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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z Ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 10. decembra 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín 
 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril námestník primátora mesta Košice 

JUDr. Martin Petruško vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 
 
Úvod rokovania 
 
(Za zvukov fanfár vchádzajú z hlavného vstupu do rokovacej sály námestník primátora mesta 

odprevádzaný pracovníčkou referátu samosprávnych orgánov, za nimi novozvolený primátor 

mesta s predsedom mestskej volebnej komisie.) 

 

Zaznela hymna Slovenskej republiky. 

 
p. Petruško, námestník primátora mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 

Vítam vás na I. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach po komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnili 10. novembra 2018. Dovoľte mi, aby som osobitne privítal 
pána prezidenta Slovenskej republiky pána Rudolfa Schustera, predsedov výborov 
Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, 
pani poslankyňu Európskeho parlamentu, pána predsedu Košického samosprávneho 
kraja; aby som privítal predstaviteľov cirkví a ekumény, zástupcov akademickej obce, 
predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a politických strán, starostov mestských častí, 
predstaviteľov kultúrnych a spoločenských organizácií, zástupcov národnostných 
menšín a zároveň aj pána predsedu mestskej volebnej komisie.  

- - - 
 
Otvorenie slávnostnej časti rokovania 
 
p. Petruško, námestník primátora mesta: Komunálne voľby sú v živote samosprávy 

medzníkom, ktorým končí jedna a zároveň začína ďalšia etapa práce pre Košice a pre 
Košičanov. Dovoľte mi teraz zablahoželať novozvoleným starostom mestských častí, 
všetkým poslancom miestnych zastupiteľstiev, mestského zastupiteľstva a samozrejme 
novozvolenému pánovi primátorovi mesta Košice. Môj mandát námestníka  
a zastupujúceho primátora mesta Košice dnešným dňom končí a tu je príležitosť 
poďakovať sa všetkým, s ktorými som mal možnosť spolupracovať. Veľmi pekne 
ďakujem za kolegialitu, pracovné nasadenie, profesionalitu a odbornosť, s ktorými som 
sa tu stretol. Odnášam si z Magistrátu mesta Košice do ďalšieho života veľmi cenné 
skúsenosti a priateľské vzťahy s ľuďmi, ktorých si nesmierne vážim. Prajem im len 
všetko najlepšie a ešte raz im veľmi pekne ďakujem. Môjmu nástupcovi na zodpovednej 
a náročnej pozícii primátora mesta Košice a jeho spolupracovníkom prajem, aby mali 
po štyroch rokoch práve začínajúceho funkčného obdobia dobrý pocit z vykonanej 
práce pre Košice a Košičanov a aby urobili počas neho, čo najviac správnym rozhodnutí 
vo verejnom záujme na prospech ďalšieho rozvoja nášho krásneho mesta. Prajem vám 
všetkým veľa úspechov.  
Na dnešnom ustanovujúcom rokovaní sa zvolení kandidáti zložením zákonom 
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predpísaného sľubu ujmú svojej funkcie. Otváram dnešné rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach a ešte raz vás na ňom srdečne všetkých vítam. Dámy a páni, 
teraz ak dovolíte, poprosím pána Ing. Ladislava Bruňáka, predsedu mestskej volebnej 
komisie, aby informoval ustanovujúce mestské zastupiteľstvo o výsledku volieb 
primátora mesta a výsledku volieb do mestského zastupiteľstva. 

 
 
Bod č. 2 
Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta  
a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Bruňák, predseda mestskej volebnej komisie: Slávnostné zhromaždenie, na základe zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180 z roku 2014 Zbierky zákonov o 
podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov sa dňa 10. 
novembra roku 2018 uskutočnili v meste Košice, voľby do mestského zastupiteľstva a 
voľby primátora. O výsledkoch týchto volieb bola vyhotovená zápisnica mestskej 
volebnej komisie, o ktorej podstatných častiach vás týmto informuje. V zozname 
voličov bolo zapísaných 197.859 osôb. Počet voličov, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní 
bol 70.667 osôb. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku bol 70.601 - osoba. Pre voľby do 
mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných 66.139 platných hlasovacích lístkov. Pre 
voľby primátora mesta bolo odovzdaných 67.348 platných hlasovacích lístkov. Za 
primátora mesta Košice bol zvolený Ing. Jaroslav Polaček, kandidát koalície politických 
strán a politických hnutí a to: Sloboda a solidarita, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, NOVA a Občianska 
konzervatívna strana. Novozvolenému primátorovi svoj hlas platne odovzdalo 29.157 
voličov. Vo volebnom obvode číslo 1, ktoré tvoria mestské časti: Sever, Kavečany a 
Džungľa boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení štyria kandidáti: Ing. 
František Ténai, Mgr. Marcel Gibóda, JUDr. Martin Balčík, Ing. Jozef Filipko. Vo 
volebnom obvode číslo 2, ktorý tvoria mestské časti Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce 
boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení štyria kandidáti: Ing. Mgr. Miloš 
Ihnát, Mgr. Zuzana Slivenská, Miroslav Špak, Mgr. Vladislav Strojný. Vo volebnom 
obvode číslo 3, ktorý tvorí Mestská časť Šaca, bola za poslankyňu mestského 
zastupiteľstva zvolená jedna kandidátka Ing. Lucia Ilaščíková, PhD. Vo volebnom 
obvode číslo 4, ktorý tvorí Mestská časť Luník IX bol za poslanca mestského 
zastupiteľstva zvolený jeden kandidát Bc. Marcel Šaňa. Vo volebnom obvode číslo 5, 
ktorý tvoria mestské časti - Barca, Šebastovce a Poľov bola za poslankyňu mestského 
zastupiteľstva zvolená jedna kandidátka Mgr. Lucia Gurbáľová. Vo volebnom obvode 
číslo 6, ktorý tvoria mestské časti Lorinčík, Pereš a Myslava bol za poslanca mestského 
zastupiteľstva zvolený jeden kandidát - Ing. Jozef Karabin. Vo volebnom obvode číslo 
7, ktoré tvoria, ktorý tvorí Mestská časť Západ, boli za poslancov mestského 
zastupiteľstva zvolení 7 kandidáti, a to: Mgr. Marcel Vrchota, MVDr. Zdenko Lipták, 
Ing. Ján Jakubov, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Bc. Dominik Karaffa, JUDr. Ing. 
Peter Huba, PhD. a Mgr. Peter Liba. Vo volebnom obvode číslo 8, ktorý tvorí Mestská 
časť Juh, boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení štyria kandidáti a to: 
Henrich Burdiga, JUDr. Jaroslav Hlinka, PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH a 
Ing. Erich Blanár. Vo volebnom obvode číslo 9, ktorý tvorí Mestská časť Krásna bol za 
poslanca mestského zastupiteľstva zvolený jeden kandidát a to Ing. Vladimír Saksa. Vo 
volebnom obvode číslo 10, ktorý tvorí Mestská časť Staré Mesto, boli za poslancov 
mestského zastupiteľstva zvolení traja kandidáti a to: Ing. Igor Petrovčik, Mgr. Ľubomír 
Grega a Michal Djordjevič. Vo volebnom obvode číslo 11, ktorý tvorí Mestská časť 
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Nad jazerom boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení 4 kandidáti a to: Ing. 
Mgr. Lenka Kovačevičová, pán Martin Seman, Mgr. Bernard Berberich a PhDr. Róbert 
Schwarcz. Vo volebnom obvode číslo 12, ktorý tvorí Mestská časť Dargovských 
hrdinov boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení 5. kandidáti a to: Mgr. Jozef 
Andrejčák, MUDr. Ján Sekáč, Ing. Marek Kandráč, pán Jaroslav Dvorský, Ing. 
Vladislav Stanko, MBA, LL.M. Vo volebnom obvode číslo 3, ktoré tvorí Mestská časť 
Sídlisko KVP boli za poslancov mestského zastupiteľstva zvolení 4 kandidáti: Mgr. 
Ladislav Lörinc, pán Daniel Rusnák, pani Iveta Adamčíková a Mgr. Marián Horenský, 
PhD. Vo volebnom obvode číslo 14, ktorý tvoria mestské časti Košická Nová Ves  
a Vyšné Opátske bol za poslanca mestského zastupiteľstva zvolený jeden kandidát a to 
Ing. Milan Lesňák. Zápisnica o volebných výsledkoch do orgánov samosprávy mesta 
Košice bola podpísaná všetkými deviatimi členmi mestskej volebnej komisie dňa 11. 
novembra roku 2018 o 5. hodine a 30. minúte ráno.  

 
p. Petruško, námestník primátora mesta: Ďakujem predsedovi mestskej volebnej komisie za 

prednesenie tejto informácie.  
- - - 

 
Bod č. 3 
Zloženie sľubu primátora mesta Košice 
 
p. Petruško, námestník primátora mesta: Dámy a páni, teraz poprosím pána Jaroslava 

Polačeka, aby v súlade s § 13 zákona Slovenskej Národnej rady č. 369 z roku 1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov zložil sľub primátora. Zároveň žiadam 
všetkých prítomných, aby počas prednesu sľubu novozvoleného primátora mesta Košice 
stáli. Ďakujem. 

 
p. Polaček: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 
funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

(Novozvolený primátor mesta po prečítaní sľubu podišiel pred rečnícky pult ku stolíku, kde 

text sľubu podpísal. Vedúca Archívu mesta Košice p. Hajduová mu odovzdala insígnie  

a mestské symboly. Predseda volebnej komisie p. Bruňák odovzdal osvedčenie.)  

 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, ďakujem vám  

a prostredníctvom vás voličom a všetkým občanom mesta za dôveru, ktorú mi 
preukázali vo voľbách do samosprávy mesta pre volebné obdobie 2018 - 2022.  

- - - 
 
Bod č. 4 
Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz podľa § 7 ods. 6 Rokovacieho poriadku mestského 

zastupiteľstva prosím pána Ladislava Rovinského, poslanca novozvoleného mestského 
zastupiteľstva, aby prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva, ktorí všetci novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva potvrdia 
slovami: „To sľubujem“. Zároveň žiadam všetkých prítomných, aby počas prednesu 
sľubu poslancov mestského zastupiteľstva stáli. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej 
funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia. 

 
p. Herrgott, vedúci referátu kultúry: Vážené dámy, vážení páni, o nasledujúce podpisy 

poslaneckého sľubu mi teraz dovoľte požiadať dámy a pánov: Pani Iveta Adamčíková, 
pán Jozef Andrejčák, pán Martin Balčík, pán Bernard Berberich, pán Erich Blanár, pán 
Henrich Burdiga, pán Michal Djordjevič, pán Jaroslav Dvorský, pán Jozef Filipko, pán 
Marcel Gibóda, pán Ľubomír Grega, pani Lucia Gurbáľová, pán Jaroslav Hlinka, pán 
Marián Horenský, pán Peter Huba, pán Miloš Ihnát, pani Lucia Iľaščíková, pán Ján 
Jakubov, pán Marek Kandráč, pán Jozef Karabin, pán Dominik Karaffa, pán Viliam 
Knap, pani Lenka Kovačevičová,pán Milan Lesňák, pán Peter Liba, pán Zdenko Lipták, 
pán Ladislav Lörinc, pán Igor Petrovčik, pán Ladislav Rovinský, pán Daniel Rusnák, 
pán Vladimír Saxa, pán Ján Sekáč, pán Martin Seman, pán Róbert Schwarcz, pani 
Zuzana Slivenská, pán Vladislav Stanko, pán Ladislav Strojný, pán Marcel Šaňa, pán 
Miroslav Špak, pán František Ténai a pán Marcel Vrchota.   

- - - 
 
Bod č. 5 
Vystúpenie primátora mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, dovoľte, aby 

som vám zablahoželal k zloženiu zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského 
zastupiteľstva a poprial vám veľa úspechov v našej náročnej poslaneckej práci. Bod 
číslo 5, ktorý nasleduje, je zároveň v rámci slávnostného rokovania mestského 
zastupiteľstva môj príhovor. 
Vaša excelencia, prezident Slovenskej republiky pán Rudolf Schuster, vážení poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky, vážená poslankyňa Európskeho parlamentu, 
vážený predseda Košického samosprávneho kraja, vaša excelencia monsignor Bernard 
Bober arcibiskup-metropolita Košickej Rímsko-katolíckej arcidiecézy, vladyka Milan 
Chautur biskup Grécko-katolíckej cirkvi Košickej eparchie, vážení zástupcovia 
akademickej obce, vážená pani rektorka, vážení páni rektori, vážení mestskí poslanci, 
vzácni hostia, drahí spoluobčania. V Archíve mesta Košice a na mosadznej tabuli, ktorá 
je umiestnená pred vstupom do zasadacej siene Historickej radnice mesta Košice, je od 
roku 1307 uvedených doteraz 219 známych osobností, ktoré stáli na čele mesta. V 
priebehu histórie to boli richtári, mešťanostovia, predsedovia správnej komisie, 
predsedovia národných a neskôr mestských národných výborov. Je pre mňa veľkou 
cťou a súčasne záväzkom, že som tu dnes v poradí už ako 220. primátor mohol zložiť 
slávnostný sľub, počas ktorého, verím, že mi podľa zvyklostí asistovali aj zvony na 
Veži svätého Urbana. Mohol som sa ním stáť vďaka silnej podpore 29.157 voličov, 
ktorým týmto ešte raz ďakujem za to, že sa stotožnili s naším programom Fungujúce 
Košice. Ďakujem aj všetkým mojim podporovateľom, vrátane nezávislých osobností 
Košíc, Košických aktivistov a siedmych politických strán. Uvedomujem si, že samotné 
číslo 220 hovorí veľa. Hovorí o niekoľko storočnej histórii a kultúre tohto mesta, ale aj 
o ťarche a zodpovednosti za jeho budúcnosť, ktoré volený predstavitelia mesta na seba 
poberajú. Nastupujúc za tými, ktorí boli predo mnou si plne uvedomujem váhu toho, čo 
mňa i poslancov zastupiteľstva mesta čaká. Verím preto, že všetci spoločne budeme 
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pracovať v nasledujúcom období na zlepšení života, novej dynamike a sile nášho mesta. 
V rámci predvolebnej kampane som vystupoval so svojím programom. Verte mi, že 
všetky moje predsavzatia a sľuby mali spoločného menovateľa, zlepšiť život občanov 
nášho mesta. Preto dôvera, ktorú som od vás dostal, je pre mňa veľkým záväzkom. Plne 
si uvedomujem, že identita, hrdosť a zodpovednosť regiónov je zárukou stability života 
i nášho mesta. Budem sa snažiť o efektívnu a dobrú spoluprácu, budem si aj naďalej 
vážiť skúsenosti a odborné rady, aby naši občania boli v každom smere spokojní. 
Vážení poslanci, dnešným dňom začíname nové volebné obdobie a väčšina z vás je 
nových. Preto vás prosím, aby sme spoločne hľadali východiská pri uskutočňovaní 
našich spoločných predsavzatí v prospech občanov mesta a jeho budúceho rozvoja. 
Čoho by sme sa mali vyvarovať, sú unáhlené a chybné rozhodnutia, ktoré poznáme z 
minulosti. Mojím cieľom je, aby Košice boli príťažlivým, čistým, ekologickým 
zdravým a samozrejme transparentne fungujúcim mestom. K naplneniu tejto vízie a 
spolupráci vyzývam všetkých Košičanov, aby sme formou dialógu i cez zastupiteľstvo 
mohli riešiť potreby a problémy nášho krásneho mesta. Iba otvorenou komunikáciou o 
potrebách nášho mesta môže prispieť k jeho trvalo udržateľnému rozvoju a rastu 
životnej úrovne jeho obyvateľov. Očakávania všetkých Košičanov sa budem snažiť 
napĺňať každý deň počas môjho funkčného obdobia. Rovnako, ako počas kampane, 
budem navštevovať každú mestskú časť a získané poznatky sa budem snažiť využiť pri 
riadení mesta. Aj preto budem vďačný každému, kto prejaví ochotu pomôcť pri 
zveľaďovaní a riešení problémov v našom meste. Budem tu, či už priamo v teréne alebo 
vo svojej kancelárii pravidelne k dispozícii občanom, zamestnancom magistrátu alebo 
mestských podnikov. V spolupráci so starostami, poslancami mestského zastupiteľstva a 
občanmi bude mojím a našim cieľom riešiť všetky problémy v Košiciach výlučne po 
odbornej stránke. Košice čakajú veľké výzvy a vážne rozhodnutia do budúcnosti, preto 
sa pokúsim vytvoriť priaznivé a dôveryhodné vzťahy s poslancami aj iných politických 
strán a politických táborov, aby sme mohli všetci spoločne a efektívne pracovať pre 
Košičanov a pre Košice. Našim a mojím cieľom je vytvoriť z Košíc krásne a fungujúce 
mesto, v ktorom je radosť žiť, pracovať a tráviť voľný čas. Budem primátorom pre 
všetkých, bez ohľadu na ich politické a náboženské presvedčenie, bez ohľadu na ich 
národnosť. Tak isto ako vy chcem žiť v meste, kde neplatí pre občanov dvojaký meter; 
v meste, z ktorého neodchádzajú šikovní, talentovaní a vzdelaní ľudia za lepšou 
budúcnosťou. V meste, ktoré je ekonomicky stabilné, v meste, kde si ľudia ctia morálne 
hodnoty. To je mesto a to sú Košice, v ktorých chcem ja osobne žiť. Za dôveru, ktorú 
som dostal od obyvateľov nášho mesta im a vám všetkým teraz venujem nasledujúce 4 
roky svojho života a mestu Košice svoje srdce. Ďakujem veľmi pekne. 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, týmto sme ukončili slávnostnú časť 
dnešného ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Vyhlasujem 15 
minútovú prestávku, po ktorej pokračujeme v programe dnešného rokovania. Prosím 
poslancov, aby sa po prestávke usadili podľa zasadacieho poriadku, ktorý bude 
umiestnený k nahliadnutiu na poslednej lavici zasadacej miestnosti. 

- - - 
 
Otvorenie pracovnej časti rokovania 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, usaďte sa. Pokračujeme v rokovaní Ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva. Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, 
prezentujte sa. Prosím, zasuňte karty do zariadení. Ešte štyria, traja. Pán Karabin.  
Aha, počkáme na technickú kontrolu. Technici, všetko v poriadku? Čiže vážené 
poslankyne, vážení poslanci, prosím, prezentujte sa ešte raz. Ďakujem pekne. 
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Konštatujem, že bolo prezentovaných 41 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina zo 
všetkých poslancov a sme uznášaniaschopní.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Andrejčák a Mgr. Bernard Berberich 

- - - 
 
Bod č. 6 
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 6. Teraz si zvolíme pracovné komisie, a to 

mandátovú, ktorej úlohou bude overiť výsledky volieb na funkciu primátora mesta a 
poslancov mestského zastupiteľstva po voľbách dňa 10. novembra 2018, návrhovú, 
ktorej úlohou bude zahrnúť návrhy uznesení z ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, volebnú, ktorá by mala pracovať v prípade uplatnenia volieb tajným 
hlasovaním. Vážené poslankyne, vážení poslanci z dôvodu, že poslanecké kluby budú 
zriadené až po overení platnosti volieb primátora mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva, mandátovú komisiu, členov jednotlivých pracovných komisií budem 
navrhovať. Do mandátovej komisie navrhujem pánov poslancov: Bernarda Bedricha, 
Františka Ténaia a Ericha Blanára. Má ešte niekto iný ďalší návrh? Ak áno... Ďakujem. 
Prosím, hlasujte za prednesený návrh pre mandátovú komisiu, ktorá bude pracovať v 
zložení pán poslanec Berberich, Ténai a Blanár. 

 
Hlasovanie č. 1 o mandátovej komisii - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že mandátová komisia bola schválená a bude 

pracovať v zložení: páni poslanci Berberich, pán poslanec Ténai a poslanec Blanár. 
Mandátová komisia po vyhlásení prestávky bude pracovať tu v zasadačke, podľa 
potreby im pán Mgr. Takáč poskytne doklady zo záverov volebnej komisie.  
Teraz prosím o prednesenie návrhov návrhovej komisie. Dovoľte, aby som dal návrhy 
na návrhovú komisiu. Navrhujem pána poslanca Jozefa Filipka, pána poslanca 
Dominika Karaffu, pána poslanca Petra Libu a pána poslanca Jozefa Andrejčáka. Má 
niekto pripomienky alebo iné návrhy? Nech sa páči. Ak nie, ďakujem. Dávam hlasovať 
o predloženom návrhu. 

 
Hlasovanie č. 2 o návrhovej komisii - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že na I. zasadnutí mestského zastupiteľstva bude 

návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Filipko, pán poslanec Karaffa, pán 
poslanec Liba a pán poslanec Andrejčák. Žiadam členov návrhovej komisie, aby po 
schválení volebnej komisie zaujali svoje miesta po vyhradenom v 2. rade a technikov 
poprosím, aby sme tam mali 4 hlasovacie zariadenia.  
Teraz prosím o prednesenie návrhov členov volebnej komisie. Ak dovolíte, opäť 
predložím návrhy: pán poslanec Saxa, pán poslanec Balčík, pán poslanec Lörinc. Má 
niekto ďalší návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Hlasujte o predloženom návrhu. 

 
Hlasovanie č. 3 o volebnej komisii -  za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že volebná komisia bola schválená a bude pracovať 

v zložení pán poslanec Saxa, pán poslanec Balčík a pán poslanec Lörinc. 
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- - - 
 
Bod č. 7 
Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho rokovania MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 7. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

pokračujeme v programe dnešného rokovania, ktoré ste dostali v pozvánke. V súlade s 
novelou zákonov číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení budeme najprv hlasovať o 
programe, ako bol uvedený v pozvánke a následne bude možnosť tento program meniť. 
Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený v pozvánke. Prosím 
vaše návrhy, ktoré sa môžu týkať vypustenia, respektíve zmeny poradia bodov. Nech sa 
páči. Otváram rozpravu. V prípade, že ... Nech sa páči, pán poslanec Jakubov. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si upriamiť vašu pozornosť na body 12 a 13 
dnešného pracovného rokovania zastupiteľstva. Pán primátor vo svojom príhovore 
spomenul, že sa chce vyhnúť unáhleným rozhodnutiam, ktoré možno by neboli v súlade 
s platnou legislatívou. Chcel by som sa preto opýtať, pán primátor, či tieto body sú v 
súlade s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva? A súčasne by som sa chcel 
opýtať pána hlavného kontrolóra, či zdieľa rovnaký názor. Pretože podľa rokovacieho 
poriadku by sme mali určité body prerokovať vždy najprv vo vedení, tzn. v porade 
primátora, v rade mesta a následne by mali byť predložené na rokovanie zastupiteľstvu. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Ustálená prax na 

slávnostnom úvodnom rokovaní, aj v minulosti, fungovala tak, ako sme to navrhli v 
tomto rokovaní. Zároveň, uvedomujúc si aj slová, ktoré som v príhovore povedal, som 
vyzval bývalé vedenie pred tromi týždňami, dal som do podateľne všetky návrhy a 
požiadal som, aby vedenie prerokovalo všetky body, ktoré som do pozvánky navrhol. 
To, že tak neučinilo, sa zbavilo len týchto povinností. Čiže máme všetko v súlade s 
právom a rokovacím poriadkom. Nech sa páči. 

 
p. Jakubov, poslane MZ: Ďakujem za slovo. Dovolím si upozorniť, pán primátor, že v prípade 

právnici potvrdia, že toto prvé rokovanie nebolo úplne v súlade s rokovacím poriadkom, 
využijem všetky opravné prostriedky, ktoré mi umožňuje legislatíva Slovenskej 
republiky. Ďakujem pekne a ešte som prosil o stanovisko, neviem, či vie dať pán hlavný 
kontrolór. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór, nech sa páči. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Áno, áno, je 

pravdou, že rokovací poriadok hovorí o tom, že majú byť príslušné materiály 
prerokované v mestskej rade. Na druhej strane je však potrebné upozorniť na znenie 
zákona o obecnom zriadení, ktoré hovorí o tom, čo všetko, aké oprávnenia má mestské 
zastupiteľstvo. Z tohto pohľadu mestské zastupiteľstvo, z môjho pohľadu, nič 
neporušilo, je to v súlade so zákonom o obecnom zriadení. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór, ďakujem. Sú ešte nejaké návrhy? Ak nie, ďakujem. 

Tým pádom nebudeme hlasovať, lebo nie je o čom. Čiže sa posúvame a ak je vôľa, 
teraz pristúpime k hlasovaniu o bodoch zverejneného návrhu programu zasadnutia, 
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ktoré poznáte tak ako boli. Teda ak máte doplňujúce návrhy k mestskému 
zastupiteľstvu, prosím, navrhnite ich. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán Djordjevič, 
to je procedurálny návrh alebo len hlasovacie zariadenie? Nech sa páči, máte slovo. Pán 
Djordjevič, máte slovo, nech sa páči.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vážený pán primátor, ctené kolegyne, kolegovia, vážená 

verejnosť. Zároveň dám aj odpoveď na predchádzajúcu otázku pána Jakubova, keďže 
som si dôsledne preštudoval rokovací poriadok, kde § 20 schvaľovanie programu 
hovorí, že na začiatku zasadnutia môže byť výnimočne so súhlasom mestského 
zastupiteľstva zaradený do programu návrh, ktorý neprešiel prípravou podľa § 9 až 13, 
len ak by zaradenie na neskoršie rokovanie mohlo byť na ujmu plnenia úloh 
samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy, alebo ak by došlo k nedodržanie 
termínu určeného zákonom. Tento paragraf som prečítal úmyselne, keďže ja dnes 
predkladám aj v písomnej forme návrhovej komisii návrh na uznesenie, že: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje doplnenie bodu Rôzne do programu ako bod 15/1. 
Vysvetlím prečo. V bode Rôzne sa síce nemôžu prijímať uznesenia, ale mestské 
zastupiteľstvo by mohlo prediskutovať vážne témy ako napr. zmenu cestného zákona a 
jeho aplikovanie v súvislosti so zimnou údržbou v meste Košice. Určite bude 
prospešnejšie o tejto téme diskutovať dnes, ako na konci zimy. Denne sa na mňa 
obracajú desiatky obyvateľov, ktorí sú zmätení. Je potrebné, aby mesto Košice zaujalo 
jednoznačné stanovisko, ktoré bude v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. 
Čiže bod Rôzne - a aj iné témy môžeme tam prediskutovať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec, musím vás však upozorniť, ak si pozriete 

rokovací poriadok, ja s tým bodom síce nesúhlasím, s bodom Rôzne, tak ako je 
definovaný v rokovacom poriadku a chcem vyvolať jeho zmenu do 14. februára. V bode 
Rôzne môžeme diskutovať jedine o kultúrnych záležitostiach. Teda, ak sa neurazíte, aby 
sme zbytočne neschvaľovali niečo, kde nebudete môcť vystúpiť, by som vás poprosil, 
ak ste ochotný, aby ste zobrali svoj návrh späť. Ale ak na ňom trváte, budeme hlasovať 
samozrejme. Ale nemôžem vám dovoliť v zmysle rokovacieho poriadku diskutovať o 
tom, čo nám rokovací poriadok nedovolí v Rôznom. Vravím, ten bod Rôzne nie je v 
poriadku a treba ho zmeniť. Teda môžem, zapite, prosím pána poslanca. Trváte na 
svojom návrhu alebo...?  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Sa vyjadrím, ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, máte slovo, prosím.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ak je to skutočne tak, ako hovoríte, že nemôžeme sa baviť o 

veľmi dôležitej veci, ktorá nás najbližšie dni čaká, tak sťahujem svoj návrh. Bohužiaľ. 
Ale mesto Košice a vy, ako jeho štatutár, by ste mali jasne sa vyjadriť v najbližších 
dňoch, aby v tom bolo jasne, nie ako prostredníctvom firmy Kosit a jeho hovorkyne a 
mesto Košice. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Cením si váš názor a ďakujem, že ste stiahli 

návrh. Pán poslanec Ihnát, faktická. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som chcel reagovať na vás, pán primátor. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako budúci starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce a mestský poslanec sa pripájam k Michalovi Djordjevičovi v tom, že 
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jednoducho zimná údržba je alfou-omega, ktorá nás môže čakať napríklad aj...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, preruším vás, rokujeme o programe ako takom, nie 

o návrhoch. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Pán primátor, ale je to vážna vec – ako-  a bavíme sa o tom, že je tu 

bod Rôzne,  ktorý je aleluja len čisto ako a oslava a usilovala piesní, básni a kultúry. To 
jednoducho je to nezmysel! A keď napadne sneh, tak ja som zvedavý vlastne, že jak sa 
budeme vyhovárať potom na bod Rôzne alebo sa budeme vyhovárať na hocijakú inú 
alternatívu! Ja žiadam, aby sme zimnú údržbu naozaj dnes prerokovali trošku a 
jednoducho bavili sa o tom, tlačili na tie orgány a tých kompetentných, ktorí o zimnej 
údržbe môžu rozhodovať. Hrebene a ďalšie náležitosti, ktoré sú na... na našich 
sídliskách. Nie som spokojný s tým, aby sme takto tématiku, tak vážnu tématiku vzali a 
len takým spôsobom odpinpongovali preč. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec. Poprosím pána poslanca Berbericha. 

Nasleduje pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. My sme sa bavili na slávnostnej časti o 

tomto probléme. Určite o ňom treba hovoriť, ale myslím, že to potom vieme s pánom 
primátorom odkomunikovať, aby - jednoducho toto sa dalo na vedomie občanom mesta, 
ako to teda s tou zimnou údržbou naozaj je. Takže, aby sme to nedávali do programu. Ja 
si myslím, že to vieme aj takto požiadať pána primátora, aby sa to teda vysvetlilo 
ľuďom. Ďakujem pekne za slovo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak prichádzam s novým návrhom a to je doplnenie bodu 15/1 a 

to bude Zimná údržba. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ak nie sú 

ďalšie návrhy, uzatváram rozpravu. Poprosím, návrhová komisia - obdržala návrhy? 
Áno. Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy programu a následne 
budeme rokovať o celkovom ako takom. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala... áno... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže návrhová komisia, prosím, hlasujme o programe. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán primátor, chceli by sme upozorniť, 

najprv by sme mali hlasovať o zverejnenom programe a potom o doplnení. 
 
p. Polaček, primátor: Nech sa páči. Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme hlasovať 

teraz o návrhu programu tak, ako bol predložený. Následne ďalším hlasovaním budeme 
rokovať o zmenách. Prosím, hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 4 - za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Program bol schválený. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 

doplňujúce návrhy. 
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p. Filipko: poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pána poslanca Michala Djordjeviča.  

Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje doplnenie bodu 
Zimná údržba do programu ako bod 15/1.“ 

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 5 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 13 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol schválený, bod 15/1 s názvom Zimná 

údržba; predkladá pán poslanec Djordjevič.  
- - - 

 
Bod č. 8 
Správa mandátovej komisie o overení mandátov primátora mesta Košice a poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
 
p. Polaček, primátor mesta: Presúvame sa k bodu číslo 8. Vážené poslankyne, vážení poslanci 

vyhlasujem 10 minútovú prestávku, počas ktorej mandátová komisia overí mandáty 
primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň vás chcem požiadať, 
aby sa táto prestávka využila aj na vytvorenie poslaneckých klubov, a aby ste si 
pripravili návrhy kandidátov na členov mestskej rady a návrhy na zriadenie počtu 
komisií a predsedov komisií mestského zastupiteľstva podľa § 8 rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. O 10 minút pokračujeme. 

- - - prestávka - - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, prosím, usaďme sa. 
Poprosím gong, technikov, ak je možné. Kolegovia poslanci, prosím, zaujmite svoje 
miesta, máme dnes náročný deň, mnoho miestnych zastupiteľstiev bude dnes rokovať, 
prosím. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať. Teraz prosím predsedu mandátnej 
komisie, aby predniesol správu k voľbám primátora mesta Košice a poslancov 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnili dňa 10. novembra 2018 v Košiciach a o 
overení platnosti zloženia zákonom predpísaného sľubu primátorom mesta a poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Poprosím pána poslanca Berbericha. 

 
p. Berberich, poslanec MZ: Vážený pán primátor, poslankyne, kolegyne poslankyne, 

kolegovia poslanci. Mandátová komisia pracovala v zložení: Bernard Berberich - 
predseda, František Ténai a Erich Blanár. Táto komisia preskúmala materiály z 
volebného dňa, ktoré poskytla mestská volebná komisia a na základe zápisnice mestskej 
volebnej komisie zo dňa 11. 11. zistila, že za primátora mesta Košice bol zvolený Ing. 
Jaroslav Polaček, kandidát koalície politických strán a politických hnutí: Sloboda a 
solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity, Nova, 
Občianska konzervatívna strana. A za poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
boli zvolení v abecednom poradí: Iveta Adamčíková, Jozef Andrejčák, Martin Balčík, 
Bernard Berberich, Erich Blanár, Henrich Burdiga, Michal Djordjevič, Jaroslav 
Dvorský, Jozef Filipko, Marcel Gibóda, Ľubomír Grega, Lucia Gurbáľová, Jaroslav 
Hlinka, Marián Horenský, Peter Huba, Miloš Ihnát, Lucia Iľaščíková, Ján Jakubov, 
Marek Kandráč, Jozef Karabin, Dominik Karaffa, Viliam Knap, Lenka Kovačevičová, 
Milán Lesňák, Peter Liba, Zdenko Lipták, Ladislav Lörinc, Igor Petrovčik, Ladislav 
Rovinský, Daniel Rusnák, Vladimír Saxa, Ján Sekáč, Martin Seman, Róbert Schwarcz, 
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Zuzana Slivenská, Vladislav Stanko, Ladislav Strojný, Marcel Šaňa, Miroslav Špak, 
František Ténai a pán Marcel Vrchota. Na základe zistených skutočností, berúc na 
zreteľ zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleným primátorom a 
novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva, mandátová komisia osvedčuje 
zvolenie pána Jaroslava Polačeka za primátora mesta Košice a poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach uvedených v bode 1 a ich ujatie sa funkcie. Ďakujem za 
pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem mandátovej komisii za prednesenie správy a prosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia k Správe mandátovej komisie. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach po A) berie na vedomie po 1.) informáciu predsedu Mestskej 
volebnej komisie v Košiciach o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Košice; 
po 2.) správu mandátovej komisie mestského zastupiteľstva o overení výsledkov volieb 
na funkciu primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
podľa prílohy, a po B) konštatuje, že primátor mesta Košice a poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach zložili zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujali 
svojej funkcie.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Vážení poslanci - poslankyne, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 6 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Konštatujem, že výsledky komunálnych volieb v meste Košice zo 

dňa 10. novembra 2018 poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie. 
- - - 

 
Poslanecké kluby 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, poslanci, pokračujeme v rokovaní 

predstavením poslaneckých klubov. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby sa 
predstavili a zároveň oznámili svojich členov. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán 
poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte 

mi, aby som vás vám oznámil, že v mestskom zastupiteľstve vznikol poslanecký klub, 
ktorý nesie názov ...Fungujúce Košice a jeho členmi sú páni poslanci - v abecednom 
poradí: Balčík, Berberich, pani poslankyňa Gorbaľová, a páni poslanci Filipko, Huba, 
Liba, Petrovčik, Rusnák, Saxa, Šaňa, Ténai, Vrchota. Predsedom poslaneckého klubu je 
Daniel Rusnák. Ďakujem. 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram v tejto časti diskusiu.  

- - - 
 
Bod č. 9 
Voľba členov mestskej rady  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, v rámci ďalších bodov 

pristúpime k voľbe členov mestskej rady a predsedov a členov komisií podľa § 8 ods. 1 
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rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva - je potrebné určiť spôsob volieb, či 
budú verejné alebo tajné. Poprosím, aby ste hlasovali, či ste za to, aby voľby boli 
verejné? Ak tento návrh neprejde, voľby sa budú konať tajným hlasovaním. Prosím, 
hlasujte o tom, či voľby môžu byť verejné. 

 
Hlasovanie č. 7 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Voľby budú verejné. 

Dovoľte mi, aby som otvoril v rámci rokovania bod číslo 9 - Voľba členov mestskej 
rady. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pristúpime k voľbe členov mestskej rady. 
Mestská rada pozostáva z dvanástich členov. Dvaja členovia sú členmi mestskej rady z 
titulu svojej funkcie a to je primátor a predseda rady starostov. 10 členov volí mestské 
zastupiteľstvo. Prosím predsedov poslaneckých klubov a jednotlivých poslancov, aby 
predniesli svoje návrhy na členov mestskej rady. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nech 
sa páči, pán poslanec Rusnák. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem, dovolím si predniesť návrh na zloženie mestskej rady. Za 

členov mestskej rady si dovolím navrhnúť pánov poslancov, bude to opäť v abecednom 
poradí: Berberich, Burdiga, Filipko, Gibóda, pani poslankyňa Gurbáľová, pán poslanec 
Huba, pani poslankyňa Kovačevičová a páni poslanci Lörinc, Rovinský a Sekáč. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Sú ešte nejaké návrhy? Ak nie, 

uzatváram rozpravu. A ak dovolíte, nakoľko mestská rada má 10 členov, bolo 
prednesených 10 členov navrhujem hlasovať jedným hlasovaním o všetkých členov 
mestskej rady. V prípade, že jeden z vás si osvojí procedurálny návrh, aby sme hlasovali 
„en bloc“ o mestskej rade. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda, procedurálny návrh. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor za slovo, kolegovia poslanci, 

osvojujem si procedurálny návrh, ktorý navrhol pán primátor, aby sme o tomto návrhu 
hlasovali ako o celku, teda en bloc. 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dám hlasovať. Hlasujte, prosím. 
 
Hlasovanie č. 8 - za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Za tento procedurálny návrh bolo 40 poslancov, 

ani jeden sa nezdržal, ani jeden nebol proti. Budeme o mestskej rade hlasovať „en 
bloc“. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach volí za členov mestskej rady pánov poslancov: Bernarda 
Berbericha, Henricha Burdigu, Jozefa Filipka, Marcela Gibódu, pani poslankyňu Luciu 
Gurbáľovú, pána poslanca Petra Hubu, pani poslankyňu Lenku Kovačevičovú a pánov 
poslancov Ladislava Lörinca, Ladislava Rovinského a Jána Sekáča.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 9 - za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené.  
Blahoželám všetkým členom mestskej rady. Teším sa na prácu a spoluprácu. Posúvame 
sa k bodu č. 10. 

- - - 
 
Bod č. 10 
Zriadenie komisií MZ a vymedzenie ich úloh 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ďalej podľa programu 

rokovania zriadime komisie - ako som avizoval a vymedzíme im úlohy. V súlade s § 6 
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 15 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ústavného 
zákona č. 357/2004, zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov navrhujem zriadiť tieto stále komisie mestského zastupiteľstva tak, ako 
vám boli predložené. Otváram k tomuto návrhu, ktorý máte v materiáloch, rozpravu. Ak 
nie sú žiadne návrhy, ukončujem rozpravu. Ak sa nikto nehlási. A požiadam návrhovú 
komisiou, aby predniesla návrh. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach po A) zriaďuje stále komisie mestského zastupiteľstva,  
po 1.) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov; po 2.) Legislatívno-právnu komisiu; po 3.) Komisiu kultúry; po 4.) 
Komisiu národnostných menšín, po 5.) Finančnú komisiu, po 6.) Komisiu pre 
vzdelávanie, po 7.) Komisiu športu a aktívneho oddychu, po 8.) Komisiu regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu, po 9.) Komisiu dopravy a výstavby, po 10.) Komisiu 
životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia, po 11.) Sociálnu a bytovú 
komisiu, po 12.) Majetkovú komisiu, po 13.) Komisiu cirkví. Po B) určuje obsahovú 
náplň komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Komisie sa riadia určenou 
obsahovou náplňou. Predsedovia komisií môžu v rámci programu rozširovať  
a doplňovať rokovania komisie podľa predloženého návrhu pod bodmi 1 až 
13.“ Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujme, prosím k návrhu. 
 
Hlasovanie č. 10 - za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Schválili sme 

obsahovú náplň komisií a zriadili sme stále komisie mestského zastupiteľstva. Ďakujem.  
- - - 

 
Bod č. 11 
Voľba predsedov komisií MZ a ich členov 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte mi, aby sme sa posunuli k bodu 11. Voľba predsedov 

komisií mestského zastupiteľstva a ich členov Prosím predsedov poslaneckých klubov a 
jednotlivých poslancov, aby predložili návrhy na predsedov komisií mestského 
zastupiteľstva. Otváram rozpravu, nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor. Ja si dovolím predniesť komplexnejší 

návrh. Na predsedu finančnej komisie si dovolím navrhnúť pána poslanca Petra Hubu. 
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Na predsedu legislatívno-právnej komisie pána poslanca Martina Balčíka. Za predsedu 
komisie pre národnostné menšiny pána poslanca Jozefa Filipka. Na predsedu 
majetkovej komisie pána poslanca Dominika Karaffu. Na predsedu komisie cirkví pána 
poslanca Bernarda Berbericha. Na predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov pána poslanca Hlinku. Za predsedníčku 
sociálnej a bytovej komisie pani poslankyňu Adamčíkovú Ivetu. Za predsedu komisie 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pána poslanca Jána Sekáča. Za predsedu 
komisie životného prostredia a verejného poriadku a ochrany zdravia pána poslanca 
Zdenka Liptáka. Na predsedu komisie kultúry pána poslanca Ľubomíra Gregu. Na 
predsedu komisie dopravy a výstavby pána poslanca Igora Petrovčika. Na predsedu 
komisie pre vzdelávanie pána poslanca Róberta Schwarcza a na predsedu komisie 
športu a aktívneho oddychu pána poslanca Ladislava Lörinca. Ďakujem za pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte iné návrhy? Ak nie, ďakujem, uzatváram 

rozpravu. Veľmi pekne vám ďakujem. Ohľadom urýchlenia schvaľovacieho procesu... 
(pozn.: krik z pléna) ... Ďakujeme vám veľmi pekne; dovoľte nám, prosím, pracovať. Po 
zastupiteľstve spolu vieme sa porozprávať. Ďakujem vám veľmi pekne.  
Ohľadom urýchlenia schvaľovacieho procesu navrhujem hlasovať tak, nakoľko prišiel 
jeden návrh, komplexný návrh, aby sme o celom návrhu hlasovali en bloc. Poprosím 
jedného z vás, poslancov - rozprava bola uzavretá - aby si osvojil prípadne procedurálny 
návrh na to, či môžeme hlasovať en bloc. Pán poslanec Gibóda, procedurálny návrh. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, tak ako ste navrhol, 

dávam procedurálny návrh, nakoľko na každú komisiu bol navrhnutý iba jeden kandidát 
na predsedu komisie, aby sme hlasovali o tomto návrhu en bloc. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujte o procedurálnom návrhu.  
 
Hlasovanie č. 11 - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 

návrh, ako im bol predložený od pána poslanca Rusnáka. 
  
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, ďakujem; budem čítať bez titulov. 

Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa príslušných právnych 
predpisov, volí za predsedov komisií mestského zastupiteľstva po 1.) finančná komisia - 
Peter Huba, majetková komisia - Dominik Karaffa, sociálna a bytová komisia - Iveta 
Adamčíková, komisia církví - Bernard Berberich, komisia pre vzdelávanie - Róbert 
Schwarcz, komisia športu a aktívneho oddychu - Ladislav Rovinský, komisia dopravy a 
výstavby - Igor Petrovčik, komisia životného... pardon... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pána Rusnáka, nech preverí, čo navrhol, aby nám to 

sedelo.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Doručil nám pán Rusnák? Prepáčte, ktorý 

bol prepáčte... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, prosím, zaujmite svoje miesto, ktoré 

vám patrí v rámci rokovania. 
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(pozn.: krik v sále) 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Môžeme pán primátor? 
  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby nanovo 

prečítala celý návrh. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, ospravedlňujem sa, pri prepisovaní 

do formulára sme zapísali aj iné poradie. Budem čítať presne podľa návrhu, ktorý 
predložil pán Rusnák: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych 
predpisov volí za predsedov komisií mestského zastupiteľstva - finančná komisia: Peter 
Huba, legislatívno-právna komisia: Martin Balčík, komisia pre národnostné menšiny: 
Jozef Filipko, majetková komisia: Dominik Karaffa, komisia cirkví: Bernard Berberich, 
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 
Jaroslav Hlinka, sociálna a bytová komisia: Iveta Adamčíková, komisia regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu: Ján Sekáč, komisia životného prostredia, verejného 
poriadku a ochrany zdravia: Zdenko Lipták, komisia kultúry: Ľubomír Grega, komisia 
dopravy a výstavby: Igor Petrovčik, komisia pre vzdelávanie: Róbert Schwarcz, komisia 
športu a aktívneho oddychu: Ladislav Lörinc.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii a hlasujeme o návrhu. 
 
Hlasovanie č. 12 - za: 40, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Blahoželám všetkým 

predsedom zvolených komisií.  
Vážení poslanci, teraz vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Aby po 1.) predsedovia 
komisií si mohli pripraviť na základe návrhov predsedov poslaneckých klubov a 
jednotlivých poslancov zoznam navrhnutých členov komisií. Po 2.) poprosím členov 
mestskej rady, aby prišli tu ku mne, pôjdeme dozadu a urobíme prvé rokovanie mestskej 
rady ohľadne dnešného programu. Ďakujem pekne. 10-minútová, maximálne 15-
minútová prestávka.   

- - - prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme ďalej  

v rokovaní. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme ďalej v rokovaní. 
Ohľadom urýchlenia schvaľovacieho procesu navrhujem hlasovať o každej komisii 
jednotlivo. A zároveň en bloc o všetkých členoch danej komisie. V prípade, ak nejaká 
komisia hlasovaním neprejde, o členoch tejto komisie sa bude hlasovať jednotlivo. 
Poprosím jedného z vás, aby si osvojil procedurálny návrh, aby sme o členoch 
jednotlivých komisií hlasovali en bloc. Poprosím technikov... aby nám fungovali ...  
tabule. Nech sa páči, diskusia je otvorená. Ale je to... čakám na procedurálny návrh. 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec, procedurálny návrh. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Dávam ohľadom 

urýchľovania schvaľovacieho procesu tento procedurálny návrh, aby sa v prípade o 
týchto komisiách hlasovalo ako o celku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Prosím predsedov komisií, aby postupne 

navrhovali členov poslancov komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Otváram 
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rozpravu. Nech sa páči, prosím predsedov a navrhovali. ... Áno. Prosím hlasujeme o 
procedurálnom návrhu pána poslanca Gibódu.  

 
Hlasovanie č. 13 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Za procedurálny návrh pána poslanca Gibódu 

hlasovalo 37 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Teda budeme hlasovať 
en bloc. 
Prosím technikov, pán poslanec Karabin, mu nezafungovalo hlasovacie zariadenie; 
hlasoval o procedurálnom návrhu. Prosím technikov, skontrolujme pána poslanca 
Karabina. Ďakujem pekne. Čiže poprosím pána poslanca Filipka, aby navrhol členov. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, 

vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol návrh na zloženie komisie pre 
národnostné menšiny. Za členov komisie navrhujem pánov poslancov: Marcel Šaňa, 
Michal Djordjevič, Vladislav Stanko. Ďakujem. 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, o tomto návrhu budeme 

hlasovať zaradom, podľa návrhu. Zmätočné... Prosím, vráťme sa naspäť. Ešte máme 
rozpravu otvorenú; len tu sme si vymieňali názory, pardon. Nasleduje pani poslankyňa 
Iľaščíková, nech sa páči. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som navrhnúť do komisie 

športu a aktívneho oddychu pána Karabina, nakoľko ako jediný poslanec nie je nikde 
zaradený; ak pán predseda komisie sa s tým stotožní. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, len som nerozumel - pána Karabina do 

komisie... 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Športu a aktívneho oddychu. 
  
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Predseda majetkovej komisie. Za 

majetkovú komisiu navrhujem členov: pani poslankyňu Ivetu Adamčíkovú, pána Ing. 
Mareka Kandráča, pána poslanca Igora Petrovčika, pána poslanca Marcela Vrchotu, 
pána poslanca Petra Libu, pána Ing. Jozefa Filipka, pána poslanca Henricha Burdigu, 
pána poslanca Ing. Milana Lesňáka a pána poslanca Miroslava Špaka.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Grega, potom nasleduje poslanec 

Hlinka.  
 
p. Grega, poslanec MZ: Do komisie kultúry sú navrhnutí - čítam bez titulov: pani poslankyňa 

Zuzana Slivenská, pán poslanec Ladislav Strojný, František Ténai, Ján Sekáč, Lucia 
Gurbáľová, Ladislav Stanko, Jaroslav Dvorský, Marián Horenský a Róbert Schwarcz. 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka, s vašim návrhom. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem, do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov navrhujem na základe návrhov, ktoré som obdržal, 
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zvoliť za členov nasledujúcich pánov poslancov: Jozef Andrejčák, Ján Sekáč, Marcel 
Vrchota, Jozef Filipko, Marcel Šaňa, Peter Liba, Igor Petrovčik, Martin Seman, Peter 
Huba, Martin Balčík a Zdenko Lipták. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Huba, nech sa páči. 
 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené dámy a pani, v súlade s 

paragrafom 8 ods. 3 v rokovacom poriadku, a na základe návrhov, ktoré som obdržal, na 
členov finančnej komisii navrhujem: pána poslanca Jána Jakubova, pána poslanca Igora 
Petrovčika, pána poslanca Martina Balčíka, pána poslanca Daniela Rusnáka, pána 
poslanca Ladislava Lörinca, pána poslanca Petra Libu, pána poslanca Henricha Burdigu, 
pána poslanca Milana Lesňáka a pána poslanca Miroslava Špaka. Ďakujem. 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovčik, nech sa páči. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor. Vážené poslankyne, poslanci, do komisie 

dopravy a výstavby navrhujem týchto členov: Zuzana Slivenská, Erich Blanár, Miloš 
Ihnát, Ladislav Lörinc, Henrich Burdiga, Vladimír Saxa, Marián Horenský, Ladislav 
Rovinský, Dominik Karaffa, Viliam Knapp a Miroslav Špak. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Balčík, nech sa páči. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do 

legislatívno-právnej komisie navrhujem zvoliť týchto členov pánov poslancov: Peter 
Huba, Jozefa Andrejčáka, Dominika Karaffu, Marcela Vrchotu, Zdenka Liptáka a 
Jaroslava Hlinku. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Za členov komisie pre vzdelávanie 

navrhujem zvoliť poslancov: pani poslankyňu Luciu Gurbáľovú, pána poslanca Marcela 
Šaňu, pána poslanca Ladislava Rovinského, pána poslanca Martina Semana, pána 
poslanca Ericha Blanára, pána poslanca Vladislava Stanka, pána poslanca Viliama 
Knapa a pána poslanca Mariána Horenského. 

  
p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem pekne. Pokračuje pán poslanec ... dobre -pán poslanec 

Sekáč, nech sa páči. 
 
p. Sekáč, poslanec MZ: Do komisie regionálneho rozvoja cestovného ruchu pri mestskom 

zastupiteľstve v Košiciach boli navrhnutí členovia Ladislav Strojník, František Ténai, 
Ladislav Rovinský a Marcel Vrchota. 

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

návrh. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Za sociálnu a bytovú komisiu navrhujem za členov: pána 

Šaňu, pani Gurbáľovú. pána Semana, pani Slivenskú a pána Ihnáta. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Za komisiu športu a aktívneho oddychu navrhujem: Michal 
Djordjevič, Lenka Kovačevičová, Ján Sekáč, Marián Horenský, Peter Huba, Peter Liba, 
Martin Seman, Ladislav Stanko, Ladislav Strojný, Róbert Schwarcz, Viliam Knap, 
Erich Blanár, Lucia Iľaščíková, Milan Lesňák, Jozef Karabin. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Lörinc si pani poslankyňa, osvojil váš návrh 

s pánom poslancom Karabinom. Môžeme považovať váš návrh za vybavený? Ďakujem 
pekne. Nasleduje pán poslanec Berberich, nech sa páči.  

 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne, vážený pán primátor. Ja si dovolím do komisie 

cirkví navrhnúť nasledovných kolegov poslancov: Peter Liba, Vladimír Saxa a Iveta 
Adamčíková. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh pán poslanec Lipták. Chyba 

v hlasovaní, dobre. Nech sa páči, pán poslanec Karabin.  
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, ja som sa aj predtým hlásil, ale hlasovacie 

zariadenie akosi nefungovalo. Ja len, že mená členov komisii, členov mestskej rady, 
som sa dozvedel včera o 20:45. Neviem, ako ostatní kolegovia? Minimálne preto mám s 
tým problém. Druhý mám problém asi s tým, keď sme tu hovorili niečo o dvojakom 
metri, tak sú tu kolegovia, ktorí sú v štyroch komisiách; máme tu rekordéra v piatich 
komisiách. Neviem, ako to chce každý z vás stíhať, kolegovia? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Sú ešte nejaké návrhy? 

Uzatváram... poprosím technikov, pán Lipták má nejaké technické problémy. Nech sa 
páči, pán Lipták, pán poslanec. 

  
p. Lipták, poslanec MZ: Navrhujem do komisie životného prostredia, verejného poriadku a 

ochrany prírody za poslancov navrhnúť pánov: Erich Blanár, Dominik Karaffa, Ladislav 
Rovinský. 

 
p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem veľmi pekne. Teda ešte raz, sú ešte nejaké doplňujúce 

návrhy ku komisiám, k členom komisií z radov poslancov? Ak nie, uzatváram rozpravu, 
poprosím návrhovú komisiu, aby jednotlivé návrhy odprezentovala. S tým, že pani 
poslankyňa Iľaščíková stiahla svoj návrh. Pani poslankyňa, môžete pre zápis? Pani 
poslankyňa Iľaščíková, môžete pre zápis do mikrofónu, že sťahujete svoj návrh? 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Sťahujem svoj návrh. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, návrhová komisia je 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov volí za členov 
komisie pre národnostné menšiny pánov poslancov: Marcel Šaňa, Michal Djordjevič, 
Ladislav Stanko.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za návrh, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 14 - za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. 

Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Liba, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov volí členov majetkovej komisie – členovia: Iveta 
Adamčíková, Marek Kandráč, Igor Petrovčik, Marcel Vrchota, Peter Liba, Jozef 
Filipko, Henrich Burdiga, Milan Lesňák, Miroslav Špak.“ 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za návrh. Prosím, hlasujte o predloženom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 15 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, komisia, pokračujte. 
 
p. Liba, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov volí členov komisie kultúry: členovia Zuzana 
Slivenská, Ladislav Strojný, František Ténai, Ján Sekáč, Lucia Gurbáľová, Ladislav 
Stanko, Jaroslav Dvorský, Marián Horenský, Róbert Schwarcz.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta:  Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 16 - za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol schválený. Prosím návrhovú komisiu, 

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

podľa príslušných právnych predpisov volí za členov poslancov komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: pána poslanca Jozefa 
Andrejčáka, pána poslanca Jána Sekáča, pána poslanca Marcela Vrchotu, pána poslanca 
Jozefa Filipka, pána poslanca Marcela Šaňu, pána poslanca Petra Libu, pána poslanca 
Igora Petrovčika, pána poslanca Martina Semana, pána poslanca Petra Hubu, pána 
poslanca Martina Balčíka a pána poslanca Zdenka Liptáka.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za predložený návrh. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 - za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol schválený. Prosím návrhovú komisiu. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov volí za členov finančnej komisie poslancov: Jána 
Jakubova, Igora Petrovčika, Martina Balčíka, Daniela Rusnáka, Ladislava Lörinca, 
Petra Libu, Henricha Burdigu, Milana Lesňáka, Miroslava Špaka.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 18 - za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Prosím návrhovú 
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komisiu o ďalší návrh.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov volí za členov komisie dopravy a výstavby 
poslancov: Zuzanu Slivenskú, Ericha Blanára, Miloša Ihnáta, Ladislava Lörinca, 
Henricha Burdigu, Vladimíra Saxu, Mariána Horenského, Ladislava Rovinského, 
Dominika Karaffu a Viliama Knapa.“ 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 19 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uznesenie bolo schválené. Návrhová komisia, 

nech sa páči.  
 
p. Liba, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov volí za členov komisie pre vzdelávanie: Luciu 
Gurbáľovú, Marcela Šaňu, Ladislav Rovinský, Martin Seman, Erich Blanár, Ladislav 
Stanko, Viliam Knap, Marián Horenský.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 20 - za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, návrhová 

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

príslušných právnych predpisov volí za členov sociálnej a bytovej komisii: členovia 
Marcel Šaňa, Lucia Gurbáľová, Martin Seman, Zuzana Slivenská, Miloš Ihnát.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 21 - za: 40, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. Návrhová komisia. 
 
p. Liba, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov volí za členov komisie športu a aktívneho oddychu 
poslancov: Michal Djordjevič, Lenka Kovačevičová, Ján Sekáč, Marián Horenský, 
Peter Huba, Peter Liba, Martin Seman, Ladislav Stanko, Ladislav Strojný, Róbert 
Schwarcz, Viliam Knap, Erich Blanár, Lucia Iľaščíková, Milan Lesňák. Jozef Karabin.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 22 - za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Má ešte návrhová 

komisia? Má. Nech sa páči. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných 
právnych predpisov volí za členov komisie cirkví poslancov: Vladimír Saxa, Peter Liba, 
Iveta Adamčíková.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 23 - za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, 

návrhová komisia. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných 

právnych predpisov volí členov komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
poslancov: Ladislav Strojný, František Ténai, Ladislav Rovinský, Marcel Vrchota.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte prosím. Ďakujem. 
 
Hlasovanie č. 24 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Poprosím mestskú 

políciu, aby vysvetlila pani, že sa v rokovacej sále treba správať podľa rokovacieho 
poriadku. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Filipko.  

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov volí členov 
legislatívno-právnej komisie poslancov: Peter Huba, Jozef Andrejčák, Dominik Karaffa, 
Marcel Vrchota, Zdenko Lipták, Jaroslav Hlinka.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážení poslanci, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 25 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Poprosím návrhovú 

komisiu o ďalší návrh, nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov volí za členov komisie životného prostredia, verejného 
poriadku a ochrany zdravia poslancov: Ladislav Rovinský, Dominik Karaffa, Erich 
Blanár.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 26 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu ešte asi o posledný 

návrh. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Vážený pán primátor, ospravedlňujem sa, ale zabudol som jedného 

pána poslanca pri doprave spomenúť. „Čiže Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
príslušných právnych predpisov volí za členov komisie dopravy a výstavby - ešte raz 
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celé znenie: pani poslankyňu Zuzanu Slivenskú... 
  
p. Polaček, primátor mesta:  Pán poslanec, pán poslanec, preruším vás. Máme schválené, čiže 

len doplňme toto jedno meno.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tak doplňujem „pána poslanca Miroslava 

Špaka“.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 27 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Blahoželám všetkým poslancom a teším sa na 

spoluprácu v rámci komisií.  
- - - 

 
Bod č. 12 
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážení poslanci dovoľte, aby som otvoril bod číslo 12 Návrh na 

zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Dovoľte, aby som 
vás oboznámil... poprípade, keď niekto... (pozn.: krik v sále) Poprosím verejnosť, aby 
dodržiavala rokovací poriadok. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, vyhlasujem 
trojminútovú kratučkú prestávku.  

- - - prestávka - - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, budeme pokračovať. Prestávku ukončujem. Presunuli 
sme sa k bodu 12 Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva  
v Košiciach. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som vás oboznámil s 
tým, že v jednej z prestávok zasadala zároveň už aj nová mestská rada, kde sme prijali 
uznesenie a odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť 
materiály týkajúce sa rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, zmenu členov 
štatutárnych a kontrolných orgánov v niektorých obchodných spoločnostiach  
s majetkovou účasťou mesta Košice a zmena členov správnej a dozornej rady 
občianskeho združenia Košická aréna. Zároveň odporučila mestská rada predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu na financovanie projektu Rozšírenie kapacít Materskej školy 
Galaktická 9, Košice, elokované pracovisko. Toľko na začiatok. Dovoľte mi v rámci 
bodu 12 upozorniť vás, kolegovia, na skutočnosť, že v súlade s navrhovaným 
uznesením je možné predkladať návrhy na celkovú zmenu rokovacieho poriadku do 30. 
decembra 2018, tak, aby sme v rámci prvých januárových dní dokázali celý rokovací 
poriadok následne zapracovať a odovzdať legislatívno-právnej komisii na posúdenie.  
K bodu 12 otváram rozpravu. Iste viete, jedná sa o 2 zmeny. Jedna zmena je Slovo pre 
verejnosť a druhá zmena je vznik poslaneckých klubov.  
Nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Tak hneď z dnešného zastupiteľstva mám 

2 - 3 podnety. Napr., aj prvý, čo sa týka bodu Rôzne, že by sa mohli aj závažné 
okolnosti, ktoré sa môžu v priebehu zverejnenia medzi zverejneným materiálom  
a samotným zastupiteľstvom vyskytnúť, že by sa o nich v bode Rôzne mohlo aspoň 
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hovoriť, keď nie prijímať uznesenia. Druhé je aplikovateľnosť porušenia... pardon - 
rušenia priebehu rokovania, ako tu môžeme teraz vidieť, ako pán Rovinský má síce dosť 
verné fanynky, ale toto sem nepatrí. Ale aspoň niektorí poslanci si môžu - noví poslanci 
- si môžu vyskúšať, ako oni v minulosti rušili priebeh rokovania a nedovolili verejnosti 
aj iným poslancom...  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím vás, povedzte... 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: ...to je podnet. A tretia vec je tá, že môžeme vidieť ako môže 

dopadnúť „Slovo pre verejnosť“ - ak päť v rade takých diskutérov bude, tak to bude 
veľmi zaujímavé - zaujímavá chvíľa. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja chcem, aby sme boli 

občianskou spoločnosťou, modernou spoločnosťou. A myslím si, že je podstatné, aby 
verejnosť mohla vystupovať. Preto ten bod „Slovo pre verejnosť“. Pán Ihnát, nech sa 
páči, máte faktickú.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ja by som chcel... - V prvom rade ďakujem 

za slovo, pán primátor. Chcel by som reagovať na  Michala Djordjeviča. Podporujem to, 
aby sa otvoril ten bod Rôzne. Aby to bolo aj kultúra, ale aby to boli všeobecné 
problémy mesta Košice. Poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach doposiaľ nemal 
možnosť sa vyjadriť - ani v priebehu celého zastupiteľstva k určitým problémom, ktoré 
sa vyskytli v mestských častiach, alebo v meste Košice! Takže tento bod treba 
zovšeobecniť. A mať možnosť sa vyjadriť k všeobecným problémom mesta Košice. 
Ďakujem pekne. 

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

Karaffa a následne s faktickou pán poslanec Rusnák. Nech sa páči, pán Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Pán kolega Djordjevič, áno - dobrá poznámka k tomu bodu Rôzne. V zmysle návrhu 
uznesenia podľa písm. b) vlastne žiadame aj primátora mesta, aby pripravil zmenu 
rokovacieho poriadku; aj vy, ako poslanec máte právo do 31. 12. navrhnúť zmeny. A ja 
budem rád, ako člen legislatívno-právnej komisie, keď dostaneme teda aj nejakú vašu 
pripomienku, váš návrh. My to zapracujeme. Dokonca sme sa už spoločne s kolegami 
Balčíkom a Hubom bavili o tom, že na tomto chceme rozhodne pracovať. Toľko z mojej 
strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nasleduje v diskusii pán poslanec Djordjevič. Nech sa 

páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Tak, samozrejme, pán poslanec 

Karaffa, budeme naďalej aktívnym, ako som bol aj vo svojej mestskej časti; určite 
najaktívnejších, tak aj v rámci mesta Košice. Takže sa môžete tešiť na množstvo 
podnetov. Ale čo sa týka dnešného zasadnutia, čítal som program ustanovujúceho 
zastupiteľstva a chyba mi bod „Určenie platu primátora“. Že či ste zabudli úmyselne, 
alebo nemusí byť? Alebo aj toto treba v rokovacom poriadku zmeniť? Lebo nemám síce 
právnické vzdelanie, ale ak čítam rokovací poriadok, tak mi z toho vyplýva, že to tam 
malo byť. Keď, tak môžem poprosiť o vysvetlenie a právny názor? Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Sú ešte nejaké návrhy do diskusie? 
Ak nie, pán poslanec, program schôdze sme schvaľovali. Nie je k nemu čo dodať. A čo 
sa týka návrhov k rokovaciemu poriadku, budem vám vďačný, ak nám návrhy dáte, aby 
sme ich mohli zapracovať. Ukončujem diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh.  

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 401 z roku 
1990 Zb. o mesto Košice v znení neskorších predpisov po A) schvaľuje zmenu 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa predloženého 
návrhu; po B) žiada primátora mesta Košice, aby pripravil zmenu rokovacieho poriadku 
s prihliadnutím na návrhy poslancov mestského zastupiteľstva doručené mestu Košice 
do 31. decembra 2018.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie č. 28 - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 13 
Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v niektorých obchodných 
spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnej a dozornej 
rady občianskeho združenia Košická aréna 
 
p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa k bodu číslo 13 Zmena členov štatutárnych  

a kontrolných orgánov v niektorých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou 
Mesta Košice a zmena členov správnej a dozornej rady občianskeho združenia Košická 
aréna. Vážené poslankyne, vážení poslanci, obdržali ste návrhy zároveň aj e-mailom, 
obdržali ste - v minulosti to nebolo vôbec bežné - aj životopisy navrhovaných ľudí, ktorí 
nie sú členmi poslaneckého zboru. Dovoľte mi, aby som predložil návrhy a následne 
otvoril diskusiu. Dovoľte mi, aby sme v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta 
Košice, a. s., v ktorej mesto Košice je ako jediný akcionár, odvolali z funkcie člena 
predstavenstva Ing. Richarda Majzu, pána doktora Martina Petruška, Ing. Juraja 
Krempaského a zároveň odvolali z funkcie generálneho riaditeľa Ing. Richarda Majzu, 
MBA. Zároveň vymenovali do funkcie člena predstavenstva Marcela Čopa, Vladimíra 
Padyšáka, Jozefu Gimu. Zároveň určili za predsedu predstavenstva Mgr. Marcela Čopa, 
za generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Padyšáka. Zároveň odvolali z funkcie člena 
dozornej rady Ing. Stanislava Kočiša, Ing. Dušana Petrenku, Ing. Jána Deča. Zároveň 
vymenovali do funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Filipka, pána Ing. Miloša Ihnáta, 
a pána Henricha Burdigu.  
Zároveň môj druhý návrh v rámci Bytového podniku mesta Košice, kde mesto Košice je 
ako jediný spoločník a vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, odvolali z funkcie 
konateľa Ing. Róberta Ujpála; vymenovali do funkcie konateľa Ing. Bartolomeja Szaba. 
Zároveň odvolali z funkcie člena dozornej rady Annu Jenčovú, Cyrila Betuša a Ľubicu 
Blaškovičovú. Zároveň vymenovali do funkcie člena dozornej rady Ing. Vladimíra 
Saxu, doktorku Beátu Zemkovú a Bc. Dominika Karaffu.  
Môj tretí návrh v obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením 
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obmedzeným, v ktorej mesto Košice je ako jediný spoločník a vykonáva pôsobnosť 
valného zhromaždenia, navrhujem odvolať z funkcie konateľa Ing. Štefana Kapustu; 
menovať do funkcie konateľa Jaroslava Tkáča. Odvolať z funkcie člena dozornej rady 
Juraja Briškára, Andreja Sitkára, Lenku Kovačevičová. Zároveň vymenovať do funkcie 
člena dozornej rady Ericha Blanára, Petra Kolára, Rastislava Javorského.  
Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, mi dovoľte, v ktorej mesto Košice ako 
jeden z akcionárov nemá síce majoritný podiel, aby schválilo, respektíve odvolalo 
zástupcu mesta Košice z funkcie člena predstavenstva doktora Martina Petruška, 
vymenovala zástupcu mesta Košice do funkcie člena predstavenstva Ing. Jaroslava 
Polačeka. Zároveň odvolalo z funkcie člena dozornej rady Igora Sidora a vymenovalo 
do funkcie člena dozornej rady Marcela Gibódu.  
V rámci Košickej arény mi dovoľte predložiť návrh na vymenovanie zástupcu mesta 
Košice do funkcie člena správnej rady a to Daniela Rusnáka a Róberta Schwarza. 
Zároveň odvolať z funkcie člena dozornej rady pána Jozefa Andrejčáka a vymenovať do 
funkcie člena dozornej rady Marcela Vrchotu. Ďakujem veľmi pekne.  
Otváram diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ak nie je rozpráva, uzatváram 
diskusiu, poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhov, ktoré ste obdržali  
v písomnej podobe. 

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

§ 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov, § 12 písm. d) a písm. e) § 14 ods. 2 Štatútu mesta Košice a príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka po 1.) v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik 
mesta Košice a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31701914, v ktorej mesto 
Košice ako jediný akcionár vykonáva spôsob valného zhromaždenia, s účinnosťou ku 
dňu 1. 1. 2019 rozhodlo: po A) odvoláva z funkcie člena predstavenstva Ing. Richarda 
Majzu, MBA – predseda, JUDr. Martina Petruška, Ing. Juraja Krempaského. Po B) 
odvoláva z funkcie generálneho riaditeľa Ing. Richarda Majzu, MBA. Po C) menuje do 
funkcie člena predstavenstva Mgr. Marcel Čop, Ing. Vladimír Padyšák, Ing. Jozef 
Gima. Po D) určuje za predsedu predstavenstva Mgr. Marcel Čop; za generálneho 
riaditeľa Ing. Vladimír Padyšák. Po E) odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. 
Stanislava Kočiša, Ing. Dušan Petrenku a Ing. Jana Deča.  Po F) menuje do funkcie 
člena dozornej rady Ing. Jozefa Filipka, Ing. Mgr. Miloša Ihnáta, Henricha Burdigu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za návrh. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 29 - za: 37, proti: 2, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Prosím návrhovú  

komisiu aby pokračovala. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalšie uznesenie bude o Bytovom podniku 

mesta Košice: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych 
predpisov v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice s.r.o., Južné nábrežie 
13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684, v ktorej mesto Košice ako jediný spoločník 
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, s účinnosťou ku dňu 1. 1. 2019 rozhodlo: 
za A) odvoláva z funkcie konateľa Ing. Róberta Ujpála, po B) menuje do funkcie 
konateľa Ing. Bartolomej Szabó, po C) odvoláva z funkcie člena dozornej rady MVDr. 
Annu Jenčovú, doktora Cyrila Betuša, Mgr. art. Ľubicu Blaškovičovú. Za D) menuje do 
funkcie člena dozornej rady Ing. Vladimír Saxa, JUDr. Beáta Zemková, Bc. Dominik 
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Karaffa.“ To je všetko. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 30 - za: 35, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby pokračovala. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Po 3) v obchodnej spoločnosti Tepelné 

hospodárstvo s. r. o., Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31679692, v ktorej 
mesto Košice ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, s 
účinnosťou ku dňu 1. 1. 2019 rozhodlo: po A) odvoláva z funkcie konateľa Ing. Štefana 
Kapustu, po B) menuje do funkcie konateľa Jaroslava Tkáča; po C) odvoláva z funkcie 
člena dozornej rady Ing. Juraja Briškára, Ing. Andreja Sitkára, Ing. Lenku 
Kovačevičovú. Po D) menuje do funkcie člena dozornej rady Ing. Ericha Blanára, Ing. 
Petra Kollára, Mgr. Rastislava Javorského.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 31 - za: 32, proti: 2, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Ešte niečo  

v návrhovej komisii? Nech sa páči. 
 
 p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalšie uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov, poveruje primátora mesta Košice 
vypísať výberové konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Dopravného 
podniku mesta Košice a. s., riaditeľa Bytového podniku mesta Košice s.r.o. a riaditeľa 
Tepelného hospodárstva, s.r.o. Košice. Zodpovedný: v texte. Termín: do 6-tich 
mesiacov.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie č. 32 - za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi v obchodnej spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, v ktorej 
mesto Košice ako jeden z akcionárov nemá majoritný podiel, rozhodlo: za A) schvaľuje 
po a) odvolanie zástupcu mesta Košice z funkcie člena predstavenstva JUDr. Martina 
Petruška; za b) vymenovanie zástupcu mesta Košice do funkcie člena predstavenstva 
Ing. Jaroslava Polačeka. Za B) odvoláva z funkcie člena dozornej rady Mgr. Igora 
Sidora, PhD., MBA. Za C) menuje do funkcie člena dozornej rady Mgr. Marcela 
Gibódu. Za D) poveruje zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta, ako 
akcionára, na valnom zhromaždení v obchodnej spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť a.s. iniciovaním navrhovaných zmien v predstavenstve 
obchodnej spoločnosti podľa písm. A) tohto bodu uznesenia a zmeny obsadení funkcie 
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člena dozornej rady podľa písm. B) a C) tohto uznesenia.“  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 33 - za: 36 proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, 

návrhová  komisia. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 z roku 1990 Zb.  
o meste Košice v znení neskorších predpisov, v občianskom združení Košická aréna, 
Nerudova 12, 040 01 Košice, IČO: 35556501 po A) schvaľuje po a) odvolanie zástupcu 
mesta Košice z funkcie člena správnej rady JUDr. Martina Petrušku; RSDr. Jána 
Mitterpáka. Po b) vymenovaním zástupcov mesta Košice do funkcie člena správnej rady 
Ing. Jaroslava Polačeka, ktorý sa zároveň stáva II. viceprezidentom združenia z titulu 
funkcie primátora, Daniela Rusnáka, PhDr. Róberta Schwarcza; Po B) odvoláva  
z funkcie člena dozornej rady Mgr. Jozefa Andrejčáka. Po C) menuje do funkcie člena 
dozornej rady Mgr. Marcela Vrchotu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 34 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, organizačné oddelenie ma upozornilo, že v rámci 
tohto hlasovania tu máme zmätok. A preto poprosím pána poslanca Gibódu, aby 
vysvetlil o čo ide. Ďakujem. Zapnite, prosím, pána poslanca Gibódu.  

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegovia poslancovia, kolegyne poslankyne, ja 

sa ospravedlňujem. Došlo k zmätku z mojej strany a aby sme tieto uznesenia nemuseli 
vyhlasovať za zmätočné a následne ich pracne opravovať, tak v zmysle paragrafu číslo 
35 Priebeh hlasovania, podľa bodu 7 - chcem predniesť tento procedurálny návrh, kde 
mestské zastupiteľstvo opraví tieto 3 návrhy, ktoré sme schválili ako prvé 3, čiže číslo 
1, 2 a 3, kde v texte zmeníme účinnosť uznesenia z 1. 1. 2019 na „s účinnosťou ku dňu 
podpisu uznesenia primátorom mesta Košice“.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda ak súhlasíte schváliť zmenu, najprv 

musíme dať hlasovať o procedurálnom návrhu o tom, či vôbec súhlasíte následne 
hlasovať o tom, aby sme túto zmenu urobili. Prosím hlasujte o návrhu pána poslanca 
Gibódu.  

 
Hlasovanie č. 35 - za: 39, proti: 1, zdržali sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, procedurálny návrh bol schválený.  

Diskusia ďalej prebieha, je otvorená, nech sa páči. Nasleduje v rámci diskusie pán 
poslanec Gibóda? Nech sa páči, zapnite pána poslanca Gibódu, v rámci diskusie. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže konkrétny pozmeňujúci 

návrh: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach z mysle príslušných zákonov mení  
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v predloženom a schválenom návrhu uznesenia v bodoch číslo 1, 2 a 3 v texte účinnosť 
uznesenia z textu „s účinnosťou ku dňu 1. 1. 2019“ na „s účinnosťou ku dňu podpisu 
uznesenia primátorom mesta Košice“.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tzn. že zmena členov štatutárnych a kontrolných 

orgánov v niektorých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice  
a zmena členov správnej a dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna sa 
neuskutoční 1. januára, ale podpisom uznesenia. Sú ešte ďalšie návrhy v rámci 
diskusie? Chce sa niekto vyjadriť? Pán poslanec Djordjevič,  nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja som iba mal faktickú poznámku, keďže ráno sa tu niektorí 

tvárili suverénne, ako keby všetky zákony sypali z malíčka, že trochu tam chlapci 
vpredu škrípe. Ako - nikto nepadol z neba učený, ale dúfam, že sa nebudete učiť celé 4 
roky. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bola to zbytočná poznámka. Ukončujem túto 

časť diskusie. Návrhová komisia obdržala návrh? Pán poslanec, nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňujúci návrh od pána poslanca 

Gibódu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach... pardon - opravné uznesenie, ako 
procedurálny návrh: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných zákonov 
mení v predloženom a schvaľovanom návrhu uznesenia v bodoch číslo 1, 2 a 3 v texte 
účinnosť uznesenia „s účinnosťou ku dňu 1. 1. 2019“ na „s účinnosťou ku dňu podpisu 
uznesenia primátorom mesta Košice“.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte prosím. 
 
Hlasovanie č. 36 - za: 36, proti: 2, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 14 
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu na financovanie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ 
Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni posuňme sa k bodu číslo 14 Predloženie Žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu na financovanie projektu: Rozšírenie kapacít Materskej školy Galaktická 9, 
Košice – elokované pracovisko. K materiálu otváram rozpravu. Nech sa páči. V prípade, 
že sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiou. 

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

schvaľuje po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 
realizácie projektu s názvom: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice - elokované 
pracovisko“, realizovaného v rámci výzvy - číslo uvedené v návrhu na uznesenie - vo 
výške celkových oprávnených výdavkov projektu 804.000 Eur s DPH, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta Košice a platným programom rozvoja 
mesta Košice. Po b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
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poskytnutia pomoci. Za c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého nenávratného finančného príspevku, v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci t.j. minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j.  
40.200 Eur s DPH. Po d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu z rozpočtu mesta. Po e) 
zabezpečenie financovanie prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po 
ukončení realizácie projektu.“   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za predložený návrh. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 37 - za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 15 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje Bod číslo 15 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019. Prosím pána Galla, hlavného kontrolóra 
mesta, aby uviedol predložený materiál Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra mesta Košice na I. polrok. Nech sa páči. 

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, uvedený materiál je predkladaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
paragrafom 18f. Keďže ste ho mali k dispozícii, nebudem ďalej objasňovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Nech sa páči. Nech sa páči, 

pán poslanec Burdiga. 
 
p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, vážení poslanci, panie poslankyne, dovoľte mi, aby som 

predniesol doplnenie a špecifikáciu plánu kontrolnej činnosti. V bode a) Hlavné 
kontroly - Kontrola hospodárenia - zameranie kontroly: dodržiavanie zákonnosti 
rozpočtu, dodržiavanie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, pracovnoprávna 
oblasť, hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom a verejnými prostriedkami a 
ich súlad s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi, vrátane dodržania podmienok 
použitia poskytnutých verejným prostriedkov. Typ kontroly: Komplexná. Kontrolované 
subjekty: Dopravný podnik mesta Košice a. s. a Mestská karta, nezisková organizácia, 
Bytový podnik mesta Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Mestské lesy Košice a. s. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, ctení hostia, rád by som sa pripojil k návrhu kolegu Burdigu. Ak je to teda 
legislatívne a procesne v poriadku, a zastupiteľstvo má kompetenciu uložiť pánovi 
kontrolórovi konkrétne o aké podniky ide, tak si myslím, že boli vybrané tie správne. 
Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie príspevky do diskusie, 

uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu, aby predložila jednotlivé návrhy.  
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia dostala jeden 

doplňujúci návrh od pána poslanca Burdigu, ktorý vlastne zapracoval súčasne aj so 
schválením základného materiálu. Čiže je to ako pozmeňujúci návrh na uznesenie: 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2019, s doplnením a špecifikáciou v bode a) 
Hlavné kontroly - po 1.) Kontrola hospodárenia - Zameranie kontroly: dodržiavanie 
zákonnosti, rozpočtu, dodržiavanie súladu so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, 
pracovnoprávna oblasť, hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom a verejnými 
prostriedkami a ich súlad s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi, vrátane 
dodržania podmienok použitia k poskytnutým verejným prostriedkom. Typ kontroly: 
komplexná. Kontrolované subjekty: Dopravný podnik mesta Košice, a.s. a Mestská 
karta n.o., Bytový podnik mesta Košice s.r.o., K13 - Košické kultúrne centrá, Mestské 
lesy Košice a.s..“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujme o predloženom návrhu. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 38 - za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. Z návrhovej komisie to je 

všetko? Ďakujem pekne. 
- - - 

 
Bod č. 15/1 
Zimná údržba 
 
p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa k bodu 15/1, ktorého - ktorým navrhovateľom bol 

pán poslanec Djordjevič, s názvom Zimná údržba. Pán poslanec, máte slovo ako 
predkladateľ. Nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. V 1. rade chcem oznámiť 

všetkým prítomným, že ja, s pánom Ihnátom, budeme o dva dni stáť pred zhruba 150-
timi zástupcami, teda 150 delegátmi, zástupcami jednotlivých vchodov, atď., v rámci 
Stavebného bytového družstva 1, kde sa nás ako zástupcov, respektíve poslancov mesta 
Košice ľudia budú pýtať - a chceme vedieť odpovede na jednotlivé otázky. Zatiaľ k 
tomu môžem povedať toľko, že mesto Košice musí zaujať jednoznačné stanovisko, 
alebo malo by, ktoré bude v súlade s cestným zákonom. Ešte v lete košické médiá 
informovali o tom, že mesto bude čistiť prakticky všetko. Potom bola nejaká bublina; a 
až keď novozvolení starostovia boli v Kosite na jednaní, Kosit prostredníctvom svojej 
hovorkyne, vysvetlil, že budú čistiť alebo, že firma Kosit bude, ako dodávateľ služby 
pre mesto Košice, bude čistiť iba hlavné chodníky, poprípade iba jeden z vchodov - to 
sa týkalo, respektíve týka blokov, ktoré majú 2 vchody. Pre mňa, ako pre poslanca 
mesta, je neakceptovateľné, že súkromná firma mi bude určovať, že kde mám parkovať 
auto alebo kde mám ísť sánkovať svoje dieťa. Keď to je raz majetok mesta Košice, 
respektíve, ak podnik má v správe mesto Košice, tak, žiadam o dôsledné dodržiavanie 
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cestného zákona. Zákon jasne hovorí - a to som už spomenul, že majiteľ alebo správca. 
Uznávam, že niektoré chodníky nie sú v majetku nikoho. Ale veľká časť z nich je 
priamo na pozemku mesta. Takýto alibisticky prístup, ktorý bol v minulosti, ja ako 
poslanec tolerovať nebudem. Preto budem apelovať na vedenie mesta Košice a na 
poslanecký zbor, aby sme čím skôr takéto pozemky a prístupové cesty ku garážam 
majetkovo vysporiadali a prevzali ich do správy. Ďalej som bol zisťovať a overovať na 
stavebnom bytovom družstve, keďže som zachytil z Kositu vysvetlenie, ktoré bolo 
písané pravdepodobne mestom Košice, že tieto vchody, respektíve tzv. hrebene, sú v 
správe bytových domov. Konkrétne na SBD 1-čke žiadne písomnosti k prevzatiu takejto 
správy nie sú. Čiže ide o - minimálne - zavádzajúce vyjadrenie, ktoré som počul. Takže 
chcem, aby sa aj ostatní zapojili do diskusie a potom v ďalšom príspevku prečítam aj 
návrh na uznesenie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Ihnát, nech sa 

páči.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Áno, tiež som sa pridal 

vlastne do diskusiu, zo začiatku, ku pánovi Djordjevičovi. Jedná sa najmä o to, že 
budeme - buď musieť otvoriť Štatút tohto mesta Košice a jednoducho, baviť sa o 
kompetenciách mestských častí, ale ako budúci starosta tiež nemôžem byť spokojný s 
tým, keď mi napadne dnes v noci pol metra snehu vlastne, čo budeme robiť? Bavíme sa 
o pláne zimnej údržby; čiže mesto Košice 2,1 milióna, ako navýšilo o 700.000 navýšilo 
financie na zimnú údržbu. To je pravda. Ale naozaj,  v hrebeňoch a iných chodníkoch sa 
vôbec nebavíme. Zoberme si len Sídlisko Ťahanovce, kde je katastrofálny stav s 
pozemkami. Sú súkromné, poväčšine súkromné pozemky; a fakt si neviem predstaviť, 
ráno, čo by som robil, keby mi napadlo pol metra snehu. Pol metra snehu! Tí občania sa 
budú obracať nie na plán zimnej údržby, nie na primátora mesta, ani nie šéfom 
dispečingu - či už Kositu  alebo mesta.  Ale na starostu mestskej časti. To bude prvý 
kontakt  - hneď, ako najbližšia osoba. A ja mám vysvetliť a zároveň zariadiť. Som 
starosta, tak sa staraj! A jednoducho  - ja chcem, aby sa tento problém tiež tak isto riešil. 
Poprosím vás, aby sme to nenechali na ľahkú váhu, ale v týchto dňoch okamžite začali 
riešiť tento problém, akým spôsobom sa bude postupovať aj pri čistení hrebeňov, atď. 
Musí existovať nejaké usmernenie. Aj v zmysle zákona 135/1906 1 Zb. a pre Cestný 
zákon, keď bola nejaká novela teraz, a musí nejaké usmernenie aj pre družstva, pre 
samosprávy domov atď. - musí existovať. Neexistuje! Žiadne usmernenie neexistuje. 
Nikto nevie, čo má robiť. A jednoducho, ľudia sú presvedčení, že všetko čistí mesto, 
Kosit -  a jednoducho - alebo samospráva, čiže mestská časť. A oni vlastne nemusia 
robiť absolútne v  tejto veci nič! Také je presvedčenie občanov. Tak buďme takí 
láskaví, nepodceňujeme to a v tejto veci vykonajme opatrenia. Ak bude treba navýšiť 
rozpočet mesta , z 2,1 milióna, navýšme ho -  ten rozpočet; stojí to za to. Ide o ochranu 
zdravia a životov občanov. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou pán poslanec 

Djordjevič. Nech sa páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, môžem potvrdiť iba slová pána Ihnáta, 

kde zástupcovia vlastníkov alebo tzv. domovníci, nemajú ani poňatia a veľká väčšina z 
nich si to vysvetlila tak, že nemusí tohto roku ani soľ kupovať. Čiže nie sú vôbec 
pripravení na túto zimu. Takže momentálne sa modlime, aby sme tu nemali kalamitu. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Rád by som kolegovi predkladateľovi, a kolegovi, ktorý sa 

pripojil ku predkladateľovi, objasnil trochu situáciu. Zákon platí od mája minulého 
roku. A v októbri bola prijatá - prijatý operatívny plán údržby. Ja som v tomto 
zastupiteľstve nesedel a ja som tento materiál neprijímal. S pánom primátorom sme sa  
o tomto probléme bavili už pred časom. A zhodli sme sa na tom, že nemal žiadne 
nástroje pred prevzatím funkcie na to, aby do celého procesu zasahoval. Samozrejme, 
problematika je tak obšírna, že ju určite nevyriešime na tomto zastupiteľstve; ani som 
nepočul žiaden konkrétny návrh na jej vyriešenie. Všetci vieme, že mesto má problémy 
s vysporiadaním pozemkov. A, samozrejme, predchádzajúce vedenie našlo riešenie - 
v úvodzovkách - z tohto zákona tak, že jednoducho prehlásilo niektoré chodníky za 
také, ktoré nemá v správe. Tento problém trvá dlhodobo, lebo ono skutočne niektoré 
chodníky mesto správy neprevzalo. A zo zákona je povinný sa o komunikácie starať 
správca. Budeme tam mať problémy nielen s chodníkami; budeme tam mať problémy aj 
s niektorými cestami. napr. cesta ku pohotovosti na Terase. Túto cestu Kosit do svojho 
plániku nepojal. Ale myslím si, že, že je to taký problém, ktorý dnes tu nevyriešime. 
Môžeme povedať akurát to, že je treba ten problém riešiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pán primátor, za slovo.  

Budem fakticky reagovať na pána Rovinského. Tak za 1.) minulé mestské 
zastupiteľstvo, ktoré dnes skončilo svoje funkčné obdobie, nerokovalo o pláne zimnej 
údržby - a ak sa nemýlim. V septembri sme končili, vlastne, mandát, alebo posledné 
zastupiteľstvo mestské bolo v septembri. Pán kolega Rovinský hovorí, že nepočul 
žiaden návrh riešenia. No, riešenie som tu dával; usmernenie - som povedal, ak sa 
nemýlim. Mesto aby dalo určité usmernenie. Aj cez družstva; čiže bolo súčinné 
družstvami, atď. Povedal som tento výraz - usmernenie. Takže to riešenie tu je. A ďalšie 
riešenie - ak jednoducho - sa nebude konať a naozaj pri páde snehu alebo pri napadnutí 
snehu by to zlyhalo, navrhujem otvoriť Štatút mesta Košice a kompetencie mestských 
častí. A to samozrejme, budeme ako starostovi aj v Rade starostov určite žiadať. Čiže 
som chcel povedať - riešenie tu je. Poprosím usmerniť, ako aj v súčinnosti s družstvami, 
samosprávami, aby sme sa ďalej pohli. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec. Nasleduje v diskusii pán Djordjevič a 

následne pán Karabin. Nech sa páči.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Najprv v rýchlosti zareagujem na pána doktora Rovinského. 

Myslené to bolo tak, že nech mesto Košice jasne definuje, či sa o hrebene bude starať, 
alebo nebude. A ak nie, tak potom niektorí z poslancov, alebo môžem to byť aj ja, sa 
obrátime ďalej na inštitúcie - ako Ústavný súd a iné organizácie - o výklad cestného 
zákona, aplikovaného v meste Košice. Ale poďme ku konkrétnemu návrhu. Čo bude – 
bude. Ďalej čestne poviem, že pán Ing. Polaček to jednoducho zdedil. Vhupol do toho, 
ale musí to on riešiť. Nevyzýval som... o tejto skutočnosti som sa dozvedel iba po 
zasadnutí nových starostov. Nemohol som informovať zastupujúceho primátora doktora 
Petrušku, nakoľko ho pán Polaček vyzval verejne, aby žiadne uznesenia nepodpisoval! 
Čiže ja som len dodržal to, čo bolo povedané. Takže - návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora prerokovať aktuálny plán zimnej údržby v 
meste Košice, sezóny 2018-2019, so starostami mestských častí, v termíne do 20. 
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decembra, so zaujatím oficiálneho stanoviska vedenia mesta. A o záveroch rokovania 
informovať verejnosť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Úkolujete ma vecou, ktorá je pre 

mňa úplne prirodzená a samozrejme, že dnes, po pár hodinách, ako som prijal funkciu, 
sa budeme venovať aj k tejto problematike. Nasleduje pán poslanec Karabin. Nech sa 
páči. Faktická, pán poslanec Berberich - ospravedlňujem sa, pán Karabin vydržte 
prosím.  

 
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Takže k tomu 

usmerneniu. Sa teším, že noví kolegovia sa začali zaujímať o problém. Viacerí sme sa 
tomuto problému už venovali, samozrejme. A len na vysvetlenie poviem. Tak ako 
hovoril pán kolega Djordjevič, mesto by sa malo starať o majetok, ktorý je jeho, alebo 
ktorý má zverený . A teda ide o to, že tieto hrebene, tu spomínané, všetky prístupy k 
bytovým domom - hlavne, zväčša nie sú majetku. Hej? Ja to vravím zo skúsenosti. Ja už 
sa tu pohybujem dlhšie a už som si tieto veci zisťoval; takže tam je problém. A čo sa 
týka toho plánu zimnej údržby, tak tam v pláne zimnej údržby je pekný plánik a mapka, 
na základe ktorej si každý správca, či už spoločenstvo vlastníkov alebo  bytové družstvo 
- to jedno - vie pozrieť, ktoré chodníky presne mesto bude čistiť a ktoré nie.  Čiže... no, 
tam ako povedal pán kolega Rovinský, tam je problém majetkový. Hej? Čiže nie sú tie 
chodníky prevzaté. Sú v podstate vo vzduchoprázdne. Takže to je celý problém. A to je 
na dlhšie. Čiže - zimná údržba - usmernenie je také - už to bolo dané - pozrieť sa to 
plániku, pozrieť, či to mesto bude upratovať, alebo nie. A ak nie, ostáva to nazad na 
správcoch alebo na spoločenstvách zatiaľ. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím technikov, aby sledovali čas na 

faktické. Myslím, že tam máme minútu. Aby zaznel gong. Nasleduje v rámci faktickej 
pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som chcel ešte vysvetliť; na tej 

porade, ktorá sa tu spomínala v Kosite, sme boli informovaní, že budú dokonca osadené 
tabule „Tento chodník v zime neudržiavaný“ - tie, ktoré majú byť neudržiavané. Pritom 
sú to viaceré, pokiaľ viem, chodníky, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta, 
alebo mestských organizácií. Bolo to zdôvodňované aj na moje prekvapenie tým, že je 
to nedostatok financií na túto úlohu vyčleniť z mestského rozpočtu. I keď sa zvýšilo o 
plus 700.000. Ja som toho názoru, že tie chodníky, ktoré nie sú majetkoprávne 
vysporiadané, v zmysle verejného záujmu, by mesto Košice malo sa o ne tiež postarať. 
Pretože je tu záujem obyvateľov, aby sa vedeli bezpečne, bez úrazu a pod. dostať  
k svojim obydliam alebo k nejakým iným dôležitým veciam. Tak toľko - nás budú 
čakať aj chodníky, ktoré mali by byť vôbec neudržiavané v zime.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, faktická.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Čiže 

všeobecne poviem - ja nerozumiem jednej veci. Povieme si: - sú mestské chodníky a 
potom  - ako - nech sa starajú samosprávy. O čo sa opierame sa pýtam v tomto štáte? 
Existuje nejaká legislatívna norma?! Existuje zákon, že tie samosprávy to majú čistiť? 
Keď je tu nový zákon alebo novela zákona 135/1961 Zb. ako cestný zákon? Pýtam sa. 
O čo sa opierame, aj mesto sa o čo opiera? Aj v tom pláne zimnej údržby, že oni si to 
budú čistiť - ONI si to budú čistiť! -čiže tie samosprávy domov. A my budeme čistiť len 
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to mestské - atď. Preto hovorím, treba vydať usmernenie; treba spolupracovať; 
súčinnosť s družstvami, atď. To jednoducho sa tu pohadzuje horúci zemiak. A ten 
horúci zemiak viem, kde skončí - v kancelárii starostu mestskej časti. Tam bude ten 
horúci zemiak a tam sa bude riešiť. Poprosím vás, ako mesto Košice, riešme tento 
problém, zvolajte starostov mestských častí; boli sme - aj Jaro, čo povedal - ste tam boli 
atď., ale nepáči sa mi to, že jednoducho toto je mestské - už ďalej vás nezaujíma a oni 
sa budú starať. Ale žiadna legislatívna norma a opretie sa o ňu neexistuje. Poprosím vás, 
oprime sa o niečo! Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. V diskusii vystúpia pán poslanec Karabin a pripraví sa 

pán poslanec Lörinc. Nech sa páči, ďakujem. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. O existencii zákona som pozrel už na rade 

starostov, niekoľkokrát. Žiaľ, mnohí sa venovali predvolebnej kampani. A keď tu niekto 
teraz zo starostov hovorí - čo chodníkmi? Mesto vyčlenilo balík o 700.000 Eur viacej. 
Ale, povedzme si úprimne, je to pre veľké mestské časti. Ja som tu starostom aj 
poslancom hlavne za malé mestské časti. Malé mestské časti nedostali naviac ani 1 cent! 
Prischlo nám niečo, niekoľko kilometrov chodníkov, pre malé mestské časti, ale žiadne 
financie. Mesto Košice dá naviac 700.000 Eur - možno viac, pre veľké mestské časti. Ja 
sa pýtam - čo s malými? Nemám na to financie v rozpočte. Neverím, že má kolegyňa  
v Myslave, kolega v Loričníku alebo v Poľove. Netuším. Ako budem postupovať? 
Pošlem alebo nechám to nejakou firmou vyčistiť externou - pošlem faktúru na mesto 
Košice? Alebo to bude čistiť mesto Košice - chodník, ktorý je v našej mestskej časti? 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel upriamiť pozornosť na tú 

mapu, ktorá bola prezentovaná na Kosite - lebo je vynikajúco spracovaná a má viacero 
vrstiev, kde si viete rozklikať v jednej vrstve tie chodníky, ktoré boli udržiavané doteraz 
a v druhej vrstve tie, ktoré pribudli. Čiže aj pre občanov a starostov je to veľmi 
priehľadné. A podstatný fakt bol, že na Kosite sme sa dohodli na dvoch veciach. Prvá 
vec bola, že starostovia sa pozrú na tú mapku a v prípade, že tam nie je nejaký chodník, 
ktorý im nesedí, a doteraz bol udržiavaný, alebo mal by byť, podľa ich názoru 
udržiavaný, že doručia svoje pripomienky. Čiže chcel by som vyzvať starostov, lebo 
mňa sa to až tak netýka, ako starostu KVP, lebo mám iné kompetencie, aby sa pozreli 
na túto mapku a doručili svoje pripomienky Kositu na diskusiu. Druhá vec, na ktorej 
sme sa dohodli je, že túto tému zimnej údržby zoberieme hneď na prvú Radu starostov. 
A tam bude prediskutovaná tak, aby to neskončilo tak, ako pán Ihnát prezentuje. Čiže 
chcem opäť poprosiť starostov, aby sme sa čo najskôr zišli a riešili túto tému, vo 
formáte, kde má byť riešená - teda na Rade starostov.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Potvrdzujem, že sme na túto tému už diskutovali 

a chceme sa na Rade starostov touto témou zaoberať. Poprosím pána Cichanského, aby 
sa pripravil po faktických otázkach a nám túto problematiku skúsil čo najstručnejšie, ale 
čo najpresnejšie - zároveň, vysvetliť. Čiže s faktického poprosím pána Ihnáta, nasleduje 
pán Djordjevič. Nech sa páči.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem. Ja budem fakticky reagovať na 

pána poslanca Karabina. Ide mi o to, že sme boli v sídle firmy Kosit  - áno - naozaj sme 
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sa bavili o chodníkoch, alebo aby sme dali správu, vlastne,  ktoré chodníky nie sú ešte 
udržiavané.  No - čiže už teraz hovorím - vlastne tie hrebene udržiavané nie sú - a to 
opakujem ako verklík, dookola,  ako papagáje - už niekoľko , niekoľko týždňov to 
opakujem dookola. Čiže ... tie  hrebene nie sú.  Pýtal som sa aj pána Cichanského, ktorý 
bude o chvíľku hovoriť, kde je problém. No problém je vo financiách a peniazoch. Čiže 
preto ten Kosit nebude aj z druhej strany domu napr. odhŕňať ten sneh. Ja si neviem 
predstaviť, keď sa roztopí pol metra snehu a bude tam voda a zamrzne; čiže tí občania 
vlastne budú brať v úvahu to, že mesto šetrí. No jednoducho som povedal - 2,1 milióna 
je tu, o 700.000 navýšil rozpočet - to je pravda; tak keď bude treba, tak navýšme ten 
rozpočet ku ochrane zdravia a života obyvateľov. To jednoducho sa nemôžeme inak 
baviť, ako je priorita - ako mestských poslancov a samospráv - ochrana života a zdravia 
obyvateľov. To je akt 1!  Alfa - omega. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ďakujem. S faktickou pán poslanec Djordjevič, nech  

sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja budem reagovať na pána poslanca 

Lörinca. Súhlasím. Pozeral som mapku; je dobrá. Neviem, či je perfektná. Ale ja sa 
pýtam, či je v súlade s cestným zákonom? Pre mňa je toto podstatné. Samospráva má 
ísť príkladom v dodržiavaní zákona. Ak my od občanov chceme dodržiavať VZN, 
dodržiavanie zákonov a ostatných predpisov, tak musíme ísť aj príkladom. A ak došlo k 
zmene cestného zákona, tak sa obráťte na organizácie, ktoré robia výklady a nechajte si 
to vyložiť. Kosit má jasný výmer zimnej údržby - a ak bude väčší rozsah, zo strany 
mesta bude musieť prísť aj zmena rozpočtu. Samozrejme, že tento rok by to bolo ťažké, 
lebo s tým sa nerátalo, ale vieme tu zaradiť do ďalšieho rozpočtu a sa pripraviť aspoň na 
ďalšiu zimu. A dovtedy, ako pán Ihnát  spomenul - aspoň stanovisko, že tie hrebene sa 
čistiť... nech  sa ľudia na to pripravia. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči, faktickou. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja si myslím, že sa tu 

už toho povedalo veľa a vlastne všetci poznáme tú problematiku. Chcel by som dať 
návrh, procedurálny návrh na ukončenie rozpravy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Počuli ste procedurálny návrh. Dávam hlasovať. 
 
Hlasovanie č. 39 - za: 28, proti: 4, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh bol schválený. Teda 

dokončia v rozprave svoju diskusiu pán poslanec Petrovčik, pani poslankyňa 
Kovačevičová a na záver ešte poprosím pána Cichanského, aby v krátkosti vystúpil. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Perovčík, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vážení poslanci, ja sa len chcem pripojiť, 

ale len krátko. Na tom stretnutí, myslím si, že bolo jasné stanovisko - prijaté stanovisko, 
že každý - ozaj - zo starostov, si má samostatne zmapovať svoju mestskú časť a má 
vyvolať ešte jednania s kompetentnými z Kositu, kde sa dá ešte  - vyslovene tvoriť tento 
plán – prerábať, a tak. Že, ja si myslím, že ozaj nerozoberajme to tu teraz takto detailne. 
Každý zo starostov, alebo budúcich starostov, ktorí dnes budú menovaní, myslím si, že 
vedia, čo majú robiť. A nevidím v tom problém, aby sme sa hneď ešte dnes a od zajtra 



36 
 

pustili do práce a rokovali s Kositom. Ale, chcem upozorniť, samozrejme vedenie 
mesta, že tam určite bude treba vyvolať ešte nejaké tvrdé rokovania, pretože mám pocit, 
že tie výkony, ten rozpočet, ten objem peňazí, ktorý tam je, by sa určite dal vyrokovať 
ešte lepší, hoci , samozrejme, veci sú už dohodnuté. Ale ja som aj na tom stretnutí, v 
podstate videl, že je tam... bola tam celkom... bolo tam aj z druhej strany... boli otvorení 
- pán generálny riaditeľ - nejakému rokovaniu, že keď v rámci mestských častí by sme 
chceli rozšíriť vlastne tú zónu udržiavaných chodníkov. Takže, ešte raz, na úrovni 
starostu si myslím, že to budeme vedieť vyriešiť. A tie hrebene, určite, treba potom 
náležite informovať jednotlivé spoločenstvá a bytové družstvá, lebo tam ozaj - tá 
informovanosť je minimálna. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa, nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Takže môžem potvrdiť slová predrečníka, 

pána kolegu Petrovčika, že starostovia mali možnosť, boli sme na rokovaniach 
niekoľkokrát k zimnej údržbe; sme zasadali. Boli sme pozvaní na mesto Košice,  
myslím, že v októbri. A momentálne bolo stretnutie tiež v Kosite. Je tam presne, ako 
bolo spomínané, ten plánik, ktorý sa dá krásne pozrieť. My, za mestskú časť Košice - 
Nad jazerom, samozrejme, sme to pripomienkovali. Bola ústretovosť, aj zo strany 
Kositu, kde sme opätovne sa stretli, prešli sme si niekoľko hodín, čo nám nesedelo; A 
bolo v podstate na 90 % akceptovateľné, za čo sa chcem poďakovať. A určite tejto 
problematike sa treba venovať. A presne tým hrebeňom, kde jasne nám bolo 
prezentované, že sa nebudú udržiavať zo strany mesta; vlastne zástupca mesta to 
prezentoval. Že tie hrebene sa počas tej zimnej údržby nikde v celom meste Košice 
nebudú udržiavať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím referát dopravy, pána Cichnského, aby nám 

podal krátku a ucelenú informáciu. Ďakujem. 
 
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK: Dobrý deň prajem. Vážené dámy, vážený páni, 

pán primátor. Takže v súvislosti so zákonom č. 135 - cestného zákona - ten vraví, že 
obec je povinná zabezpečiť správu a údržbu pozemných komunikácii, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Košice a sú zaradené v sieti miestnych komunikácií. Jedná sa zhruba o 
740 kilometroch ciest; do čoho patria aj chodníky, parkovacie plochy a pod. No a 
problém, čo sa týka tých vstupov do nehnuteľností: už vzhľadom na princíp a užívanie 
toho chodníka - nejedná sa o verejnú komunikáciu. Je to účelový prístup do 
nehnuteľnosti, ktorý okrem vlastníkov nehnuteľnosti nikto iný neužíva. My dokonca 
máme z niektorých lokalít v meste aj protokoly o odovzdaní týchto chodníkov do 
správy bytovým družstvám. Hej? Čiže, je pravda, že nemáme tieto protokoly z archívu  
z celého mesta, ale principiálne, ak sa preberali na Furči, na Severe, na Západe takéto  
prístupové chodníky do správy družstva, tak nemôže to byť iné na inom mieste v meste 
Košice. Hej? Samozrejme, dá o tom rozprávať. Čo sa týka princípu, že ktoré chodníky. 
Jednoznačne, operačný plán zimnej údržby hovorí o tom, ktoré plochy sa zabezpečujú, 
v akom slede sa zabezpečujú. V prípade, ak sa jedná o mimoriadnu situáciu, alebo o 1. 
alebo 2. stupeň - je presne stanovený postup, ako sa tieto plochy zabezpečujú. Chcem 
povedať, že čo sa týka nejakých požiadaviek na rozšírenie plôch a zaradenie do 
harmonogramu operačného plánu, jednoznačne to súvisí s financiami. Tieto financie sú 
potom naviazané na strojné vybavenie, na vybavenie na ručných pracovníkov. Čiže, nie 
je to len tak, že si povieme, že zaradíme nejaký chodník alebo nejaké chodníky ďalšie 
do operačného plánu, pretože to má dopad na rozpočet, má to dopad, samozrejme, 



37 
 

prioritne potom na nákup techniky a na zabezpečenie ľudských pracovníkov, ktorí túto 
činnosť budú zabezpečovať. Z mojej strany toľko, zatiaľ. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Rozprava bolo ukončená procedurálnym návrhom. 

Ďakujem. Ďakujem. Návrhy neboli. Nech sa páči, návrhová komisia. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Návrhová komisia obdržala 

návrh na uznesenie od predkladateľa materiálu pána Djordjeviča. Návrh na uznesenie: 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta prerokovať aktuálny plán 
zimnej údržby v meste Košice, sezóny 2018 - 2019 so starostami mestských častí,  
v termíne do 20. decembra 2018, so zaujatím oficiálneho stanoviska vedenia mesta a o 
záveroch rokovaní informovať verejnosť.“ – „rokovania“ predpokladám, že je to 
preklep. Opravujem. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 40 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program ustanovujúceho 
rokovania mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Požiadal poslancov MZ, aby sa v zasadačke 
pred odchodom zoradili kvôli vyhotoveniu spoločnej fotografie. Poďakoval sa im za účasť na 
rokovaní a zaželal im príjemné sviatky, pekné Vianoce a šťastný nový rok. Uviedol, že ďalšie 
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 14. februára 2019 vo štvrtok na 
Valentína.  

Vyhlásil Ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Jaroslav Polaček 
                    primátor mesta Košice 
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