrušila pošta, aj na Mieri sa zrušila pošta, tak možno toto je základ 
pre to, aby bola tam tá bezplatná linka. Ale čo sa zmenilo v Krásnej, aby linka 28 bola 
bezplatná, tomu nerozumiem. Ani vy ste nedal nejaké jasné stanovisko, že či je to 
správne a ja si myslím, že to nie je správne. Pri všetkej úcte, nie to správne. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Saxa, aj ten dôvod by ste ešte 

mohli skúsiť raz. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Nejedná sa len o OC Kaufland, 

jedná sa o celú lokalitu a prístup do lokality, keďže ešte raz zopakujem, značenie 
dopravné je aké je, pešie tam možnosť nie. A nebavme sa o tom, či na poštu áno, či na 
poštu nie, aj v Krásnej môžem povedať, Na Hore je 500 rodinných domov bez jediného 
obchodu, bez pošty, bez všetkého, čiže ono je to, viete, ono je to pomoc pre obyvateľov. 
Linka 28, sa opakujem, je kyvadlová linka, ktorá zváža ku električkám a resp. ku OC 
Važec. Nič viac, nič menej a tú 37 som prilepil, aby pomohol vám ako vedeniu alebo 
aspoň som si myslel, že je to bude dobré, takže ja už nebudem to komentovať. Myslím, 
že kto to pochopil, pochopil. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Do diskusie sa chce ešte niekto prihlásiť? Ja si len kladiem 

otázku, že ale však tá 28 zváža ľudí z Krásnej na obratisko električiek Važecká. 
A električky jazdia, nie? Ako sme obmedzili týchto ľudí, ktorí používajú tento autobus? 
Ďakujem pekne. Rozprava je uzavretá a poprosím návrhovú komisiu, aby postupne 
prečítala návrhy, ako jej boli doručené. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia 

v poradí, pokiaľ to dobre registrujem, obdržala najprv a bol prednesený najprv návrh 
pána poslanca Saxu, neskôr bol predložený návrh, pozmeňovací návrh k pôvodnému 
materiálu od pána poslanca námestníka Gibódu, čiže v tomto poradí a na záver pôvodný 
návrh budeme hlasovať.  
Prvý návrh pána poslanca Saxu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle 
príslušných právnych predpisov schvaľuje Dodatok číslo 7 k Tarife DPMK a.s. pre 
mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.10.2022 v znení prílohy s doplnením: 
od 01.10.2022 bude bezplatná preprava na autobusovej linke číslo 28 a 37 počas 
rekonštrukcie Slaneckej cesty.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To je pozmeňujúci alebo samostatný? 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Nie je to uvedené, týka sa to Dodatku číslo 

7 tarify, čiže vnímam to ako doplnenie možno toho návrhu. Ale neuviedol to pán Saxa. 
Ak je doplňujúci, tak je to oprávnene v poradí, aj pozmeňujúci. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Saxu o bezplatnej doprave 

v Krásnej. 
 
Hlasovanie č. 75 -  za 20, proti 3, zdržali sa 7 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňovací návrh od pána námestníka 
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Gibódu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: To je pozmeňovací jednoznačne? 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňovací k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach v bode Dodatok číslo 7 k Tarife DPMK a.s. pre mestskú 
hromadnú dopravu s účinnosťou 01.10.2022: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje pozmeňujúci návrh k návrhu 
Dodatku číslo 7 k Tarife DPMK a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 
01.10.2022 v znení prílohy, v časti sadzby cestovných lístkov, pre druh akciový 
cestovný lístok určený pre podujatia a partnerov Cla - vCLa, predĺženie doby platnosti 
štvorhodinového lístka na šesťhodinový.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 76 -  za 25, proti 0, zdržali sa 6  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pôvodný návrh. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje Dodatok číslo 7 k Tarife DPMK 
a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.10.2022 v znení prílohy 
a v znení schváleného pozmeňovacieho a doplňovacieho návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o pôvodnom návrhu v zmysle čoho? Nech sa páči, 

hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 77 -  za 22, proti 1, zdržali sa 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 43 
Správa o priebehu a výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova 
vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. etapa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať bodom číslo 43 a otváram k tomuto bodu 

rozpravu. O tomto verejnom obstarávaní už bolo popísané a porozprávané veľa. Verím, 
že to dáme dnes na pravú mieru. Nakoľko včera sa dozorná rada... predvčerom sa tá 
dozorná rada zapodievala aj týmto materiálom, pán poslanec Filipko ako predseda 
dozornej rady má poprosil, aby mohol vystúpiť ako prvý, aby na úvod predniesol 
stanovisko dozornej rady alebo názor dozornej rady, ktorá zasadala pred dvoma dňami. 
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. V prvom rade som chcel, aby som mal možnosť potom 

vystúpiť svojimi diskusnými príspevkami, aby toto sa nerátalo ako diskusný príspevok. 
Ďakujem vám za slovo. Predvčerom zasadla Dozorná rada dopravného podniku za 
účelom stretnúť sa s členmi, teda na stretnutí sme sa stretli s členmi výberovej komisie, 
okrem možno dvoch, ktorí boli na dovolenke, prišli všetci a hneď v úvode sme si 
vyjasnili, že dozorná rada nemá oprávnenie na to, aby sme akéhokoľvek zamestnanca 
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vypočúvali, respektíve brali na zodpovednosť. Na to sú iní. A bola to diskusia, aby sme 
členovia dozornej rady, aby sme si mohli vytvoriť názor o tom, ako to prebiehalo, aby 
sme mohli s nimi komunikovať. Navyše na konci tohto stretnutia bola dohoda, že 
informácie tam odznelé, resp. uverejnené nebudú verejne komunikované, uverejnené. 
Napriek tomu teda chcel by som povedať, že bolo to prospešné stretnutie. Ja minimálne 
určite som sa dostal do obrazu, ako to celý ten proces prebiehal očami členov výberovej 
komisie, ako pristupovali, ako rozhodovali. Vzhľadom na to, že zamestnanci 
dopravného podniku, členovia výberovej komisie nemajú zatiaľ súhlas, aby sa mohli 
verejne vyjadriť k obvineniam, ktoré na nich padajú, či v médiách alebo iných strán, ak 
teda by uznali za vhodné alebo potrebné sa vyjadriť. Ale aj toto sa má v najbližších 
dňoch doriešiť, aby takýto súhlas bol poskytnutý, aby sa mohli vyjadriť. Na dnešnom 
rokovaní sú prítomní aj odborní zamestnanci dopravného podniku, pán Schindler za 
verejné obstarávanie a pán Danko, riaditeľ dopravy. Obaja sú členovia výberovej 
komisie a požiadal som aj pána Oberuča, člena predstavenstva, ktorý bol tiež členom 
výberovej komisie, ale avizoval, že nebude môcť prítomný dnes byť, lebo je služobne 
kdesi na služobnej ceste mimo Košíc. Chcel by som poprosiť, požiadať všetkých 
prítomných, aby sme na tomto dnešnom fóre skutočne vážili slov a nekádrovali napr. 
zamestnancov, členov výberovej komisie, lebo na to skutočne tuná nemáme oprávnenie, 
tak ako aj dozorná rada nemala oprávnenie ich kádrovať a brať na zodpovednosť. Dnes 
je priestor na to, aby ste vyslovili svoje otázky a ak to bolo nedostatočne vysvetlené v 
tom materiáli, ktorý je predložený, myslím si, že obsahuje celú genézu toho postupu aj s 
postupnými krokmi, ale môžete sa pýtať. Ja osobne si myslím, že dnes je priestor, aby 
sme požadovali a informácie, pýtali sa, dali si zodpovedať nejaké otázky. V tomto 
procese súťaže prebieha vyšetrovanie. Orgány činné v trestnom konaní majú, prebieha 
nejaký proces. Čiže akokoľvek my, ktorí sme niektorí vypovedali pred týmito orgánmi, 
informácie dnes verejne nemôžme použiť, aby sme to prezentovali na verejnosti. Takže 
pre mňa to stretnutie s výberovou komisiou bolo skutočne prospešné, aj teda 
konštatovala to celá dozorná rada a teda my sme okrem nejakého jedného, teda malého 
pochybenia lehotou nadobudnutia právoplatnosti v tom procese, ako prebiehali a 
postupovali kroky v tom verejnom obstarávaní, nezaznamenali žiadne iné výrazné 
pochybenie. Ďakujem vám, že ste mi umožnili vystúpiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djorjdevič, poslanec MZ: To je taká prosba, že aspoň tento bod zvládnime do hodiny. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Tak je to naozaj strašné počúvať, že sme prišli o 25 mil. 

Eur, ktoré sme mohli získať na financovanie vlastne dopravnej infraštruktúry a týchto 
električiek. Ale nie k tomu, v podstate pán primátor, chcem sa opýtať vás priamo teda, 
keďže bolo prezentované i v médiách určitý názor vedenia mesta, že ako to vedenie 
mesta teda vníma? Kto je potom zodpovedný za tento zmarený tender a to zmarené 
výberové konanie? Teda chcela by som ja vedieť váš názor priamo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Mesto určite nie. Mesto nevstupovalo do procesu, mesto nijakým 

spôsobom nevie a nemohlo nijakým spôsobom do tohto procesu vstupovať. Teda spájať 
moje meno s týmto tendrom, je len obyčajná politika. Pán poslanec Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Bola tu poznámka, že bola vážme slová, 
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takže nepoužívajme také slová, že zmarený tender a pod., pretože ja by som použil 
Černomyrdina známy výrok, že chceli sme, aby to dopadlo, čo najlepšie, robili sme na 
tom a dopadlo to ako vždy. Takže nevyšlo to, ale prepáčte, ale ja sa pýtam, že pokiaľ tie 
súvislosti nemôžeme o nich hovoriť otvorene, má význam tento bod? Podľa môjho 
názoru veľmi nie. Pokiaľ nemôžem sa pýtať, v podstate nemôžem dostať odpoveď. Má 
význam? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Má význam sa pýtať. A sú nejaké otázky, treba sa pýtať.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ale keď mi nemôžu odpovedať? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lӧrinc. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Ja, môj prvý a posledný vstup k tomuto bodu a naozaj to nie je nič 

osobné, len chcem zdôrazniť kolegom, aj predsedníckemu pultu, aj nám poslancom a 
poslankyniam, že máme zodpovednosť voči verejným financiám. A stal sa problém. 
A neviem, či si dokonale uvedomujeme, ako to vníma verejnosť. Lebo verejnosť to 
vníma tak, že keď je všetko dobre, tak všetci politici sa fotia, natáčajú videjka, ale keď 
sa stane prúser, tak zrazu to nie je nikoho chyba a zrazu neni vyvodená žiadna 
zodpovednosť. My tým vysielame veľmi zlý signál do budúcnosti, že proste s 
mestskými financiami alebo v samospráve alebo štátnej správe si každý môže šafáriť, 
každý môže zlyhať, každý môže spraviť chybu, ale nič sa v podstate neudeje a neni 
vyvodená žiadna zodpovednosť. Čiže my máme morálnu povinnosť ako volení 
zástupcovia tohto mesta sa k tomu vyjadrovať. Odmietam tú teóriu, že nepýtajte, sa 
nekádrujte, neosočujte. Áno, nebuďme osobní, ani ja nechcem hovoriť, že je to 
konkrétne chyba nejakého zamestnanca. Ale myslím si, že verejnosti dlžíme odpoveď a 
hlavne v rámci príkladov dobrej praxe by sme mali vyvodiť zodpovednosť, aby sa toto 
nestávalo v ďalších podnikoch. Jednoducho tých 27,5 milióna bolo prichystaných, 
mohli sme ich získať, programové obdobie skončilo. Áno, získame ich možno v ďalšom 
období, ale tieto peniaze sú navždy stratené pre Košičanov. A čo chcem povedať. Je 
taká metóda, že ak chcete niečo dosiahnuť, tak si to máte najprv predstaviť, čo by sa 
dialo v ideálnom svete. A dovolím si tak trošku použiť to, čo využíva pán Rovinský. 
V ideálnom svete by sa hlavný gazda postavil pred kamery, aby povedal, že áno, stala sa 
chyba, sme v tom všetci spoločne. Hľadáme, kde sa to chyba stala, aby sme sa z nej 
poučili. V ideálnom svete by vyšetrovateľ OČTK by si dal na tom záležať, preveril 
všetky fakty a ukázal celému svetu, kto je skutočne vinný a vzniesol obvinenie v 
prípade, že ho nájde takéto dôkazy a v prípade, že nenájde, tak by jednoznačne vyvodil 
pochybnosti o tom, či sa niečo stalo alebo nestalo. V ideálnom meste niekde v utópii by 
predstavitelia takéhoto podniku a manažéri zobrali svoju dávku zodpovednosti a možno 
traja z predstavenstva by vyvodili zodpovednosť voči sebe. A v ideálnom svete tí 
odborní zamestnanci, ktorí sa podieľali na takomto spackanom tendri, tak by minimálne 
dostali postih finančný na nejakých odmenách alebo na osobných hodnoteniach. To by 
sa udialo v transparentnom meste, kde politici vedia vyvodiť reálnu zodpovednosť, ak 
sa stala chyba. Neviem, či žijeme v ideálnom svete, neviem či je to utópia, ale myslím 
si, opäť opakujem, že máme morálnu zodpovednosť voči našim voličom a voči 
občanom mesta, aby to nevyšlo do zatratenia, aby sme to proste nehovorili ďalšieho pol 
roka, že nič sa nestalo, nemáme, nie je ukončené vyšetrovanie a pôjde to do prázdna.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník nech sa páči. Nasleduje pán 

poslanec Rovinský, pán poslanec Djordjevič na diskusný príspevok pána poslanca 
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Lӧrinca. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, nežijeme v 

ideálnom svete, žijeme v reálnom svete. V reálnom svete sme od dopravného podniku 
dostali asi dvojstranový dokument alebo troj, štvor, v ktorom, z ktorého ja osobne 
neviem vyvodiť závery, ktoré by hovorili o tom, kto spôsobil tento problém. Dámy 
a páni, skúsme sa sledovať. Pripravovali sme verejné obstarávanie na dostavbu Košickej 
futbalovej arény a z mojej skúsenosti vám môžem povedať, že zaváži každý malý detail 
a preto napr. je dopredu dobre sa rozprávať s potencionálnym dodávateľom, aké sú jeho 
možnosti, schopnosti a aké sú obmedzenia toho, čo ide dodať. Ak je pravda to, čo bolo 
medializované, že o tom rozhodovalo nejakých pár centimetrov v nejakej uličke, tak je 
potom otázka tá, či boli napríklad správne stanovené kritéria pre verejné obstarávanie 
tak, aby ponuka za 64,5 milióna mohla vyhrať nad 80,5 miliónovú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Lӧrinc, naprosto s tebou 

súhlasím. Len sa pýtam, či teraz, v tento čas, vieme sa dostať ku informáciám takým, na 
základe ktorých by sme sa mohli nejakým relevantným spôsobom rozhodovať. A my to 
teraz urobiť nevieme. Čiže my nevieme povedať to, kto akým spôsobom čo urobil. Čiže 
nemá podľa môjho názoru význam, teraz tento moment nejaké závery prijímať. Čím 
nehovorím, že ich nemáme prijať vôbec. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, zrušil som faktickú, lebo budem viac ten stále 

výber električiek. Pôvodne som sa prihlásil na pána Lӧrinca, len som nejak mi pristál na 
stole článoček zaujímavý. Pán kolega Lӧrinc, opakovane ste dnes hovorili o videočkách 
o tom, že vy odmietate sa podieľať na nejakých takýchto praktikách mesta. Bolo 
povedané, odmietate. No ja si pamätám na jedno videočko z cesty Jána Pavla, kde ste 
stál vedľa pána primátora a vtedy ste neodmietol pozvanie, lebo ste aj vy chcel sa 
prezentovať videočku, že ako KVP-čkám ste zabezpečil novú cestu. Čiže o tom potom. 
Ale čo tu trošku zaujímavejšie mi pristálo, ako väčšinou mi pristane, článok 
Košice:dnes podnadpis... Nájdeme nadpis? Nájdeme nadpis, lebo ten je tiež zaujímavý. 
O Polačekove video sa zaujíma NAKA. To ako Polačekove video, to nie je téma. 
Srandovnejší podnadpis je „ Podľa Remišovej za to môže Polaček“. No vidíte? Trebalo 
začať tým billboardom, kde bola Veronika. Lebo asi sa ešte hnevá, lebo pazúriky 
vyťahuje táto podpredsedníčka vlády, ku ktorej 95 % krajiny nemá úctu, lebo som to 
počul na ulici a po pánovi Matovičovo je asi druhou najnepopulárnejšou političkou 
Košičanov, ale táto pani hovorí, že Veronika Remišová sa vyjadrila, že za zbabraný 
tender je zodpovedný primátor Jaroslav Polaček. Na adresu výberovej komisie sa 
primátor vyjadril, zabudli slovíčko údajne, že sú to babráci a on s pokazeným tendrom 
nemá nič spoločné. Takto, aby som bol teraz objektívny aj nejak čestný. No, Veronika 
toho už narozprávala, dodnes nevie, aké máme DPH na Slovensku, ale nechajme naozaj 
čo už bolo spomenuté, konať OČTK a keď je vo veci podané trestné oznámenie, tak 
počkajme na vyšetrenie a prestaňte tu byť pred voľbami 41 opozičných poslancov..., 
síce nie, je tu Laco Rovinský, ktorý ide až za prah obhajca, to už ďalšia čivava, ale v 
tomto prípade bernardín, no a ukončme to tým, že pred pár rokmi bolo policajné 
komando vziať u Padyšáka v kancelárii, kým on bol na dovolenke niečo. No a viete čo 
je sranda? Že nič sa nenašlo, ja som počul, že len dajaký v počítači vírus. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Uznávam, že slovo babráci bolo pre túto chvíľu silné slovo, 

pretože do dnešného dňa som spis nevidel a teda neviem sa dostať k informáciám a 
čítam len novinové články z médií, kde v jednom z článkov bolo povedané, že... pán 
poslanec, ste mi položil otázku, kde v jednom z článkov bolo povedané, že komisia 
nevie rátať termíny a to naozaj nahnevalo. Ale je fakt, že spis z tohto tendra ja nemám, 
nebol ešte doručený, čo znamená, nebol priestor sa s ním oboznámiť. Čiže ja svoj názor 
do toho neviem vložiť. Pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Myslím si, že ešte aby informácia bola ešte doplnená, teraz som si 

pozrel materiál, možno pán predseda predstavenstva alebo verejného obstarávania by 
mohol načrtnúť, že nezastal proces, že už sa urobili nejaké kroky, došlo k nejakému 
rozhodnutiu predstavenstva čo sa týka pokračovania prípravy podkladov na nové 
verejné obstarávanie, že teda máme veľkú možnosť získať hneď v najbližšej výzve opäť 
tieto peniaze a je tu možnosť o rok, možno rok a pol, dva mať tie električky. 
Samozrejme oneskorením. Neviem, pán predseda možno máš presnejšie informácie. Ja 
nemám teraz tie zápisnice, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte pán poslanec Rovinský má faktickú. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len na pána poslanca Filipka. Že tu vidím, 

že bod je Správa o priebehu a výsledkov verejného obstarávania. Takže tie nové 
zajtrajšky asi nie sú s týmto bodom spájané. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Vyjadrím sa len, dá sa povedať, v 

obmedzenej miere, pretože nebol som členom výberovej komisie a nemám všetky 
informácie a tiež mám.... a nie, že je to ukončené, takže vlastne, čo sa týka..., ale mám 
len verejne dostupné zdroje, tak ako všetci vy ostatní, lebo som nebol členom výberovej 
komisie. Čo sa týka vlastne konania dopravného podniku je podstatná vec, že vlastne na 
samotný záver tohto výberového konania bolo podstatné stanovisko obidvoch 
dodávateľov, ktorí neboli schopní v danom termíne dodať konkrétne električky. Treba si 
uvedomiť jednu podstatnú vec, že okamžite dopravný podnik rozbehol nový proces 
verejného obstarávania tak, aby sme boli pripravení na nákup nových električiek a 
podstatná vec, ktorá je pri týchto električkách, že tá priemerná dodacia doba prvého 
kusu..., treba brať, že máme teraz nejaké také špecifické vlastnosti..., treba počítať okolo 
20 mesiacov na dodanie prvého kusu, ktorý ide na homologizáciu a až po tejto 
homologizácii je potom možné dodávať ďalšie električky a väčšina dodávateľov 
avizuje, že je schopná dodať jednu električku mesačne. Preto z tohto hľadiska je 
nevyhnutné rozbehnúť proces okamžite, byť pripravený na nové obdobie, áno, čo sa 
týka eurofondov tak, aby sme sa vedeli uchádzať, či už o Plán obnovy alebo vlastne 
nové obdobie, ktoré budeme mať. To avízo o tom, že finančné prostriedky práve na 
ekologickú formu dopravy majú byť, máme potvrdené, ale potrebujeme mať ukončený 
proces verejného obstarávania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Dámy a páni, ja trošku vrátim k tomu, čo hovoril kolega Lӧrinc. 

Všetko fajn, všetko beriem, že možno naozaj nikto neurobil chybu a je to blbá zhoda 
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náhod, že aj keď sa začal proces od roku 2020, tak sme to nestihli a proste zhodou 
náhod centimetrov a zlých nejakých malých rozhodnutí alebo spisov, ja som si vypočul 
veľa ohľadom celého toho procesu a naozaj nemám teraz pochybnosť o tom, že by 
niekto klamal, ale jedno si musíme priznať. Prišli sme o peniaze a prišli sme o veľké 
peniaze. A ja nemôžem hlasovať o uznesenie, že berie na vedomie správu a proste ako 
zobrať na vedomie, dať hlavu do piesku a ok, uvidíme, čo OČTK, uvidíme čo neviem 
čo. Čiže minimálne iný návrh uznesenia, ktorý si dovolím predložiť kolegovia, keď 
budete chvíľku počúvať. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vyjadruje nespokojnosť s 
priebehom a najmä výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky Obnova 
vozidlového parku električiek v Košiciach, druhá etapa. Mal som pripravené ešte aj iné, 
ktoré hovorilo o personálnych dôsledkoch, či už podniku alebo v predstavenstve, ale 
dobre, počkajme si na vyšetrovanie a dúfam potom, že kompetentní a za tých 
považujem pána primátora a pána riaditeľa podniku, tu personálnu zodpovednosť 
vyvodia, ak sa dokáže, že niekto pochybil, aj keď nechtiac. V bežnej spoločnosti 
normálne funguje firma a ak zamestnanec urobí chybu, tak je potrestaný buď platovo 
alebo odchádza. Nemôžme v samospráve fungovať tak, že no tak sa stalo, to sú nejaké 
peniaze z Európskej únie a vlastne sme o nič neprišli. Prišli sme o peniaze. Preto 
vyjadríme nespokojnosť s uznesením, ktoré predložím a ešte raz dúfam, že keď sa 
ukončí vyšetrovanie, bude vyvodená aj personálna zodpovednosť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Platí, čo bolo povedané, tzn. v čase, keď nám 

bude doručený celý spis z dopravného podniku, ktorý súvisí s týmto obstarávaním, 
oboznámením sa ním mesto objedná nezávislú organizáciu poviem veľmi všeobecne, 
ktorá verím, že bude dostatočne dôveryhodná pre všetky strany, aby posúdila a dala 
záverečnú správu, v ktorej bude jednoznačné čo ak sa pochybilo, kde sa pochybilo a ak 
sa nepochybilo a je to vec niekde inde, aby bolo jasné ako v budúcnosti odstrániť takéto 
veci by sa nestávali. Pán poslanec Lӧrinc. 

 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcel som, len taká poznámka, že robili to za 

verejné obstaranie si stav DPMK podľa vašich slov pán primátor, robili to interní 
zamestnanci, že prečo tak zložité a náročné verejné obstarávanie neobstarali externými 
profesionálnymi firmami? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že toto je otázka už na dopravný podnik.  
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: No pýtam sa. Keď mi vie niekto odpovedať, pán riaditeľ je 

v predstavenstve, tak možno by... 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Lebo dopravný podnik tvrdil to zvládne a nemôžem 

spochybňovať predsa naše, keď tam generálny riaditeľ a sú tam vlastne... doteraz si 
robil dopravný podnik všetky obstarávania vo vlastnej réžii. Áno, aj depa. Áno, takže 
vlastne tvrdili, že to zvládnu. Nebolo dôvod spochybňovať ich kompetenciu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa zodpovedali všetko, verím, že v tom máme všetci jasno a 

nebudeme sa tejto téme venovať pokiaľ nebudú výsledky, o ktorých sa bavili a budeme 
to verím, že všetci rešpektovať. Pán poslanec Rovinský ešte. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Mne tak napadá taká vec, že ako sa vyhnúť takým situáciám 

v budúcnosti a to, čo hovorili moji predrečníci možno hovorí o tom, že napr. pri 
verejných obstarávaniach nad nejakú čiastku, že je potrebné postupovať ináč, hej? Čiže 
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iná vec, keď robím verejné obstarávanie na desaťtisíc... teda nad 10 nie, ale nad stotisíc 
a keď robím na desať miliónov. Čiže možno tam sa nad tým zamyslieť, aby sme sa 
vyhli v budúcnosti takýmto lapsusom, zlyhaniam. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko na pána poslanca Rovinského. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, spomínal ten postup, ako by mali byť 

nastavené. Chcem len, aby sa doplnila tá informácia, že v minulosti v dopravnom 
podniku boli niektoré obstarávania vykonávané externými spoločnosťami, teda len v 
tomto volebnom období to bolo riešené interne a je tendencia, že tak vážny tender 
zrejme pôjde externým dodávateľom alebo subjektom, najbližší tender na električky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja chcem zareagovať aj 

na to, čo povedal pán poslanec Lӧrinc vo veci a myslím si, že to z mojej skúsenosti a 
informácií, ktoré mám bude určite zaujímať aj pána poslanca Rusnáka. Máme tuná 
druhé verejné obstarávanie, ktoré beží v gescii dopravného podniku, ktoré je veľké. 
Nielen električky, ale aj depo, ktoré prebehlo, kde beží teraz realizácia a mňa by iba 
teraz zaujímalo a bol by som sa veľmi rád vyhol tomu, aby to, čo počúvam od 
niektorých ľudí z Bratislavy, že či dopravný podnik reálne so všetkou serióznosťou 
pristupuje k týmto veciam. Možnože nie dopravný podnik, ale možno pán riaditeľ 
samotný a by som bol veľmi rád, keby sme sa nedočkali toho, že tu  takto možno 
o mesiac, možno o dva budeme počúvať o tom, že dopravnému podniku padol 
dodávateľ na depo, že dopravnému podniku sa nedarí využiť tieto eurofondy. Takže 
keď pán poslanec Lӧrinc a ja s ním súhlasím, navrhuje, aby boli nejakým spôsobom 
riešené tieto zodpovednosti alebo prehodnotené to, ako sú tieto verejné obstarávanie 
robené, či už interne, či sú na to dostatočné kapacity, tak za to zodpovedá v mojich 
očiach pán generálny riaditeľ. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Do diskusie sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím 

návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala od pána 

poslanca Strojného návrh na uznesenie, ktorý v podstate nahrádza alebo vylučuje ten 
pôvodný návrh. Čítam: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných 
právnych predpisov vyjadruje nespokojnosť s priebehom a najmä výsledkom verejného 
obstarávania na predmet zákazky Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach, 
druhá etapa.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 78 -  za 25, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 44 
Aktualizácia dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti 
s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Predtým, ako otvorím bod, stále jedno upozornenie, stále tu je istý 

obnos peňazí, ktorý niekto stratil na schodoch pri vstupe sem. Ak niekomu chýbajú, 
nech sem príde. 
Bod číslo 44, ku ktorému otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrh na 
uznesenie. 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov mení uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach číslo 917 zo dňa 02.03.2002 podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 79 -  za 26, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 45 
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2022“ a ustanovenie jej podmienok 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 45. Uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov za a) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 
2022“, za b) ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe 
tohto uznesenia.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 80 -  za 28, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 46 
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 46, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. 

Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po a) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Polievka 
svätej Alžbety“, po b) ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené 
v prílohe tohto uznesenia.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 81 -  za 26, proti 0, zdržali sa 3 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 47 
Podpora aktivít Štátneho divadla Košice na zmenu jeho názvu na Národné divadlo 
v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 47 otváram bod a rozpravu. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov podporuje aktivity Štátneho divadla Košice na zmenu 
jeho názvu na Národné divadlo v Košiciach.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 82 -  za 21, proti 0, zdržali sa 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 48 
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXVII. zasadnutia MZ dňa 
02.03.2022 do XXX. zasadnutia MZ dňa 16.06. 2022 a 17.06.2022 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 48. Pani poslankyňa 

Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Budem to mať ako predmet interpelácie dve 

uznesenia, ktoré sme schválili a zatiaľ neevidujem, žeby sa splnili, respektíve budem 
žiadať o vysvetlenie, prečo neboli splnené. Jeden návrh prvý je plaváreň sídlisko 
Ťahanovce a druhý semafor Crow aréna. Ale budem sa, ako spomínam, dopytovať 
interpolácie, ale tým pádom informáciu ja neberiem na vedomie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Pripomínam uznesenie o vyhlásení urbanisticko-architektonickej 

súťaže na Staničné námestie, ktoré uznesenie bolo prijaté a nie je plnené, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozpravu uzatváram a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o plnení úloh 
vyplývajúcich z uznesení MZ od XXVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach 02.03.2022 do XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 
16.06.2022 a 17.06.2022.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 83 -  za 24, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 49 
Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod číslo 49 a rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Odpočet plnenia koncepcie 
riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice - plnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach číslo 290 zo dňa 12 - 14. decembra 2019.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 84 -  za 27, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 50 
Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 50. Pán poslanec Lӧrinc. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Chcel by som sa opýtať na budovu polikliniky KVP, čiže týka sa to 

bytového podniku, kam sme si v roku 2019 hneď v úvode volebné obdobia povedali, že 
chceme rekonštruovať polikliniky na KVP a na Ťahanovciach. Čiže rád by som vedel, v 
akom sú v stave a kedy občania môžu tešiť na rekonštrukciu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, poďte, nech sa páči. Medzitým je niekto ďalší 

príspevok? Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja pri tak dôležitom bode ako sú mestské podniky 

som očakával to, že tu vystúpi z každého podniku riaditeľ mestského podniku 
a v nejakom trojminútovom príhovore aspoň povie plusy, mínusy, čo ako aj ďalej... nie, 
to všetko to ideme ako z rýchlika a pritom sa jedná o mestské podniky, do ktorých 
nalievame nie málo peňazí. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán riaditeľ nech sa páči k poliklinikám. 
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Dobrý deň prajem. K poliklinikám. Je to aj ináč zaradené v bode 

51 ako stav investičných projektov, takže polikliniky pokračujú v zmysle 
harmonogramu. Jednáme tam spoločnosťou Jegon, pripravuje sa projektová 
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dokumentácia tak ako KVP, tak aj Ťahanovce. Ide to v zmysle toho harmonogramu. V 
bode 51 je celý ten harmonogram, čiže prebiehajú teraz jednania zhotoviteľa prvky a 
vlastne komunikujeme o spôsobe výške financovania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Keď tu už máme pána riaditeľa, boli ste ešte vtedy krátko vo 

funkcii, takže pamätáme si asi, keď ste nám to prednášali tie pekné farebné grafy, ktoré 
som si vyžiadal. Chcem sa opýtať na tie nájomné byty, ktoré vtedy svietili rok 2020 – 
21. Koľko desiatok aspoň, keď už nie stovák, máme pripravených na výstavbu. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je ešte nejaký príspevok do rozpravy? Pani 

poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja by som rada vrátila k poliklinikám, keď nám môže 

pán riaditeľ v krátkosti povedať stav našej polikliniky na sídlisku Ťahanovce a aký je 
tam problém na sídlisku Ťahanovce, čo sa týka našej polikliniky a prípadnej 
rekonštrukcie a ak na základe tejto odpovede potom následne sa bude pýtať asi vedenia 
mesta. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, odpovedajte pán riaditeľ. 
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK:  Tak ku pánovi Špakovi otázke. Neevidujem, žeby sme mali zámer 

teraz nejakej výstavby na bytovom podniku, nejakých nájomných bývaní, toto nemám. 
Tam je nula a čo sa týka polikliniky Ťahanovce, tam so zhotoviteľom vlastne budúcej 
rekonštrukcie a projektovej dokumentácie, tam môže byť problém s vysporiadaním 
pozemkov. Tento problém nie je na KVP, ale na poliklinike Ťahanovce. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak sa chcem teraz opýtať po tých troch rokoch, 

keď ste povedali, že je to bezpredmetné a že aj na všetkom sa pracuje a že tie nájomné 
byty, ktoré štúdiu som za vlastné peniaze mestu doniesol na striebornej tácke a že tie 
nájomné byty budú, tak že kde nastala chyba teraz. Neviem. Fakt ma to zaujíma, lebo je 
to jedna z mála istých vecí, ktoré nám tu udržia mládež. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ako som avizovala, nakoľko je problém 

s pozemkami, tak ako všade inde na našom sídlisku, poprosím informáciu z vedenia 
mesta, či sa týmto zaoberá a ako chceme pokračovať v prípade tejto našej polikliniky 
konkrétne. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ. 
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Spôsob financovania budúcej rekonštrukciou a podobne, 

komunikujeme s referátom investičným, s pánom Dlhým a táto informácia je na stole, 
že tam problém s tými pozemkami, ale neviem, ako sa tým bude mesto ďalej zaoberať o 
vysporiadaní tých pozemkov. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusia je uzavretá. Poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. Investičné ešte bude v ďalšom bode, môžeme sa tam 
vrátiť. 

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

príslušných právnych predpisov berie na vedomie spracovaný dokument Odpočet 
plnenia stratégie predložený riaditeľmi mestských podnikov vymenovaných podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 85 -  za 26, proti 1, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 51 
Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko a Protiteroristické stĺpiky 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 51. Pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pán primátor. Asi ste mi zabudli odpovedať, ale 

vlastne moja otázka sa týka aj tohto bodu. Nakoľko plánujeme rekonštruovať 
polikliniku na sídlisku Ťahanovce a sú tam nevysporiadané pozemky, zaoberá sa mesto 
touto otázkou? Ako to rieši, ako postupuje, jedná s vlastníkom týchto pozemkov? 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Mesto komunikuje s vlastníkmi a má záujem vysporiadať tento 

majetok. A čo sa týka budúceho financovania, máme to vymyslené tak, že tým, že sa 
jedná o komerčné prevádzky, tak máme za to, že sa to dá riešiť komerčným úverom, 
teda nie zo zdrojov mesta a následnou úsporou v rámci úspory energií z nájomného 
daných nájomníkov. Je to aj možnosť v rámci Plánu obnovy, ale to je ešte úplne nie 
jasná záležitosť. Pán poslanec Ihnát a pani poslankyňa Slivenská. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Keď sa bavíme o 

pozemkoch vlastne, boli sme vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky aj so 
zástupcom mesta ako riešiť pozemky, čiže tá legislatíva sa pripravuje a uvidíme, čo sa 
týka sídliska Ťahanovce, máme tam aj vyvlastňovacie listiny. Neviem teraz povedať, či 
sú vyvlastňovacie listiny aj v rámci dotyku polikliník alebo pod v poliklinikou, to je 
ťažko povedať. Tieto vyvlastňovacie listy z archívov, či už Okresného úradu, Katastra 
nehnuteľnosti a Mesta Košice vlastne sú na stole Mesta Košice, tak uvidíme vlastne. 
Analýza sa musí vykonať a keď to bude čas a vlastne ako zamestnanec tohto mesta 
vlastne budem rád tú časť naozaj je veľmi vyťažený, tak jednoducho budeme vedieť 
analyzovať pod poliklinikami. Ale pracuje sa na tom ako a ten prehľad máme. Pani 
Slivenská je informovaná aj na zastupiteľstvách v miestnej časti MČ Košice - Sídlisko 
Ťahanovce. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 
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p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Na vás pán primátor. V akom stave sú 
tieto jednania s vlastníkom, prosím vás alebo v akom štádiu? Pohli sme sa niekde alebo 
je to len tak, jednáme, ale zatiaľ nemáme žiaden výsledok ani nejakú predbežnú 
dohodu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: V tejto chvíli nie je zhoda medzi ponukou a dopytom. Viac naozaj 

by musel odpovedať už majetkovo právne oddelenie. S kým každým, koľkých, takúto 
štatistiku vám neviem v tejto chvíli povedať. Ale áno, tie jednania sú pred nami, aby 
sme sa reálne aj dohodli. A ešte sme tam aj narazili na problémy s dedičskými 
konaniami a podobne. Pán poslanec Saxa. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len jednu krátku informáciu by som chcel, 30.06. bolo 

poslané na magistrát odovzdaná dokumentácia na podpis príkaznej zmluvy. Ako to 
vyzerá, čo tam ďalej, aké kroky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vo veci? 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Určené parkovisko. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ok. Medzitým pán poslanec Špak, nech naraz odpoviem. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Vzdávam sa slova zatiaľ. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čo týka projektov a príkaznej zmluvy, v tejto chvíli nie je 

podpísaná, pretože mesto nemá dostatočné finančné krytie na tieto projekty a nakoľko aj 
tak by sme ich nezrealizovali už v tomto roku, máme za to, že nemá zmysel robiť 
verejné obstarávanie teraz, pretože to do jari by sa to verejné obstarávanie alebo cena 
výsledku zmenila a cenu by nám neudržali spoločnosti. Čiže plánujeme to vymyslieť 
tak, aby to verejné obstarávanie v prípade, že nájdeme finančné krytie, sa spustilo v tej 
záverečnej časti jesene. Pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Chcem sa spýtať pána riaditeľa Čopa, 

či môže podporiť vlastne, že je zadaná štúdia alebo štúdijka na ďalší výjazd vonku ako, 
čiže tých operatívnych vozidiel alebo DPMK na Magnezitársku ulicu... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán starosta prepáčte, toto nesúvisí s témou protiteroristické 

stĺpiky a  určené parkovisko. Nech sa páči ďalšie otázky. Ak nie sú, uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi berie na vedomie Informáciu o odpočte 
plnenia investičného projektu Určené parkovisko areál BPMK, Južné nábrežie 13, 
Košice a Protiteroristické stĺpy.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 86 - za 25, proti 1, zdržali sa 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
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Bod č. 52 
Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období na roky 2021 - 
2022 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 52. Pán poslanec 

Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pozrel som si materiál, dosť 

informačne nabité a chýba mi v tých informáciách akurát tak porovnanie s 
predchádzajúcim rokom a prípadným odhadom do budúceho roka, respektíve čo nás 
čaká. Čiže hlavne porovnanie s minulým rokom, či sme teda ušetrili alebo neušetrili. 
Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nikdy nie je položená otázka, či sme ušetrili alebo neušetrili. 

Vždy je položená otázka, aká zima bola a aká bude. Tam toto je lotéria. Ďakujem pekne. 
Rozpravu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu nákladov zimnej 
údržby v uplynulom zimnom období 2021 – 2022.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 87 - za 29, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 53 
Výročná správa Visit Košice za rok 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 53. Uzatváram rozpravu a poprosím 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Výročnú správu Visit 
Košice za rok 2021.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 88 -  za 29, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 54 
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry 
Košice, n.o. za rok 2021 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 54. Uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a 
hospodárení neziskovej organizácie Creative Industries Košice, n.o. za rok 2021.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh na uznesenie, nech sa páči. Hlasujete. 
 
Hlasovanie č. 89 -  za 29, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 55 prerokovaný ako bod č. 1/1 (str. 60) 

- - - 
 
Bod č. 56 
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené v rámci XXX. Zasadnutia MZ v Košiciach dňa 17.06.2022 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 56 Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty 

poslancov MZ, ktoré, boli prednesené v rámci XXX. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach dňa 17. 6. 22. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec 
Karabin. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som sa minule pýtal, v ktorej 

mestskej časti, na ktorej ulici, v ktorej lokalite GPS súradnice Košického aquaparku, 
ktorý ste spomínali. Mi prišla odpoveď, že som sa nepýtal v súlade s rokovacím 
poriadkom. Neviem, čo na tom bolo nejasné, netuším, ale už mi Jazerčania poslali, že 
kde je ten aquapark. Asi na Slaneckej ceste, najbližšie. Netreba nereálne veci sľubovať. 
Videjká točiť, ako urobiť aquapark.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Ja by som ešte rád možno 

k týmto odpovediam doplnil pár vecí a to že, čo sa týka tej deratizácie, tak by to chcelo 
možnože viacej finančných prostriedkov aj na mimoriadne deratizácie, keďže 
obyvatelia sa nám sťažujú, že je veľa potkanov. Chcel som sa ešte opýtať, ale to len 
v krátkosti pána riaditeľa, čo sa týka Ružínskej ulice a toho dokončenia. A chcel som 
vás potom aj poprosiť pri príprave ďalšieho rozpočtu o pomoc pri dofinancovaní tej 
náhradnej mokrade pre žaby na Považskej ulici, leto to je takou predprípravou, aby sme 
mohli ako MČ pokračovať v tom projekte obnovy fontány na Luníku 1. Ďakujem 
pekne.  

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, uzatváram 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov berie na vedomie Správu o odpovediach na interpelácie 
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a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci XXX. 
zasadnutia MZ v Košiciach dňa 17. 6. 2022.“ Koniec. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 90 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 57 
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslom 57 otváram bod Interpelácie poslancov MZ. 

Nech sa páči. Pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám dve interpelácie 

v znení, prvá: Plaváreň sídlisko Ťahanovce. Poslanci MZ dňa 17.03. prijali uznesenie s 
názvom Vypracovanie architektonickej štúdie k projektovému zámeru výstavby 
plavárne pri Základnej škole Belehradská 21, katastrálne územie Nové Ťahanovce. 
Predmetným uznesením poslanci žiadali primátora, aby v termíne do 31.10.2022 
predložil na posúdenie Útvaru hlavného architekta návrh architektonickej štúdie v 
rozsahu rozpracovanosti k projektovému zámeru... Poprosím kolegov, keď chceme 
rokovať, aby sme sa vzájomne počúvali. ...v rozsahu rozpracovanosti k projektovému 
zámeru výstavby plavárne pri Základnej škole Belehradská 21, katastrálne územie Nové 
Ťahanovce. Štyri otázky mám k tomu. Aké kroky vykonali zamestnanci magistrátu v 
súvislosti s realizáciou v zmysle schváleného uznesenia? Druhá otázka, koľko stretnutí 
ÚHA, odboru školstva a navrhovateľov tohto zámeru sa uskutočnilo pre prípravu 
technickej špecifikácie plavárne? Tretia otázka, bola vypracovaná technická 
špecifikácia zo strany mesta Košice ako investora a oslovené externé firmy, aby poslali 
cenovú ponuku na vypracovanie takejto architektonickej štúdie? Ak áno, koľko 
spoločnosti bolo oslovených? Štvrtá otázka, plánuje primátor mesta dodržať stanovenú 
lehotu tak, ako to bolo schválené mala na marcovom zastupiteľstve, aby bolo dostatok 
času na kvalitnú prácu a výstup? Ak nie, kedy bude technická špecifikácia k dispozícii a 
oslovení externí partneri pre vypracovanie tejto architektonickej štúdie? To je prvá 
interpelácia. Druhá k semaforu pri Crow aréne. Ako sa vedenie mesta vysporiadalo s 
tým, že neplnilo uznesenie, ktoré poslanci niekoľkokrát schválili posledné pred viac ako 
rokom, konkrétne šestnástimi mesiacmi a ktorého obsahom bola povinnosť osadiť 
svetelnú signalizáciu pre zabezpečenie bezpečnosti na križovatke Kostolianska – 
Podhradová. Na stretnutí ste nás informovali, že časová a finančná náročnosť 
vybudovania kruhového objazdu je menšia ako v prípade osadenia svetelnej 
signalizácie. Zároveň bolo na stretnutí uvedené, že kruhový objazd bude vybudovaný do 
roka. Je stále termín rok, ktorý uplynie 15.07.2023, aktuálny? Údajne existuje, 
existovala ponuka na dodávku svetelnej signalizácie, ktorá je alebo bola by ponúkaná 
mestu za výhodných podmienok, čo je na tom pravda? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lӧrinc, nech sa páči. 
 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Mám štyri interpelácie. Prvá sa týka 

bezpečného priechodu pre chodcov cez Triedu KVP od Húskovej po Starozágorskú 
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ulicu. Druhá sa týka riešenia tzv. problémov s vyberačmi odpadu a odpadového 
hospodárstva a polo podzemných kontajnerov. Tretia sa týka verejného osvetlenia v 
sekcii od predajne Lidl pod čerpacou stanicou Slovnaft a piata sa týka reálneho stavu 
rekonštrukcie budovy polikliniky. Čiže tieto štyri predložím referátu a jedna otázka, 
ktorú sa chcem spýtať, lebo je pomerne dosť dôležitá pre mesto. Odpadové 
hospodárstvo, naša zákonná kompetencia, vyberáme z toho dosť veľa peňazí od 
občanov a zmluva s Kositom bola predĺžená o rok, keďže vypršala 31.12.2021 a dnes 
máme posledné zastupiteľstvo v tomto období, je september a nevidel som ešte 
vyhodenú súťaž transparentnú na dodávateľa. Čiže čo? Budete opäť podpisovať dodatok 
o rok alebo bude vypísaná súťaž teda ešte pred voľbami alebo ako plánujete riešiť 
zmluvu dodávateľom spracovania a odvozu odpadu? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Bude vám povedané odborne cez interpeláciu. Nech sa 

páči, pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Mám jednu interpeláciu. V 

akom stave riešenia sa v súčasnosti nachádza zámer ďalšieho výjazdu áut záchranných 
zložiek DPMK z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor plat, moja interpelácia, ktorý lúmen 

na magistráte schválil text na billboardy s názvom Vyhrali sme pri parkovaní a z ktorej 
rozpočtovej položky mesto Košice zaplatilo uvedenú reklamu, teda vašu reklamu podľa 
Transparency v článku denníku Korzár? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod 57 sme vyčerpali. 

- - - 
 
Bod č. 58 
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 58 Dopyty poslancov MZ. Nech sa páči. V prípade, že 

sa nikto nehlási so dopytov bodu číslo 58, uzatváram rozpravu. 
- - - 

 
Bod č. 59 
Rôzne 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod číslo 59 - Rôzne. Dovoľte mi na úvod poďakovať 

trom starostom, ktorí sa rozhodli nepokračovať a chcem im poďakovať za prácu pre 
mesto, za konštruktívne nápady a realizáciu. Jedná sa o pána poslanca Hlinku, chcem 
mu osobne poďakovať, pán poslanec Krištof , pán starosta Krištof a pán starosta 
Andrejčák. Vážime si vašu prácu a jeden veľký potlesk pre vás, za vašu prácu. Tak isto 
by som chcel poďakovať, tým, že sa jedná o posledné riadne rokovanie, aj návrhovej 
komisie, pán poslanec Berberich, tuším, že bol na každom jednom v návrhovej komisii 
a pán poslanec Filipko takmer každé jedno, čiže tiež je to práca, ktorá nie je ani 
honorovaná a je to určite náročnejšia ako byť radovým poslancom. Takže aj pre nich 
veľké ďakujem a keď sme si tak dobre nacvičili, dajme aj im potlesk. Nech sa páči, pán 
poslanec Ihnát. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. V bode Rôzne, čiže v prvom rade sa 

chcem vyjadriť ako, čo sa týka tej krytej plavárni v areáli Belehradská 21 Základná 
škola, tam sme mali asi troje rokovaní, čiže sme dohodnutí na teraz v polovici 
septembra aj s ÚHA a s kompetentnými vlastne aktivistami atď., aby sme si sadli a 
rozobrali tú situáciu, lebo dali sme urobiť siete pod pozemkom a uvažujeme aj s druhou 
alternatívou potom a to je oproti telocvični. Čiže prvá alternatíva je tam, kde sú ihriská, 
to je prvá alternatíva, kde sú mestské pozemky a potom súkromné pozemky, čo by 
viacej vyhovovalo aj z hľadiska jednoduchšieho riešenia danej veci. Čiže to je k 
plavárni, čiže MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce je aktívna v tejto veci, starosta tak isto a 
riešime tento problém aj s mestom Košice. Verím tomu, že aj v rámci parkovacieho 
domu na Pekinskej ulici a aj plavárne si sadneme. Ja som s pánom inžinierom Kroppom 
rozprával a že bude sa to dať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Počkajte. Pokračujem ďalej. No áno. Čo sa týka semaforov, tak sme sa 

rozprávali vlastne o tom, ako na tom spoločnom stretnutí, že ako výhodnejší bude 
kruhový objazd, to je v poriadku. Uvidíme, že čo z toho bude a čo sa týka potom, ako 
tých vyberačov odpadu, by som chcel ešte povedať, riešime zákon 372/1990 Zbierky, to 
je pre pána Lӧrinca informácia, čo sa týka o priestupkoch, navrhujeme trest dobrovoľnej 
práce, nie trest povinnej práce, ktorú môže určiť len súd a je takáto legislatíva, naozaj v 
tomto zákone je § 88, ktorý hovorí o tom, že keby sa upravil tento paragraf, tak bolo by 
to aj výhodné pre samosprávy v celej Slovenskej republike. Treba to len pozrieť, ja to 
riešim už s pánom Feckom, Martinom Feckom poslancom Národnej rady Slovenskej 
republiky. Ďalej chcem sa poďakovať vám pán primátor ako jednej veci. Pán Raši 
nerobil tie stretnutia spoločne so starostami a poslancami mesta. To mne vadilo. Toto čo 
ste robil vy, škoda, že nie až doteraz, tak to bolo fajn. Lebo tam sme doriešili strašne 
veľa vecí. Takže veľká vďaka za spoluprácu. To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič. Kamery som vypol, 

hej, takže môžete kľudne všetci... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nevadí. To je skôr zo srdca ako pre kamery. Takže sme spolu 

rástli 4 roky a dôsledkom toho, že sme sa niekam dopracovali je... Koľko hodín? Je 
16:23 a my končíme. Toto dlho nebolo a tzn., že sme ostatné zastupiteľstvá, kolegovia, 
sme rokovali 2 dni do desiatej. Čiže hovorím, určite sme spolu rástli, urobili sme všetci 
mnoho chýb a hlavne v komunikácii, keď pri horúcejších povahách a hlavách sme 
niekedy nepoužili celkom vhodné slová, ale verím tomu, že sme to robili všetci pre 
lásku k tomuto mestu. A verím, že tým, ktorým sa budúcnosti a v budúcom volebnom 
období podarí stať mestskými poslancami, budeme pre nových poslancov vzorom my. 
Takže ďakujem hlavne zamestnancom magistrátu, že s nami mali trpezlivosť do 
nočných hodín počúvať naše niekedy žabomyšie vojny. Ďakujme sebe, čo sa nám 
nepodarilo, tak sa nám snáď podarí najbližšie volebné obdobie a čo sa nám podarilo, tak 
to nám voliči zrátajú. Všetko dobré priatelia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať 

všetkým kolegom, ktorí tu sedíme za spoluprácu a keďže je tu bod Rôzne, tak chcem sa 
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poďakovať zároveň aj všetkým tým, ktorí podporujú MČ Košice - Západ v súťaži o 
Čistinku a dúfam, že tí, ktorí tak ešte neurobili, nech tak urobia a tí, ktorí urobili, nech v 
tom pokračujú. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ako najstarší poslanec som svojho času čítal sľub poslanecký. 

Chcel by som poďakovať všetkým poslancom, ktorí a voleným predstaviteľom, ktorí na 
tento sľub pri svojej práci nezabúdali a robili všetko pre rozvoj mesta a jeho 
obyvateľov. Ďakujem vedeniu mesta a ďakujem všetkým zamestnancom mesta, ktorí 
nám v našom úsilí pomáhali a tak isto ďakujem aj zamestnancom všetkých mestských 
podnikov za ich snahu lepšiť život v meste Košice. Ešte raz, vďaka. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, aj keď sme sa počas týchto štyroch 

rokov v debatách nielen so mnou, ale medzi sebou všetci v niektorých témach nezhodli, 
vo svojej podstate nám ide o to, aby sme naše mesto posúvali ďalej a dopredu. Niektorí 
nám vyčítajú, že naše zastupiteľstvá za posledné 4 roky trvali dlhšie, ako tomu možno 
bolo v minulosti, ale je to dôsledkom toho, že debatujeme a diskutujeme o témach. O 
tom, že prečo tento systém možno nie dokonalý, ale je najlepší možný aktuálne, aký 
sme možno v demokratickej spoločnosti vymysleli, svedčí aj to, čo sa deje za našimi 
východnými hranicami a zároveň nám to ukázalo, že ak prišli krízy, tak toto 
zastupiteľstvo alebo aspoň veľká väčšina z neho, sa vždy dokázala zhodnúť, zomknúť a 
schváliť také potrebné riešenia, ktoré pomáhali obyvateľom tohto mesta. A všetkým za 
to veľmi pekne ďakujem. Držím každému palce, kto sa odhodlal obhajovať svoj mandát 
a dúfam, že budeme naďalej pracovať pre dobro mesta Košice. Ďakujem ešte raz. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Samé ďakovačky, Takže pokračujem. Ja ďakujem týmto dámam po 

mojej ľavej ruke, ich rodinným príslušníkom, ich manželom, ktorí museli trpieť, že tu 
prišli neskoro večer domov, pretože naše zastupiteľstvá posledné štyri roky trvali jeden 
- dvojdňové do večera, do neskorých večerných hodín, do polnoci, čo je nonsens 
kolegovia, toto malo skončiť takéto niečo. Toto nebolo. Teraz keďže..., určený na 
nejaké podujatie a tak ďalej, tak chcem oznámiť, áno, aj mesto Košice, sa zúčastnil 
alebo máme prvé miesto v bežeckej štafete od Tatier k Dunaju, Košiciam patrí prvé 
miesto, ja som bol člen štafety a keďže sa blíži maratón mieru a mnohí z vás, kolegovia, 
chodia behať, verím, že nielen pred voľbami pán primátor, ale že príďte aj vy na ten 
maratón a všetkých vás pozývam, aj keď to neorganizujem, poďme tam, poďme 
zašportovať. Je to najbližšia veľká bežecká akcia pre širokú verejnosť. Dnes je tuším 
posledný deň, keď sa dá prihlásiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, vy ste už mali slovo. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Hej, ďakujem pán primátor. Ja tentokrát kratšie. Keďže všetci 

okrem pána Karabina boli pozitívni, tak si nezaslúži tento bod a táto poobedňajšia 
hodina, aby sa to skončilo negatívne. Pán Karabin, ruku na srdce si dajme obaja a aj 
vďaka nám dvom tieto zastupiteľstvá trvali tak ako trvali. Čiže na záver všetkým veľa 
šťastia vo voľbách, aj v súkromnom a pracovnom živote, keby sme sa nevideli a 
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poniektorým pokoj v duši. Dovidenia. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod číslo 59 sme vyčerpali. 

- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, nakoľko sa jedná o posledné 

riadne mestské zastupiteľstvo v tomto volebnom období, vypočujeme si štátnu hymnu. 
 
(pozn.: zaznela štátna hymna a všetci prítomní v rokovacej sále sa postavili) 
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Záver rokovania 

 
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program XXXI. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa vyčerpal. Poďakoval sa všetkým prítomným 
za účasť na zasadnutí a vyhlásil XXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
za ukončené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená: 25.10.2022 
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p. Iveta Adamčíková .................................................................... Podpísala dňa: 28.10.2022 
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majetkovo právne vysporiadanie časti parku za divadlom 

50 Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. 
Romana Frycha, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

51 Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 617/2 a časti parc. E KN č. 362/1 v 
k. ú. Košická Belá pre Ing. Františka Koľveka z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

51 Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. Lukášom Duruttya 

52 Slovo pre verejnosť 
60 Košická Futbalová Aréna – dostavba 
64 Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Mikulášom Marinovom, Evou 
Mikuluvkovou, Gabrielou Holeniovou a Karolom Marinovom 

64 Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto 
formou odpredaja p. Ing. Mariánovi Bednarčíkovi z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa 

65 Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Bidovce pre Mgr. Vladimíra 
Zozuliča z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

65 Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. E KN č. 8253/9 v k. ú. Južné Mesto z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa 

65 Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie distribučnej NN 
siete v rámci stavby „Košice – úprava NN, DP- pod Červeným brehom“ na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Košice pre investora – Východoslovenská distribučná, a. s. 

69 Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Katarínu Astalošovú, 
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MUDr. Zuzanu Paraličovú a Martina Koštiala z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
69 Prevod pozemku v k. ú. Krásna pre Bartolomeja Topolčanského a manželku Helenu 

Topolčanskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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Nižná Úvrať vo vlastníctve spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice 

71 Zverenie pozemkov E KN parc. č. 339 a 341 v k. ú. Košická Nová Ves do správy 
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 

71 Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice 
71 Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov, týkajúcich sa Hádzanárskej haly na 

VŠA 
77 Informácia o predložení žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja, cieľ výzvy: vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly za účelom 
realizácie projektu: „Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“ 

78 Návrh na prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola, n.o. Dneperská 1, Košice 

79 Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu 
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79 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej 
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80 Pokračovanie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o 
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91 Presun kompetencie určovať pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
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